
+Krzysztof Burbon w 30 
dniu po śm.;  

13 listopada, wtorek,  
Św. Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka 
i Krystyna,  

pierwszych męczenni-
ków Polski, wspomnienie 
700 + Stanisław Spólny  
/greg.13/ 
800 + Ludwika (k) i Józef 
Sapińscy 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

14 listopada, środa 
700 + Stanisław Spólny  
/greg.14/ 
800 + Barbara Matecka-
Pochrzęst w 18 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 
Marcina i Beaty;- o po-
trzebne łaski dla Ani i 

INTENCJE MSZALNE 

XXXII Niedziela  
Zwykła 

11.11.2012 

11 listopada,  
32 NIEDZIELA ZWY-
KŁA, ŚWIĘTO NIE-

PODLEGŁOŚCI  
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.;  
1600 + Jerzy Kański w 19 
r.śm. 
1800 + Grażyna Niewia-
domska, Jadwiga i 
Edward Woźniak, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Niewia-
domscy, Wiktoria i Teofil 
Brzoskiewicz 

12 listopada,  
poniedziałek, Św. Joza-
fata, b-pa i męczennika, 

wspomnienie 
700 + Stanisław Spólny  
/greg.12/ 
800 – w int. Parafian 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Witold Ossowski 
z okazji imienin; 

dzieci: Michała i Gabrysi 
oraz Pauliny z rodziną; + 
dusze w czyśćcu cierpią-
ce; + Aleksander Stani-
sław w 2 r.śm. i Sławomir 
Szymanek;  

15 listopada, czwartek 
700 + Stanisław Spólny  
/greg.15/ 
800 + Józef Sikora 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Teofil Niemczuk;  

16 listopada, piątek 
700 + Stanisław Spólny /
greg.16/ 
800 + zm. z rodz.: Augu-
stynowicz i Żórawskich 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Jerzy 
Krasnowolski w 30 dniu 
po śm., Maria i Ryszard 
Szupejko; + Apolonia i 
Andrzej w 8 r.śm.;  

17 listopada, sobota,  
Św. Elżbiety Węgier-

skiej, wspomnienie 
700 zajęta  
800 + Józef Sikora i zm. z 
rodz. 
800 + Stanisław Spólny  
/greg.17/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXXII Niedziel ę Zwykłą 

11.11.2012 r. 
 
•  Dziś, 11 listopada, Święto Niepod-
ległości. Po wieczornej Mszy św. za-
praszamy do wspólnego śpiewania 
piosenek i pieśni patriotycznych. 

•  Dziś też w kościele w czasie Mszy 
św. o godz. 16.00 dzieci przygoto-
wujące się do I Komunii św. otrzy-
mają książeczki do nabożeństwa. 
Obecność rodziców i dzieci obowiąz-
kowa.  

•  Jutro - 12.11 - o godz. 19.30 w salce 
kinowej spotkanie grupy Porozma-
wiajmy o Kościele na temat „Czy i 
czym różnimy się od świętych”. Wej-
ście od strony kancelarii. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy!  

•  13 listopada /wtorek/ o odz.17.00 w 
Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy 
Wawer przy ul. Żegańskiej 1 spotka-
nie na temat nt. bezpieczeństwa ru-
chu drogowego pod hasłem: „Stop 
śmierci na ulicach Wawra”. Szcze-
góły na plakacie przed kościołem. 

•  Informujemy, że wybory do Rad 
Osiedlowych w naszej Dzielnicy 
odbędą się 18.11.2012 r. Ostateczny 
termin zgłaszania się kandydatów (z 
listą poparcia zawierającą podpisy 15 

1 Krl 17,10-16 
Chwal, duszo moja 
Pana, Stwórcę swego. 
Hbr 9,24-28 
Mk 12,38-44 

Jezus nauczając mówił 
do zgromadzonych: 
Strzeżcie się uczonych 
w Piśmie. Z upodoba-
niem chodzą oni w 
powłóczystych szatach, 
lubią pozdrowienia na 
rynku, pierwsze krzesła 
w synagogach i za-
szczytne miejsca na 
ucztach. Objadają domy 
wdów i dla pozoru 
odprawiają długie mo-
dlitwy. Ci tym surow-
szy dostaną wyrok. 
Potem usiadł naprzeciw 
skarbony i przypatry-
wał się, jak tłum wrzu-
cał drobne pieniądze do 
skarbony. Wielu boga-
tych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna ubo-
ga wdowa i wrzuciła 
dwa pieniążki, czyli 
jeden grosz. Wtedy 
przywoła ł  swoich 
uczniów i rzekł do nich: 
Zaprawdę, powiadam 
wam: Ta uboga wdowa 
wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy 
kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzu-
cali z tego, co im zby-
wało; ona zaś ze swego 
niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, 
całe swe utrzymanie. 



osób z danego osiedla) upływa 12-
12.11.2012 roku (Urząd Dzielnicy 
p.112). Jeżeli z danego Osiedla nie 
zgłosi się co najmniej 9 kandydatów 
Osiedle nie będzie miało swojej 
Rady. 

•  Za tydzień - 18.11 - o godz. 16.30 
msza św. w dolnej kaplicy dla kan-
dydatów do Bierzmowania. Zapra-
szamy też rodziców 

•  W związku ze zbliżającym się sezo-
nem zimowym Parafialny Zespół 
Caritas zwraca się z gorącą prośbą 
do parafian o przekazywanie 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. 

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 
przyjmujemy tylko w zakrystii i kan-
celarii. Wieczorne Msze święte - w 
listopadzie codziennie, a w ciągu ro-
ku w każdy piątek - odprawiane są w 
intencjach wypominkowych. 

•  Biuro Radia Maryja dla uczczenia 
21 rocz. powstania tej katolickiej 
rozgłośni w dniu 1 grudnia organizu-
je pielgrzymkę do Torunia. Wszyst-
kich członków i sympatyków ser-
decznie zapraszamy. Bliższe infor-
macje w kiosku parafialnym. 

XXXII Niedziela zwykła – 
11.11 

 
 Zawierzyć Bogu 

 
 Pierwsze czytanie Słowa 
przenosi nas w czasy pano-
wania króla Achaba. Jest to 
dziewiąty wiek przed Chry-
stusem. Król Achab propagu-
je pogaństwo. Prorok Eliasz 
zapowiada karę Bożą w 
postaci suszy. Nastaje susza. 
Prorok musi się ukrywać 
przed gniewem Achaba. W 
Sarepcie przychodzi do domu 
wdowy z dzieckiem. Niewia-
sta dzieli się z cudzoziemcem 
resztą jedzenia. Ten jej uczy-
nek otwiera drzwi łasce i 
dalszym dobrodziejstwom 
Bożym w jej trudnych chwi-
lach głodu. W Ewangelii 
widzimy moment składania 
ofiar. Chrystus zwraca uwagę 
na wdowę, która daje ostatni 
pieniążek, wszystko co mia-
ła. Bogaci rzucali więcej, ale 
z tego co im zbywało. Oba 
czytania wskazują na to, że 
ważna jest postawa, a nie 
sam dar. Ofiara materialna, 
ofiara czasu, ofiara wysiłku 
jest tylko znakiem i ma sens 
tylko wtedy, gdy jest po-
twierdzeniem ofiary z same-
go siebie. A więc całkowitym 
zawierzeniem Bogu, że Jego 
obecność jest dla nas w 
każdej chwili, że to czego On 
chce jest dla nas najlepsze, że 
Jego słowa i prawo zwrócone 
są do nas. Św. Paweł w liście 
do Hebrajczyków pisze: 
„Chrystus raz jeden był 
ofiarowany dla zgładzenia 
grzechów wielu, drugi raz 
ukaże się nie w związku z 
grzechem, lecz dla zbawienia 
tych, którzy Go oczekują”, a 
więc, którzy Mu zawierzyli 
do ostatka i bez wahania, 
którzy otwierają serca dla 
Niego. 



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. 

1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Grażyna Lipka-
Kazanka w 6 r.śm.; + 
Elżbieta Chacińska z racji 
imienin i zm. z cr. Cha-
cińskich i Jarosińskich;  

 
18 listopada, 33 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Spólny  
/greg.18/ 
830 + Katarzyna, Janina, 
Anna, Aleksander i Stani-
sław Laskus, Aleksandra i 
Roman Bieńkowscy, 
Sabina i Henryk Wautu-
siak 
1000 + Natalia i Stanisław 
Jędrzejewscy 
1130 + Maria Krzyżanow-

ska w 7 r.śm., cr. Jurkie-
wiczów, Kowalskich, 
Kaczyńskich, Ludziń-
skich, Niedzińskich, 
Krzyżanowskich i Gło-
wackich 
1300 zbiorowa: - o Boże 
bł., zdrowie i potrzebne 
łaski dla Magdy w 14 
urodziny; + Włodzimierz 
Purzycki w 3 r.śm.; + 
Maria Birkholc w 30 dniu 
po śm.; + Anna i Jan Zda-
nowicz;  
1630 zajęta 
1800 + Józefa (k) Chmiel 
w 28 r.śm., jej dziadko-
wie, rodzice, mąż, syno-
wie i zięć 

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. 


