
Stanisław Koprowski; 

+ Rita Danuta Poręb-

ska;  

23 listopada, wtorek; 
700 + Aleksander 

Woźnica w 34 r.śm., 

Stanisława (k) i Piotr 

Grajda, cr. Woźniców 

i Grajdów 

800 wolna 

1800 zbiorowa: 
24 listopada, środa; 
Św. Męczenników 

Wietnamskich 
700 wolna 

800 wolna 
1800 zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata; 

- o intronizację Naj-

świętszego Serca Pana 

Jezusa w naszych ser-

cach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; + Hanna 

Kuczborska w 1 r.śm.;  
25 listopada, czwar-

tek; 
700 – o łaskę wiary i 

BoŜe miłosierdzie dla 

Ŝyjących i wieczny 

INTENCJE MSZALNE 

UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA KRÓLA 

21.11.2010 

21 listopada, XXXIV 
Niedziela Zwykła 

Urocz. CHRYSTU-
SA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 
700 – o bł. BoŜe i po-

trzebne łaski dla ro-

dziny 

830 + Natalia i Stani-

sław Jędrzejewscy 

1000  + Henryka, Ele-

onora i Mieczysław  

1130  + Wacław o bł. 

BoŜe i potrzebne łaski 

dla rodziny Zając 

1300 zbiorowa: – o bł. 

BoŜe i potrzebne łaski 

dla rodziny; + Marian-

na Stanisławska w 4 

r.śm.;  

1800 + Krystyna Saga-

nek w 26 r.śm. 

22 listopada, ponie-
działek; Św. Cecylii, 
dziewicy i męczenni-

cy 
700 – za parafian 

800 + Jadwiga Henne-

berg w 13 r.śm. 

1800 zbiorowa: + Ja-

cek Soszyński w 7 

r.śm., cr. Sobolew-

skich i Ossowskich; + 

odpoczynek dla zmar-

łych członków rodziny 

800  + Helena w 12 

r.śm. i Karol Kłos 

1800 zbiorowa:  
26 listopada, piątek; 

700 + Ludwika (k), 

Jan, Janina, Włady-

sław, Łucja i Franci-

szek  

800 wolna 

1800 zbiorowa: + Zbi-

gniew Kowalczyk w 2 

r.śm.;  
27 listopada, sobota; 

700  + Stanisław Sobie-

raj 

800  wolna 

1500 + Opata Placyda 

Galińskiego 

1800 zbiorowa: + 

Franciszek Adamski w 

25 r.śm.;  
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Liturgia Słowa BoŜego UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 
21.11.2010 r. 

 

•  Dziś obchodzimy 34 /ostatnią/ Niedzielę w cią-

gu Roku Liturgicznego - Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata. 

• Serdeczne gratulacje, wyrazy radości wraz z 

modlitwą składamy nowemu Kard. Kazimie-
rzowi Nyczowi. 
• 27.11-sobota-o godz. 15.00 zapraszamy na msze 

św. w int. śp. O. Opata Placyda Galińskiego. 

Mszy św. będzie przewodniczył obecny Opat 

tyniecki O. Bernard /nasz parafianin/. Po mszy 

św. nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej -  

Pamięci 

O. Placyda Galińskiego OSB 

Opata Tynieckiego 

Rezydenta naszej Parafii  

w latach 1977-1998 

kaznodziei i spowiednika 

 w stulecie Anina 

wdzięczni Parafianie 

A.D. 2010 

O godz. 14.00 na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach odbędzie się poświęcenie nowego 

nagrobka O. Opata. 

•  W odpowiedzi na apel PapieŜa Benedykta 
XVI, który wzywa nas - szczególnie nadchodzą-

cym czasie Adwentu - do modlitwy w intencji 

obrony Ŝycia Ks. Abp H. Hoser zaprasza 

w najbliŜszą sobotę, 27.11 o godz. 17.00 

do Katedry Warszawsko-Praskiej. 

• Ks. Moderator i Rada Diecezjalna Kościelnej 

SłuŜby Porządkowej diecezji warszawsko pra-

skiej zapraszają wszystkich braci z Totus Tuus 
na dzień skupienia, który odbędzie się 

27.11.2010r. o godz. 9.00 w sanktuarium MB 

Królowej Polskich Męczenników - Al. Stanów 

Zjednoczonych 55. Jest prośba Ŝeby przyjechać 

z własnym sztandarem. 

• Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się w Koście-

2 Sm 5,1-3 

Idźmy z radością 

na spotkanie Pana 

Kol 1,12-20 Łk 

23,35-43 

Gdy ukrzyŜowano Jezu-

sa, lud stał i patrzył. 

Lecz członkowie Wyso-

kiej Rady drwiąco mó-

wili: Innych wybawiał, 

niechŜe teraz siebie 

wybawi, jeśli On jest 

Mesjaszem, Wybrańcem 

BoŜym. Szydzili z Niego 

i Ŝołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali Mu 

ocet, mówiąc: Jeśli Ty 

jesteś królem Ŝydow-

skim, wybaw sam siebie. 

Był takŜe nad Nim napis 

w języku greckim, łaciń-

skim i hebrajskim: To 

jest Król Ŝydowski. 

Jeden ze złoczyńców, 

których [tam] powieszo-

no, urągał Mu: Czy Ty 

nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i 

nas. Lecz drugi, karcąc 

go, rzekł: Ty nawet Boga 

się nie boisz, chociaŜ tę 

samą karę ponosisz? My 

przecieŜ - sprawiedliwie, 

odbieramy bowiem 

słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił. I do-

dał: Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa. Jezus 

mu odpowiedział: Za-

prawdę, powiadam ci: 

Dziś ze Mną będziesz w 

raju. 



le Adwent. Msza św. roratnia ku czci NMP bę-

dzie odprawiana codziennie /oprócz niedziel/ o 

godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z 

lampionami. Tegoroczne rekolekcje adwentowe 

rozpoczną się w III niedzielę Adwentu - 12.12. 

• Klub Kultury „Anin” - ul. V Poprzeczna 33 - 

zaprasza do świetlicy dzieci po zajęciach szkol-

nych. Szczegóły na plakacie. 

• Dla uczczenia 19-tu lat działalności Radia Ma-

ryja biuro Radia Maryja organizuje w 4 grudnia 

pielgrzymkę do Torunia. BliŜsze informacje i 

zapisy w kiosku parafialnym. 

• W kiosku parafialnym zbierane są jeszcze pod-

pisy pod wnioskiem o poddanie pod referendum 

ogólnokrajowym sprawy przyszłości Lasów 

Państwowych. 

• Polecamy wszystkim pięknie wydaną z okazji 

Roku Chopinowskiego ksiąŜkę z tekstami Cy-

priana Norwida pt. „Chopin-Szopen”. W ksiąŜ-

ce zebrano wszystko co napisał nasz wielki po-

eta o genialnym muzyku. KsiąŜka jest polsko-

francuska, ilustrowana rysunkami Norwida. 

MoŜna ją nabyć przy wyjściu z kościoła. 

•  Zachęcamy teŜ do lektury najnowszego numeru 

naszego parafialnego Salve Regna. A w nim m. 

in. wywiad z ks. dr Mariuszem Wedziukiem i 

artykuły poświęcone muzyce w Kościele. 

• Z końcem bieŜącego roku mija okres wymiany 

pieniędzy będących w obiegu przed denomina-

cją, która miała miejsce w 1995 r. Caritas Die-
cezji Warszawsko-Praskiej włącza się 

w ogólnopolską akcję pod nazwą „Wymieńmy 

się”. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób 

posiadających jeszcze dawne banknoty i bilon, 

aby przekazały je na cele charytatywne. Prosimy 

przynosić je w I i III sobotę grudnia do naszej 

Caritas o godz. 9.00. 

• Ks. Proboszcz składa wszystkim pielgrzymom 

podziękowanie za wspólną pielgrzymkę na Ja-
sna Górę. Spotkanie popielgrzymkowe odbę-

dzie się w czwartek po wieczornej mszy św. 

 

Niedziela –  
Uroczystość Chrystusa 

Króla – 21.11 
 

 Królestwo wieczne 
 

 Dziś w szczególny sposób 

– przez wiarę i miłość – 

oddajemy cześć Chrystuso-

wi Królowi Wszechświata. 

Chrystusa – jako człowiek 

– pochodził z królewskiego 

rodu Dawida. Ten szyder-

czy napis na krzyŜu wyra-

Ŝał prawdę, Ŝe Chrystus 

jest rzeczywiście królem w 

swoim poniŜeniu. Pierw-

szym obywatelem BoŜego 

Królestwa stał się grzesz-

nik umierający razem z 

Chrystusem. Gdy Chrystus 

stanął przed Piłatem, który 

nic nie rozumiał i nie wie-

rzył w prawdę, na którą 

patrzył, usłyszał słowa 

Chrystusa, będące dalszym 

ciągiem nauki danej Pio-

trowi w Ogrodzie Oliw-

nym: „Królestwo moje nie 

jest z tego świata. Gdyby z 

tego świata było królestwo 

moje, słudzy moi walczyli-

by niechybnie… ale teraz 

królestwo moje nie jest 

stąd”. Wiara w przyjście 

Tego Królestwa nie 

zmniejszyła się w ciągu 

przeszło dwudziestu wie-

ków. Sami Go nie zrealizu-

jemy, bo Ono nie jest z 

tego świata. Modlitwa 

Chrystusowa dana jest 

wszystkim czasom i 

wszystkim ludziom. KaŜdy 

moŜe w nią wkładać wła-

sną treść i niejako ją w 

swoim sercu aktualizować, 

a jej siłą i bronią jest praw-

da i miłość, która ogarnia 

całą naszą istotę i trwa na 

wieki. 



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. 

28 listopada, I Nie-
dziela Adwentu  

700 – za parafian  

830 + Zdzisław Przeź-

dziak z okazji imienin 

i urodzin, rodzice i 

teściowie, bratowa 

Genowefa i szwagier 

Henryk  

1000  - Aby doświad-

czenie cierpienia po-

mogło nam zrozumieć 

osoby samotne, chore 

i starsze oraz by pobu-

dzało nas do wycho-

dzenia naprzeciw ich 

potrzebom. Aby 

wszystkie narody 

otwarły drzwi Chry-

stusowi oraz Jego 

Ewangelii 

1130  + Leszek w 18 

r.śm. i Edmund Sowa 

1300 zbiorowa: + 

Henryk w 25 r.śm., 

Marta i Sławomir Ku-

jawa, Andrzej Kamiń-

ski z okazji imienin, 

Alfreda i Tadeusz 

Tokarscy;  

1800 + Krzysztof w 9 

r.śm. i Eugeniusz w 12 

r.śm. Franczewscy, 

Marek Stabrowski w 9 

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 


