
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 

6 listopada, wtorek 
700 + Stanisław Spólny /
greg.6/ 
800 + Weronika i Tadeusz 
Kaczorowscy, Janina, 
Józefa (k) i Władysław 
Kowalscy  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Aleksander w 11 
r.śm., Anna i Stanisław 
Juzala, Janina i Stanisław 
Piątek;  

7 listopada, środa 
700 + Stanisław Spólny /
greg.7/ 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska w 13 
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; - dz. Bogu i Mat-
ce Najświętszej za otrzy-
mane łaski z prośbą o 
dalszą opiekę, żywą wiarę 
i światło Ducha Św. dla 
Ani, Kamilii i Konrada; - 

INTENCJE MSZALNE 

XXXI Niedziela  
Zwykła 

04.11.2012 

4 listopada, 31 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Spólny /
greg.4/ 
830 + Henryka (k), Mie-
czysław i Eleonora  
1000 – w intencjach Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzienni-
ka oraz życie wieczne dla 
ofiar katastrofy smoleń-
skiej 
1130 + Stanisław, Anna i 
Genowefa Barankowie, 
Henryk Bogucki, Maria i 
Franciszek Luchowscy 
oraz dziadkowie Osiako-
wie i Barankowie 
1300 zbiorowa: chrzest:  
Szymon Pluta; - o światło 
Ducha Św. w pewnej 
sprawie; + Eugeniusz 
Miłakowski w 27 roku 
śm., Eugeniusz Witczak, 
Janina i Kazimierz Wit-
czak, Wojciech Czerniew-
ski, jego rodzice i dusze w 
cz. c.; 
1800 + Zofia, Elżbieta i 
Stanisław Sędek, Wiesła-
wa (k) Jaworska, Zofia i 
Aleksander Kulik, Agata 
Szabłowska 

5 listopada,  
poniedziałek 

700 + Stanisław Spólny /
greg.5/ 
800 – w int. Parafian 

o potrzebne łaski dla Ani i 
dzieci: Michała i Gabrysi 
oraz Pauliny z rodziną; + 
cr. Jóźwików, Kozłow-
skich, Dygasów, Nadol-
skich, sąsiadów, przyja-
ciół i nieprzyjaciół 

8 listopada, czwartek 
700 + Stanisław Spólny /
greg.8/ 
800 + Wanda Lewicka w 
37 r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Salomea Nowo-
sielska w 30 dniu po śm.; 
+ Zygmunt Prawdzic-
Mochowski; + Maria 
Tawryczewska w 30 dniu 
po śm.; + Stefan Lasota 

9 listopada, piątek,  
Rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej, 

święto 
700 + Stanisław Spólny /
greg.9/ 
800 + Mariusz Kowalczyk 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Salomea Nowo-
sielska /od rodziny z Rze-
szowa 

10 listopada, sobota,  
Św. Leona Wielkiego, 

papieża i d-ra Kościoła, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXXI Niedzielę Zwykłą 

04.11.2012 r. 
 
•  Dziś - 04.11 - o godz. 16.00 w dolnej kapli-

cy  Msza św. i Dziesiątka Różańca św. za 
Ojczyznę 

•  W niedzielę, 11 listopada Święto Niepod-
ległości. Po wieczornej Mszy św. zaprasza-
my do wspólnego śpiewania piosenek i pie-
śni patriotycznych. 

•  Za tydzień - 11.10 - w kościele w czasie 
Mszy św. o godz. 16.00 dzieci przygotowu-
jące się do I Komunii św. otrzymają ksią-
żeczki do nabożeństwa. Obecność rodziców 
i dzieci obowiązkowa.  

•  Za dwa tygodnie - 18.11 - o godz. 16.30 
msza św. w dolnej kaplicy dla kandydatów 
do Bierzmowania. Zapraszamy też rodzi-
ców! 

•  Spotkanie grupy chłopców przygotowu-
jących się do Sakramentu Bierzmowania 
08.11 - w czwartek o godz. 19.00 w salce - 
wejście od strony kancelarii. 

•  W związku ze zbliżającym się sezonem 
zimowym Parafialny Zespół Caritas zwra-
ca się z gorącą prośbą do parafian o przeka-
zywanie dla osób potrzebujących kurtek, 
butów w dużych rozmiarach, oraz skarpet i 
ciepłej bielizny. Na ofiarodawców Caritas 
czeka w każdą I i III sobotę m-ca od 9-11. 

•  Rada Osiedla Anin informuje, że Rada 
Dzielnicy Wawer zarządziła wybory do Ra-
dy Osiedla na dzień 18 listopada. Zgłosze-
nia kandydatów przyjmowane są w Urzę-
dzie Dzielnicy do dnia 12 listopada pok. 
112, Tel. 22 443 68 12. 
Ustępująca Rada Osiedla Anin, zaprasza 

Pwt 6,2-6 
Miłuj ę Ciebie, Pa-
nie, mocy moja 
Hbr 7,23-28 
Mk 12,28b-34 

Jeden z uczonych w 
Piśmie zbliżył się do 
Jezusa i zapytał Go: 
Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań? 
Jezus odpowiedział: 
Pierwsze jest: Słuchaj, 
Izraelu, Pan Bóg nasz, 
Pan jest jeden. Będziesz 
miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim 
sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim 
umysłem i całą swoją 
mocą. Drugie jest to: 
Będziesz miłował swe-
go bliźniego jak siebie 
samego. Nie ma innego 
przykazania większego 
od tych. Rzekł Mu 
uczony w Piśmie: Bar-
dzo dobrze, Nauczycie-
lu, słusznieś powiedział, 
bo Jeden jest i nie ma 
innego prócz Niego. 
Miłować Go całym 
sercem, całym umysłem 
i całą mocą i miłować 
bliźniego jak siebie 
samego daleko więcej 
znaczy niż wszystkie 
całopalenia i ofiary. 
Jezus widząc, że rozum-
nie odpowiedział, rzekł 
do niego: Niedaleko 
jesteś od królestwa 
Bożego. I nikt już nie 
odważył się więcej Go 
pytać. 



mieszkańców na spotkanie w dniu 9 listopa-
da (piątek) o godz. 18: 30 do budynku Ze-
społu Szkół 114 przy ul Alpejskiej 16 – bu-
dynek liceum. Spotkanie poświęcone bieżą-
cym problemom osiedla i prezentacja kan-
dydatów do nowej Rady Osiedla.  

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyj-
mujemy tylko w zakrystii i kancelarii. Wie-
czorne Msze święte - w listopadzie codzien-
nie, a w ciągu roku w każdy piątek - odpra-
wiane są w intencjach wypominkowych.  

•  W dniach od 1 do 8 listopada można uzy-
skać wielokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli 
całkowite darowanie nie tylko grzechów, 
ale i kar za nie. Warunki uzyskania odpu-
stu zupełnego: 

∗ Brak jakiegokolwiek przywiązania do grze-
chu, nawet powszedniego. 

∗ Stan łaski uświęcającej czyli brak nieod-
puszczonego grzechu ciężkiego lub spo-
wiedź sakramentalna 

∗ Przyjęcie Komunii świętej 
∗ Odmówienie dowolnej modlitwy w takiej 

intencji, która jest bliska  Ojcu Świętemu 
∗ Wykonanie czynności związanej z odpu-

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

– 8 listopada -odpust dla osoby zmarłej 
⇒ Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w 

intencjach Ojca Świętego mogą być wypeł-
nione w ciągu kilku dni przed lub po wypeł-
nieniu czynności, z którą związany jest od-
pust; między tymi elementami musi jednak 
istnieć związek. 

⇒ Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele 
odpustów zupełnych, natomiast po jednej 
Komunii świętej i jednej modlitwie w inten-
cjach papieża - tylko jeden odpust zupełny. 

XXXI Niedziela zwykła – 
4.11 

 
 Istota życia 

 
 Liturgia Słowa dzisiejszej 
niedzieli wprowadza nas w 
samo sedno Bożego Obja-
wienia. Wielkie i jakże aktu-
alne jest Objawienie Boga w 
Starym Testamencie i nauka 
Chrystusa w dziś czytanej 
Ewangelii. Epoka dzisiej-
szych, przyśpieszonych 
zmian – powszechnych 
kryzysów, konfliktów i 
sprzeczności – uczyniła 
jeszcze bardziej wyrazistym 
to Objawienie. Dokąd pędzi-
my, po co lecimy coraz 
szybciej i sięgamy głębiej? 
Nie jesteśmy w stanie przyj-
rzeć się sytuacji, ustawić się 
w nowych okolicznościach, a 
już żyjemy w innym świecie. 
Musimy reformować szkoły, 
uczyć się nowych wartości, 
zachowań i postaw. W znu-
żeniu i apatii coraz szybciej 
mija młodość i zawiedzione 
są ludzkie nadzieje. Z miłują-
cym naleganiem Boga, by 
naród wybrany miłował Go, 
łączy się drugie fundamental-
ne przykazanie – miłości 
bliźniego. Miłość bliźniego 
to rewers i sprawdzian miło-
ści Boga Niewidzialnego, to 
główna lekcja zachowań i 
postaw. To jedyny sposób 
ukazania, że zrozumieliśmy 
po co Bóg objawił, że jest 
Miłością. W czasie rozmowy 
z Jezusem uczony podkreśla 
identyczność przykazania 
miłości Boga z przykazaniem 
miłości bliźniego: Kochać 
bliźniego jak siebie samego – 
to o wiele więcej niż wszyst-
kie całopalenia i ofiary. 
Miłością ziemia zbliża się do 
nieba, miłość opromienia 
życie, nadaje mu sens i war-
tość na co dzień. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

wspomnienie 
700 – w int. wynagradzają-
cej za grzechy niewierno-
ści  
800 + Stanisław Spólny /
greg.10/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Dobiesław Czy-
tański w 1 r.śm.; + Janina 
Przybyła w 1 r.śm., Danu-
ta Spała, Wiktor Przybyła, 
Wiesław Dysiński 

 
11 listopada, 32 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Spólny /
greg.11/ 
830 + Krzysztof Franczew-
ski, Marek Stabrowski, 
1000 + Zdzisław Przeź-

dziak z okazji urodzin i 
imienin oraz jego rodzice 
i teściowie 
1130 + Alicja Dymek w 11 
r.śm. 
1300 zbiorowa: + Helena i 
Bolesław i ich synowie 
oraz Franciszek i Sławo-
mir Jedynak; + Henryk z 
okazji urodzin; + Stani-
sław Domalewski w 30 
dniu po śm.;  
1800 + Grażyna Niewia-
domska, Jadwiga i 
Edward Woźniak, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Niewia-
domscy, Wiktoria i Teofil 
Wrzoskiewicz 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 


