
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apo-
lonia; + Aleksander 
Stanisław Szymanek – 
powstaniec warszawski, 
Sławomir, Julianna i 
Władysław Szymanek 
15 listopada, wtorek;  

700 + ks. Franciszek 
Borowiec 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.15/ 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apo-
lonia;  

16 listopada, środa; 
NMP Ostrobramskiej, 

wspomnienie 
700 + Jacek Kruszewski 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.16/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 

INTENCJE MSZALNE 

33 Niedziela  
Zwykła  

13.11.2011 

13 listopada, 33 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Marek Sobieraj  
/greg.13/ 
830 + Henryka (k), Ele-
onora i Mieczysław  
1000 + Józefa (k) 
Chmiel  w 27 r.śm., 
rodzice, mąż, synowie i 
zięć 
1130 + Józef Sikora i 
jego rodzice 
1300 + Helena, Bolesław 
i ich synowie oraz Fran-
ciszek i Sławomir Jedy-
nak   
1630 + Honorata i Jan 
Łuszczyńscy i ich rodzi-
ce 
1800  zbiorowa: + Maria 
Krzyżanowska w 6 
r.śm., cr. Jurkiewiczów, 
Kowalskich, Kaczyń-
skich, Dudzińskich, 
Niedzińskich i Krzyża-
nowskich; + Leszek, 
Ewa, Józef, Stanisława 
(k), Józef i Apolonia;  

 
14 listopada,  
poniedziałek; 

700 + Marek Sobieraj  
/greg.14/ 
800 + Barbara Matecka-
Pochrzęst w 17 r.śm. 
1800  zbiorowa: + Le-

wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Leszek, 
Ewa, Józef, Stanisława 
(k), Józef i Apolonia; + 
Edmund Dygulski z 
okazji urodzin i imienin;  
17 listopada, czwartek; 
Św. Elżbiety Węgier-

skiej, zakonnicy,  
wspomnienie 

700 – w pewnej intencji 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.17/ 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apolo-
nia;  

18 listopada, piątek; 
Bł. Karoliny Kózków-
ny, dziewicy i męczen-

nicy, wspomnienie 
700 + Marcin  
800 + Marek Sobieraj  
/greg.18/ 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apolo-
nia;  

19 listopada, sobota; 
Bł. Salomei, zakonnicy, 

wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 33 Niedzielę Zwykłą  

13.11.2011 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 
Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym w Sudanie Połu-
dniowym. Ofiary składane do puszki 
DAR SERCA będą przeznaczone na 
pomoc dla nowopowstałego chrześci-
jańskiego państwa afrykańskiego. 

•  Dziś o godz. 16.30 podczas Mszy 
św. w dolnej kaplicy dzieci przygo-
towujące się do Pierwszej Komunii 
św. otrzymają książeczki do nabo-
żeństwa. Obecność rodziców i dzieci 
obowiązkowa. 

•  Dziś też zapraszamy bardzo serdecz-
nie na koncert p. Jakuba Michal-
skiego, który wystąpi z repertuarem 
pieśni i piosenek narodowych i pa-
triotycznych. Koncert rozpocznie się 
bezpośrednio po Mszy św. wieczor-
nej. 

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 
przyjmujemy jeszcze w zakrystii i 
kancelarii. Wieczorne Msze święte - 
w listopadzie codziennie, w ciągu 
roku w każdy piątek, odprawiane są 
w intencjach wypominkowych. 

•  Zachęcamy nadal do włączania się 
do Krucjaty Ró żańcowej za naszą 

Prz 31,10-13.19-20.30-
31 
Błogosławiony, kto się 
boi Pana 
1 Tes 5,1-6; 
Mt 25,14-30 

Jezus opowiedział uczniom tę 
przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróż, przy-
wołał swoje sługi i przekazał im 
swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzecie-
mu jeden, każdemu według jego 
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, 
który otrzymał pięć talentów, 
poszedł, puścił je w obrót i 
zyskał drugie pięć. Tak samo i 
ten, który dwa otrzymał; on 
również zyskał drugie dwa. Ten 
zaś, który otrzymał jeden, 
poszedł i rozkopawszy ziemię, 
ukrył pieniądze swego pana. Po 
dłuższym czasie powrócił pan 
owych sług i zaczął rozliczać się 
z nimi. Wówczas przyszedł ten, 
który otrzymał pięć talentów. 
Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
Panie, przekazałeś mi pięć 
talentów, oto drugie pięć talen-
tów zyskałem. Rzekł mu pan: 
Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewie-
lu, nad wieloma cię postawię: 
wejdź do radości twego pana! 
(…) Przyszedł i ten, który 
otrzymał jeden talent, i rzekł: 
Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: chcesz żąć 
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać 
tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc 
się więc, poszedłem i ukryłem 
twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność! Odrzekł mu pan 
jego: Sługo zły i gnuśny! Wie-
działeś, że chcę żąć tam, gdzie 
nie posiałem, i zbierać tam, 
gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze 
bankierom, a ja po powrocie 
byłbym z zyskiem odebrał swoją 
własność. Dlatego odbierzcie mu 
ten talent, a dajcie temu, który 
ma dziesięć talentów. Każdemu 
bowiem, kto ma, będzie dodane, 
tak że nadmiar mieć będzie. 
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 
nawet to, co ma. A sługę nieuży-
tecznego wyrzućcie na zewnątrz 
- w ciemności! Tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. 



Ojczyznę - deklaracje na stoliku pod 
chórem (deklaracje prosimy wysyłać 
na skrytkę pocztową 6!). 

•  17 listopada (czwartek) o godz. 6.00 
wyruszy parafialna pielgrzymka do 
Lichenia. Pragniemy w ciszy sanktu-
arium podziękować Matce Bożej za 
wszystkie łaski otrzymane w tym ro-
ku.  

•  Biuro Radia Maryja w dniu 3 
grudnia organizuje pielgrzymkę do 
Torunia dla uczczenia 20 rocznicy 
powstania Radia Maryja. Bliższe in-
formacje i zapisy w kiosku. 

•  Spotkanie grupy dziewcząt przygo-
towujących się do Bierzmowania 
odbędzie się dziś o godz. 16.30 w 
salce katechetycznej - wejście od 
strony kancelarii. 

•  Za tydzień msza św. dla wszystkich 
kandydatów do Bierzmowania o 
godz. 16.30 w dolnej kaplicy.  
Zapraszamy także rodziców! 

•  W najbliższą niedzielę - ostatnią w 
tym roku liturgicznym - Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata. 

•  Kościół Domowy zaprasza na kolej-
ną Randkę małżeńską. Informacje na 
plakacie przed kościołem. 

XXXIII Niedziela zwykła – 
13.11 

 
 Talenty 

 
 Uzdolnienia i talenty ludz-
kie są bardzo zróżnicowane, 
co do ilości, rodzaju i zakre-
su. Każdemu z nas przypisa-
na jest, jakby najwyższa 
granica tego, czego może się 
nauczyć, czego może doko-
nać, co może objąć i zgłębić. 
Jak rozległym i wdzięcznym 
polem jest rozwój talentów 
w krzewieniu dobra i służby 
bliźniemu, np. w rodzinie - 
tak w rozumieniu natural-
nym, jak i w sensie społecz-
nym. Spójrzmy na pierwsze 
dzisiejsze czytanie biblijne. 
Niewiasta tu przedstawiona 
jest uosobieniem ludzkiej 
mądrości, zapobiegliwości, 
wierności i wytrwałości. Jej 
życie jest w bliskości Boga. 
Św. Paweł przypomina 
Tesaloniczanom, że są 
„synami światłości i dnia i 
nie dadzą ogarnąć się ciem-
ności”. Otwarte trzeba mieć 
oczy i serca i mieć się na 
baczności przed lenistwem i 
„niespodzianą zagładą”. 
Jakże wielką płaszczyzną 
pomnażania talentów jest 
ludzka praca. Rodzina i 
naród istnieje przez wielora-
ką pracę i twórczość. Nasz 
bł. Ojciec Święty Jan Paweł 
II mówi: „Człowiek nie żyje 
sam, żyje z drugim, przez 
drugich, dla drugich. Cała 
ludzka egzystencja ma wła-
ściwy sobie wymiar wspól-
notowy – i wymiar społecz-
ny”. (Gdańsk 1987). Nie 
trzeba rozglądać się za 
możliwościami rozwijania 
talentów, ale wystarczy 
widzieć konkretną sytuację i 
być wiernym i dobrym. 



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. 

700 + Marek Sobieraj  
/greg.19/ 
800 + Polikarp Zych w 
14 r.śm., Zofia i Stani-
sław, Sabina i Piotr 
Marchel 
1630  ślub: Kruk – Tro-
jan   
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apo-
lonia;  

20 listopada,  
34 NIEDZIELA  

ZWYKŁA,  
JEZUSA CHRYSTU-

SA, KRÓLA 
WSZECHŚWIATA  

700 + Marek Sobieraj  
/greg.20/ 
830 + Natalia i Stanisław 
Jędrzejewscy 
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak z okazji urodzin i 
imienin, rodzice, teścio-
wie, Henryk i Genowefa  
1130 + Aleksander, Sta-
nisław, Katarzyna i 
Janina Laskus, Roman i 
Aleksandra (k) Bieńko-
wscy 
1300  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apo-
lonia;  
1630 wolna 
1800  + Janina Kurowska 

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. 


