
15 listopada, ponie-
działek; 

700 + zm. siostry Ro-
dziny Maryi z domu w 
naszej parafii 
800 – dz.-bł. w  urodzi-
ny Jerzego 
1800 zbiorowa: + Zyg-
munt Kurlanc;  
16 listopada, wtorek; 
NMP Ostrobramskiej 
700 + zm. siostry ze 
zgromadzenia św. Ro-
dziny z Bordeaux 
800 – o zdrowie dla 
rodziców: Agnieszki i 
Edwarda Dziewulskich 
1800 zbiorowa: + Wło-
dzimierz Purzycki;   

17 listopada, środa; 
Św. ElŜbiety Węgier-

skiej, zakonnicy 
700 – dz. z okazji 25 r. 
ślubu ElŜbiety i Jana, 
Krzysztofa i Danuty 
800 + Edmund Dygul-
ski 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

XXXIII Niedziela 
Zwykła -  

14.11.2010 

14 listopada, XXXIII 
Niedziela Zwykła  

700 + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Zofia i 
Jerzy Zembowicz, 
Krystyna i Kazimierz 
PieniąŜek, Jadwiga 
Wilczańska i zm. z ich 
rodzin 
830 +Józefa (k) Chmiel 
w 26 r.śm., jej rodzice, 
maŜ i syn 
1000  + Helena i Bole-
sław oraz ich dzieci: 
Sławomir i Franciszek 
Jedynak 
1130  + Józef Sikora i 
cr. Sikorów 
1300 + GraŜyna, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Nie-
wiadomscy, Jadwiga i 
Edward Woźniak, 
Wiktoria i Teofil Brzo-
skiewicz, cr. Niewia-
domskich, Woźniaków 
i Brzoskiewiczów 
1800 zbiorowa: + An-
na, Genowefa i Stani-
sław Baranek, Henryk, 
Franciszek i Maria, cr. 
Boguckich i Luchow-
skich; – o bł. BoŜe i 
pomyślność dla Pawła 
Kaszuby i cr.;  

Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie;   
18 listopada, czwar-

tek; Bł. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy i 

męczennicy 
700 + Polikarp Zych w 
12 r.śm., Zofia i Stani-
sław Zagórscy, Piotr i 
Sabina Marchel 
800  + Genowefa i Józef 
Kurnawa, Tadeusz 
RŜysko, Katarzyna, 
Stefania, Władysław  i 
Jan Szostak 
1800 zbiorowa: + Anna 
Zdanowicz w 9 r.śm.;  
19 listopada, piątek; 
Bł. Salomei, zakonni-

cy 
700 + rodzice i rodzeń-
stwo sióstr Rodziny 
Maryi z naszej parafii 
800 – za parafian 
1800 zbiorowa: 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXXIII Niedzielę zwykłą  

14.11.2010 r. 
• Dziś Kościół w Polsce obchodzi II Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowa-
nym. Modlitwami ogarniamy szczególnie 
Kościół  w Iraku. Ofiary złoŜone do puszki 
na środku kościoła Dar Serca przeznaczone 
są na fundusz pomocy Kościół w potrzebie. 

• We czwartek 11 listopada obchodziliśmy 
92. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Dziękujemy wszystkim za 
modlitwę i wspólne śpiewanie. 

• We środę 10.11 miała miejsce obrona pra-
cy doktorskiej ks. magistra licencjata Ma-
riusza Wedziuka pt. „Miejsce i rola rodzi-
ny chrześcijańskiej w Kościele według 
przekazu wybranych tygodników katolic-
kich”. Doktorant otrzymał od Komisji Eg-
zaminacyjnej UKSW ocenę summa cum 

laude. GRATULUJEMY! 
• Stowarzyszenie 13 Grudnia, Katolickie 

Centrum Kultury Dobre Miejsce oraz pro-
boszczowie parafii zapraszają na cykl kon-
certów pt. „Kwiaty Polskie” dziś - 14 listo-
pada - o godz. 13.00 do kościoła pw. Zwia-
stowania Pańskiego - Ochota - ul. Gorlicka 
5/7 oraz o godz. 17.00 do kościoła pw. Im. 
NMP - Warszawa Międzylesie - ul. Bursz-
tynowa 2. 

• 18 listopada (czwartek) wyruszy parafial-
na pielgrzymka na Jasną Górę. Pragniemy 
w ciszy sanktuarium podziękować Matce 
BoŜej za wszystkie łaski otrzymane w tym 
roku. Zapisy w zakrystii przyjmujemy jesz-
cze wraz z opłatą 50 zł i numerem PESEL 
potrzebnym do ubezpieczenia. Jest jeszcze 

Ml 3,19-20a; 

Pan będzie sądził 
ludy sprawiedliwie 
2 Tes 3,7-12; 

Łk 21,5-19 

Gdy niektórzy mówili o świąty-
ni, Ŝe jest przyozdobiona 
pięknymi kamieniami i darami, 
powiedział: Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, 
nie zostanie kamień na kamie-
niu, który by nie był zwalony. 
Zapytali Go: Nauczycielu, 
kiedy to nastąpi? I jaki będzie 
znak, gdy się to dziać zacznie? 
Jezus odpowiedział: StrzeŜcie 
się, Ŝeby was nie zwiedziono. 
Wielu bowiem przyjdzie pod 
moim imieniem i będą mówić: 
Ja jestem oraz: Nadszedł czas. 
Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóŜcie się, gdy posłyszycie o 
wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec. Wtedy 
mówił do nich: Powstanie naród 
przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będą silne 
trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukaŜą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na 
niebie. Lecz przed tym wszyst-
kim podniosą na was ręce i 
będą was prześladować. Wyda-
dzą was do synagog i do wię-
zień oraz z powodu mojego 
imienia wlec was będą do 
królów i namiestników. Będzie 
to dla was sposobność do 
składania świadectwa. Posta-
nówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której Ŝaden z wa-
szych prześladowców nie 
będzie się mógł oprzeć ani się 
sprzeciwić. A wydawać was 
będą nawet rodzice i bracia, 
krewni i przyjaciele i niektó-
rych z was o śmierć przyprawią. 
I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u 
wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie zginie. Przez swoją 
wytrwałość ocalicie wasze 
Ŝycie. 



18 wolnych miejsc. 
• Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

Bierzmowania w najbliŜszy piątek - 19.11 
- o godz. 18.00. 

• Ks. Moderator i Rada Diecezjalna Kościel-
nej SłuŜby Porządkowej diecezji warszaw-
sko praskiej zapraszaja wszystkich braci z 
Totus Tuus na dzień skupienia, który od-
będzie się 27.11.2010r. o godz. 9.00 w 
sanktuarium MB Królowej Polskich Mę-
czenników - Al. Stanów Zjednoczonych 
55. Jest prośba Ŝeby przyjechać z własnym 
sztandarem. 

• Soliści Chopin i harmonia zapraszają na 
koncert klasyki kompozytorów europej-
skich 20.11.2010r. o godz. 19.00 w Sali 
koncertowej ul. Okólnik 2. Wykonawcami 
koncertu będą artyści koreańscy studiujący 
w Polsce. 

• Par. MB Dobrej Rady w Miedzeszynie za-
prasza w przyszłą niedzielę - 21.11 o godz. 
19.00 na wykład pt. „Komplementarność 

płci w relacjach małŜeńskich”. Poprowadzi 
go doradca rodzinny z Duszpasterstwa ro-
dzin DWP mgr Małgorzata Walaszczyk.  

• Klub Kultury „Anin” - ul. V Poprzeczna 
33 - zaprasza do świetlicy dzieci po zaję-
ciach szkolnych. Szczegóły na plakacie. 

• Dla uczczenia 19-tu lat działalności Radia 

Maryja biuro Radia Maryja organizuje w 4 
grudnia pielgrzymkę do Torunia. BliŜsze 
informacje i zapisy w kiosku parafialnym. 

• W kiosku parafialnym zbierane są podpisy 
pod wnioskiem o poddanie pod referendum 
ogólnokrajowym sprawy przyszłości La-
sów Państwowych. 

 

XXXIII Niedziela zwykła 
– 14.11 

 
 Czuwajmy 

 
 Nasze rzeczy ostateczne 
zaleŜą od całego naszego 
Ŝycia codziennego, a war-
tość takiemu Ŝyciu nadaje 
miłość Boga i bliźniego. 
Kto trwa w takiej miłości, 
„trwa w Chrystusie, a Chry-
stus w nim przebywa”. 
Symbolem tego trwania i 
więzi z Bogiem jest świąty-
nia, która równieŜ – w 
jakimś sensie – przedstawia 
nas wierzących. „Gdy nie-
którzy mówili o świątyni, Ŝe 
jest przyozdobiona piękny-
mi kamieniami i darami, 
Jezus powiedział: Przyjdzie 
czas, kiedy z tego, na co 
patrzycie, nie zostanie ka-
mień na kamieniu, który by 
nie był zwalony” (Ew.). 
Poprzedzą ten czas rozmaite 
kataklizmy we wzajemnych 
stosunkach między naroda-
mi i w naturze, a uczniowie 
Jezusa będą prześladowani. 
Ten obraz współczesnego 
świata prezentuje nam So-
bór Wat.II. „ChociaŜ świat 
tak Ŝywo odczuwa swą 
jedność, a takŜe wzajemną 
zaleŜność jednostek połą-
czonych więzią koniecznej 
solidarności, to przecieŜ 
straszliwie go rozrywają w 
przeciwne kierunki skłóco-
ne z sobą siły… sroŜą się 
ostre waśnie polityczne, 
społeczne, ekonomiczne, 
rasowe i ideologiczne, nie 
odsunięto teŜ niebezpie-
czeństwa wojny, która 
przyniosłaby powszechną i 
ostateczną zagładę”(KDK). 
Czuwajmy więc, aby nas nie 
zwiedziono, ale się nie 
trwóŜmy, bo od nas teŜ to 
wszystko zaleŜy. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;  

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Nowenna i naboŜeństwo do 
M.B. Nieustającej Pomocy  

-środa godz. 18.00  
 

Msza zbiorowa 
z wypominkami                      

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do piątku   

w godz: 16.00-17.30  
Tel./fax. (022) 613-07-20 

 
Biskup diecezji: 

J. E. Ks. Abp 
Henryk Hoser 

 
Proboszcz: 

Ks. Marek Doszko 
Wikariusz: 

Ks. Adam Kurowski 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze 

Intencje Mszalne c.d. 

20 listopada, sobota; 
Św. Rafała Kalinow-

skiego, prezbitera 
700 + zm. siostry ze 
zgromadzenia Św. 
Rodziny z Bordeaux 
800  - w int. ofiarodaw-
cy  
1800 zbiorowa: + Jani-
na, Katarzyna, Alek-
sander, Stanisław Las-
kus, Roman i Aleksan-
dra (k) Bieńkowscy 
21 listopada, XXXIV 

Niedziela Zwykła 
Urocz.CHRYSTUSA 
KRÓLA WSZECH-

ŚWIATA 
700 – o bł. BoŜe i po-
myślność dla Pawła 
Kaszuby i cr. 
830 + Natalia i Stani-
sław Jędrzejewscy 
1000  + Henryka, Ele-
onora i Mieczysław  
1130  + Wacław Zając 
1300 zbiorowa: – o bł. 
BoŜe i pomyślność dla 
Pawła Kaszuby i cr.; + 
Marianna Stanisławska 
w 4 r.śm.;  
1800 + Krystyna Saga-
nek w 26 r.śm. 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne 
złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, 
mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać,  
a za przyczyną Najświętszej 
Panny, Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej,  
by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu  
a syny swe wiodła ku szczęśli-
wości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  
spuść nam szeroką i głęboką 
miłość ku braciom  
i najmilszej Matce,  

Ojczyźnie naszej,  
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniaw-
szy, mogli służyć uczciwie. 
 
Ześlij Ducha świętego na sługi 
Twoje,  
rządy kraju naszego sprawują-
ce,  
by wedle woli Twojej  
ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. 
 Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi 


