
nisława (k), Józef i 
Apolonia; + Jadwiga 
Henneberg i zm. z 
rodz. Ochwiewiczów;  
22 listopada, wtorek; 
Św. Cecylii, dziewicy 

i męczennicy,  
wspomnienie 

700 + Marianna Stani-
sławska w 5 r.śm. 
700 + Marek Sobieraj  
/greg.22/ 
800 + Piotr Ekiel w 14 
r.śm. 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-
nisława (k), Józef i 
Apolonia; + Jacek 
Soszyński;  
23 listopada, środa;  

700 + Aleksander Woź-
nica w 35 r.śm., Stani-
sława (k) i Piotr Graj-
da, cr. Woźniców i 
Grajdów 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.23/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-

INTENCJE MSZALNE 

34 Niedziela  
Zwykła - Uroczystość 

Chrystusa Króla 
20.11.2011 

20 listopada, 34 NIE-
DZIELA ZWYKŁA,  

JEZUSA CHRY-
STUSA, KRÓLA 

WSZECHŚWIATA  
700 + Marek Sobieraj  
/greg.20/ 
830 + Natalia i Stani-
sław Jędrzejewscy 
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak z okazji urodzin 
i imienin, rodzice, 
teściowie, Henryk i 
Genowefa  
1130 + Aleksander, 
Stanisław, Katarzyna i 
Janina Laskus, Roman 
i Aleksandra (k) Bień-
kowscy 
1300  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-
nisława (k), Józef i 
Apolonia;  
1800  + Janina Kurow-
ska 
21 listopada, ponie-

działek; Ofiarowanie 
NMP, wspomnienie 

700 + Marek Sobieraj  
/greg.21/ 
800 + Wacław Zając 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-

świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-
nisława (k), Józef i 
Apolonia; + Bogusław 
Awdziej w 5 r.śm.;  
24 listopada, czwar-
tek; Św. męczenni-
ków wietnamskich, 

wspomnienie 
700 – o szczęśliwą ope-
rację i łaskę zdrowia 
dla ks. Krzysztofa 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.24/ 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-
nisława (k), Józef i 
Apolonia;  
25 listopada, piątek;  

700 + Marek Sobieraj  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 34 Niedzielę Zwykłą  

Uroczystość Chrystusa Króla 
20.11.2011 r. 

 
•  W dzisiejszą niedzielę - ostatnią w tym 

roku liturgicznym - Uroczystość Chry-
stusa Króla Wszechświata. Po Mszy 
św. o godz. 13.00 będzie Wystawienie 
Najśw. Sakramentu, Litania do Najśw. 
Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królo-
wi. Za publiczne odmówienie aktu po-
święcenia można otrzymać odpust zu-
pełny. 

•  Serdeczne gratulacje, wyrazy radości 
wraz z modlitwą składamy Ks. Bisku-
powi Markowi Solarczykowi. 

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

•  Wszystkim pielgrzymom do Lichenia 
serdecznie dziękujemy za wspólną mo-
dlitwę i iście rodzinną atmosferę. 

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 
przyjmujemy jeszcze w zakrystii i kan-
celarii. Wieczorne Msze święte - w li-
stopadzie codziennie, w ciągu roku w 
każdy piątek, odprawiane są w inten-
cjach wypominkowych. 

•  Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się 
w Kościele Adwent. Msza św. roratnia 
ku czci NMP będzie odprawiana co-

Ez 34,11-12.15-17 
Pan mym pasterzem, 
nie brak mi niczego 
1 Kor 15,20-26.28 
Mt 25,31-46 

Jesus powiedział do swoich 
uczniów: Gdy Syn Człowie-
czy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, 
wtedy zasiądzie na swoim 
tronie pełnym chwały. I 
zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych [ludzi] od 
drugich, jak pasterz oddziela 
owce od kozłów. (…) Wtedy 
odezwie się Król do tych po 
prawej stronie: Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście 
Mi pić; byłem przybyszem, a 
przyjęli ście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedzili-
ście Mnie; byłem w więzie-
niu, a przyszliście do Mnie. 
(…) Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili. Wtedy ode-
zwie się i do tych po lewej 
stronie: Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom! Bo 
byłem głodny, a nie daliście 
Mi jeść; byłem spragniony, a 
nie daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a nie przyjęli-
ście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście mnie; byłem 
chory i w więzieniu, a nie 
odwiedziliście Mnie. (...) 
Wszystko, czego nie uczyni-
li ście jednemu z tych naj-
mniejszych, tegoście i Mnie 
nie uczynili. I pójdą ci na 
mękę wieczną, sprawiedliwi 
zaś do życia wiecznego. 



dziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. 
Zapraszamy szczególnie dzieci z lam-
pionami. Tegoroczne rekolekcje ad-
wentowe rozpoczną się w II niedzielę 
Adwentu - 04.12. 

•  Zachęcamy nadal do włączania się do 
Krucjaty Ró żańcowej za naszą Oj-
czyznę - deklaracje na stoliku pod chó-
rem (deklaracje prosimy wysyłać na 
skrytkę pocztową 6!). 

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

•  Kościół Domowy zaprasza dziś na ko-
lejną Randkę małżeńską. Informacje na 
plakacie przed kościołem. 

•  Zachęcamy też do lektury najnowsze-
go numeru naszego parafialnego Salve 
Regina. W nim m. in. temat przemija-
nia  i wiadomości o naszej parafialnej 
Caritas. 

•  Za tydzień, 27 listopada o godz. 16.30 
w dolnej kaplicy Msza św.  dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
św. Obecność rodziców i dzieci obo-
wiązkowa. 

•  Za tydzień o godz. 19.00 w par. MB 
Dobrej Rady w Miedzeszynie ks. dr 
Marcin Hołuj - egzorcysta Diecezji 
Warszawsko-Praskiej wygłosi prelekcję 
pod tytułem Rachunek sumienia  
podstawą uzdrowienia wewnętrznego.  

Uroczystość  
Chrystusa Króla – 20.11 

 
 Światłość dla wszystkich 

 
 Dzisiaj, w ostatnią niedzielę 
roku kościelnego oddajemy 
cześć Chrystusowi Królowi 
Wszechświata. On jest pa-
nem wszelkiego stworzenia. 
Do Niego, jako celu, wszel-
kie stworzenie zmierza – do 
Chrystusa, który przebywa 
„w królestwie prawdy i 
życia, w królestwie sprawie-
dliwości, miłości i pokoju. 
Chrystus nie chciał założyć 
królestwa ziemskiego, czego 
pragnęli Żydzi. Oni tego 
oczekiwali, bo taki król miał 
ich uwolnić spod władzy 
rzymskiej, Jezus zaś ciągle 
głosił naukę o Królestwie 
niebieskim, Królestwie nie z 
tej ziemi: „Królestwo Boże 
w nas jest” (Łk 17,21). W 
Nim - służąc Chrystusowi z 
pokorą i cierpliwością w 
bliźnich i w sobie samych, 
dążymy do królestwa spra-
wiedliwości, prawdy i poko-
ju. W Chrystusie widzimy 
sens świata, a jego cel staje 
się bliski i osiągalny. W 
swojej Osobie Chrystus 
przywrócił ludzkości utraco-
ny porządek Boży i rozpo-
czął powrót całego stworze-
nia do Boga. Kiedy się to 
zakończy, wtedy naocznie 
przekonamy się, że Króle-
stwo Chrystusa jest jedyną 
zbawczą mocą, a „Chrystus 
wielkim i jedynym, któremu 
Ojciec poddał wszystko, aby 
Bóg był wszystkim we 
wszystkich”. Oto Król, który 
na pierwszym miejscu stawia 
dobro tych, którzy do Niego 
należą i „On ma słowa ży-
wota… i jest światłością dla 
wszystkich, którzy Go szu-
kają”. 



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. 

/greg.25/ 
800 + Helena w 13 
r.śm. i Karol Kłos 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-
nisława (k), Józef i 
Apolonia; + Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał 
Misztal; + Józef Sewe-
rynik w 94 urodziny i 
2 r.śm.;  
26 listopada, sobota;  
700 zajęta 
700 + Marek Sobieraj  
/greg.26/ 
800 + Ludwika (k), Jan, 

Franciszek, Łucja, 
Janina i Władysław  
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Sta-
nisława (k), Józef i 
Apolonia; + Włodzi-
mierz Metzel;  

27 listopada,  
1 NIEDZIELA  

ADWENTU  
700 + Katarzyna i Józef 
i zm. z rodziny 
830 + Marek Sobieraj  
/greg.27/ 
1000 KR  
1130 zajęta 
1300 zajęta  
1800 + Stanisław Szot 

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. 


