
1800  zbiorowa: + Leszek, 
Ewa, Józef, Stanisława (k), 
Józef i Apolonia;  

2 listopada, środa; 
WSPOMNIENIE 

WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH  

700 + Marek Sobieraj  
/greg.2/ 
800 + Bogusław i Andrzej 
Jezierscy w 5 r.śm., Wie-
sława (k) w 4 r.śm. 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Leszek, Ewa, 
Józef, Stanisława (k), 
Józef i Apolonia; + Maria i 
Jakub Urban, Krystyna i 
Władysław Omietańscy; + 
Marianna Alfreda Pazura;  

3 listopada, czwartek;  
700 + Marek Sobieraj  
/greg.3/ 
800 + Edward Cacko, Jani-
na i Jan, cr. Jakubik 
1800  zbiorowa: RM; + 
Leszek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apolo-
nia; + Melania Fontanna w 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Poświęcenia Świątyni  

30.10.2011 

30 października,  
NIEDZIELA PO ŚWIĘ-

CENIA ŚWIĄTYNI  
700 – dz.-bł. w 25 r. ślubu 
Władysława i Anny z 
prośbą o bł. Boże dla nich 
i Justyny i Weroniki 
830 + Jacek Kruszewski 
830 + Janina Nowacka  
/greg.28/ 
1000 + ks. Wiesław Kali-
siak i zm. z KR 
1130 + Jadwiga w r śm. i 
Antoni Szelągowie 
1300 + Ewa, Danuta, Tade-
usz, Marianna i Julian 
Bulik, Bronisława (k) i Jan 
Jarosz 
1800 + Ryszarda (k) Uraw-
ska w 10 r.śm. 

31 października,  
poniedziałek; 

700 + Elżbieta Śliwa w 5 
r.śm. 
800 + Janina Nowacka  
/greg.29/ 
1800 – dz.-bł. w int. Wandy 
i Adolfa Szymaniaków i 
cr. 

1 listopada, wtorek; 
WSZYSTKICH ŚWIĘ-

TYCH, uroczystość 
700 + Marek Sobieraj  
/greg.1/ 
830 + zm. z rodz. Jarzęb-
skich, Żelazowskich, Wa-
siaków i Kryńskich 
1000 + Janina Nowacka  
/greg.30-ostatnia/ 
1130 + zm. z cr. Jedynaków 

20 r.śm., cr. Matkowskich i 
Fontannów;  
4 listopada, piątek; Św. 

Karola Boromeusza, 
biskupa, wspomnienie 

700 + Marek Sobieraj  
/greg.4/ 
800 + Wacław w 50 r.śm., 
Pelagia, Władysław, Ja-
dwiga, Stanisław, Jan, cr. 
Grochowskich, Oklińskich 
i Wilczyńskich 
1630 wolna 
1800  zbiorowa: + Leszek, 
Ewa, Józef, Stanisława (k), 
Józef i Apolonia; + Zofia, 
Elżbieta, Stanisław Sędek, 
Wiesława (k) Jaworska, 
Zofia i Aleksander Kulik, 
Agata Szabłowska; + Sta-
nisław i Krystyna w 1 
r.śm. Jędruch; + Maria 
Oleksy, jej rodzice i ro-
dzeństwo; + wszyscy zm. z 
Osiedla IBJ;  

5 listopada, sobota;  
700 + Zofia i Józef Kaza-
neccy, Franciszka (k) i 
Franciszek Stolarczuk  
800 zajęta 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.5/ 
1800  zbiorowa: + Leszek, 
Ewa, Józef, Stanisława (k), 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na Niedzielę Poświęcenia Świątyni  

30.10.2011 r. 
 
•  We wtorek - 1 listopada obchodzimy uroczy-

stość Wszystkich Świętych. Msze św. będą 
odprawiane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 
18.00.  

• 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Msze św. będą odprawia-
ne o godz. 7, 8 i 18. Po Mszy św. o godz. 8 od-
będzie się procesja wewnątrz kościoła do 5-ciu 
stacji połączona z Modlitwą Wypominkową.  

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmuje-
my tylko w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 
Msze święte - w listopadzie codziennie, w ciągu 
roku w każdy piątek, odprawiane są w inten-
cjach wypominkowych. 

• W rozpoczynającym się tygodniu można uzy-
skać wielokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całko-
wite darowanie nie tylko grzechów, ale i kar za 
nie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

∗ Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, 
nawet powszedniego. 

∗ Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczo-
nego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramen-
talna 

∗ Przyjęcie Komunii świętej 
∗ Odmówienie dowolnej modlitwy w takiej inten-

cji, która jest bliska  Ojcu Świętemu 
∗ Wykonanie czynności związanej z odpustem 

Czynnością tą może być: 
⇒ Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 

listopada → odpust dla osoby zmarłej 
• Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w inten-

cjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w 
ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czyn-
ności, z którą związany jest odpust; między tymi 
elementami musi jednak istnieć związek. 

• Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpu-
stów zupełnych, natomiast po jednej Komunii 

Ml 1,14b-2,2b.8-10 
Strzeż duszy mojej w 
Twym pokoju, Panie 
1 Tes 2,7b-9.13 
Mt 23,1-12 

Jezus przemówił do tłu-
mów i do swych uczniów 
t y m i  s ł o w a m i :  
Na katedrze Mojżesza 
zasiedli uczeni w Piśmie i 
faryzeusze. Czyńcie więc i 
zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczyn-
ków ich nie naśladujcie. 
Mówią bowiem, ale sami 
nie czynią. Wiążą ciężary 
wielkie i nie do uniesienia i 
kładą je ludziom na ramio-
na, lecz sami palcem ru-
szyć ich nie chcą. Wszyst-
kie swe uczynki spełniają 
w tym celu, żeby się lu-
dziom pokazać. Rozszerza-
ją swoje filakterie i wydłu-
żają frędzle u płaszczów. 
Lubią zaszczytne miejsca 
na ucztach i pierwsze 
krzesła w synagogach. 
Chcą, by ich pozdrawiano 
na rynkach i żeby ludzie 
nazywali ich Rabbi. Otóż 
wy nie pozwalajcie nazy-
wać się Rabbi, albowiem 
jeden jest wasz Nauczyciel, 
a wy wszyscy braćmi 
jesteście. Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie wa-
szym ojcem; jeden bowiem 
jest Ojciec wasz, Ten w 
niebie. Nie chciejcie rów-
nież, żeby was nazywano 
mistrzami, bo jeden jest 
tylko wasz Mistrz, Chry-
stus. Największy z was 
niech będzie waszym 
sługą. Kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższo-
ny. 



świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża 
- tylko jeden odpust zupełny. 

•  W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek i 
Sobota miesiąca. Osoby, które chciałyby przy-
jąć księdza z posługą sakramentalną prosimy 
zgłaszać w zakrystii. Msze św. w I Piątek m-ca 
będą odprawione o godz. 7, 8, 16.30 i 18. W 
Pierwszą Sobotę Miesiąca zapraszamy do od-
mówienia Różańca św. o godz. 6.30 

• Jutro ostatnie Nabożeństwo Różańcowe, zapra-
szamy wszystkich na godz. 17.15. 

• Jest jeszcze dostępny nowy - październikowy -  
nr Salve Regina poświęcony m.in. osobie bł. 
Jana Pawła II.  

• Zachęcamy do włączania się do Krucjaty Ró-
żańcowej za naszą Ojczyznę - deklaracje na 
stoliku pod chórem (deklaracje prosimy wysyłać 
na skrytkę pocztową 6!). 

• Parafia Matki Bożej Pięknej Miłości w Miedze-
szynie zaprasza na nowy cykl spotkań: Uwolnie-
nie, Uzdrowienie, Namaszczenie… Zamierze-
niem tego cyklu jest całoroczne przygotowanie 
do rekolekcji charyzmatycznych organizowa-
nych z o. Jamesem Manjackalem we wrześniu 
2012 roku. Pierwsze spotkanie w ramach przy-
gotowania odbędzie się dzisiaj, 30 października 
o godz. 19.00. Prelekcję wygłosi o. Robert Wa-
wer SJ, przełożony Domu Zakonnego z Faleni-
cy. Temat spotkania; Adamie, gdzie jesteś? Jak 
przygotować się do rekolekcji?  

• 17 listopada (czwartek) wyruszy parafialna 
pielgrzymka do Lichenia. Pragniemy w ci-
szy sanktuarium podziękować Matce Bożej 
za wszystkie łaski otrzymane w tym roku. 
Zapisy w zakrystii przyjmujemy od przyszłej 
niedzieli wraz z opłatą 50 zł. W tym roku z 
racji remontu gierkówki pielgrzymka na Jasną 
Górę nie odbędzie się. 

• Spotkanie grupy chłopców przygotowują-
cych się do Bierzmowania odbędzie się we 
środę 09.11 o godz. 19.00 - wejście od strony 
kancelarii. 

XXXI Niedziela –  
Święto rocznicy poświęce-
nia Bazyliki Laterańskiej – 

30.10 
 

 Świątynia świątyń 
 
 Matką wszystkich świątyń 
katolickich i najstarszą 
zachowaną świątynią Rzy-
mu jest Bazylika Laterańska 
św. Jana. Budowali ją wolni 
już pierwsi chrześcijanie 
(314 rok).To jest znak ich 
tęsknoty i woli. W nieukojo-
nej tęsknocie pięli się rusz-
towaniem ku górze. Kładli 
czerwone bloki wypalonej 
gliny tak wysoko, jak myśli 
ludzkie wzlatują, tak strzeli-
ście, jak glina unieść zdoła – 
ku Bogu na wysokości. Ona 
stoi jako ich świadectwo 
wiary. Wchodzi się do niej 
w ciszy migotliwych witra-
ży, by odetchnąć wielkością 
ludzkiej tęsknoty, wiary i 
nadziei. Odlatuje od nas 
zgiełk i niepokój świata. 
Rozpostarte sklepienie jej 
jest ptakiem, który leci na 
szerokich skrzydłach miłości 
w przestworza. Czy ci bu-
downiczowie myśleli o nas, 
jak my myślimy o ich gorą-
cych sercach i szczodrości 
ich rąk? Uprzytomnijmy 
sobie elementarne prawdy 
religijne, że człowiek nie 
tylko jest zdolny do modli-
twy, ale i wszechświat modli 
się nieustannie tym, że jest i 
że Stwórca ten wszechświat 
tak „pięknie uhaftował”. 
Zadziwiająco prosty, a 
równocześnie złożony w 
budowie, ale zrozumiały. 
Tak jest z każdą cząstką 
otaczającego nas świata. I 
tak Bazylika na Lateranie 
wprowadza nas do Bożej 
świątyni, którą Stwórca dla 
nas uczynił. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

Józef i Apolonia;  
6 listopada, 32 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Aleksander 10 r.śm., 
Anna i Stanisław Juzala, 
Janina i Stanisław Pątek 
700 + Marek Sobieraj  
/greg.6/ 
830 + Józef i Józefa, An-
drzej, Adam, Jan, Stani-
sław, Szczepan i Walenty 
Pełka  
1000 RM  
1130 zajęta 
1300  zbiorowa: chrzty: 
Maria Jadwiga Derewien-
ko, Tymon Paprocki-
Waszkiewicz; - dz.-bł. w 
int. Mariusza i Małgorzaty 
Galarda z okazji r. ślubu; + 

Eugeniusz Miłakowski w 
26 r.śm.; + Danuta Nie-
wiadomska-Osowska i 
Stanisław Niewiadomski; 
+ Leszek, Ewa, Józef, 
Stanisława (k), Józef i 
Apolonia; + Maria i Jakub 
Urban, Krystyna i Włady-
sław Omietańscy; + Jadwi-
ga i Edward Woźniak, 
Wiktoria i Teofil Brzoskie-
wicz, Grażyna, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Niewia-
domscy i zm. z cr. Niewia-
domskich i Woźniaków;  
1800 + Anna, Genowefa, 
Stanisław Baranek, Hen-
ryk Bogucki, Maria i Fran-
ciszek Luchowscy 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


