
łych: + Michał Zdanowicz 
w 10 r.śm. i zm. z rodz. 
Maciaków, Zulczyków i 
Zdanowiczów;  
20 listopada, wtorek, Św. 
Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera, wspomnienie 
700 + Stanisław Spólny /
greg.20/ 
700 + ks. Krzysztof Wojno 
w 30 dniu po śm. 
800 + Janina i Leon Mako-
wscy, Piotr Gerla 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 
21 listopada, środa, Ofia-
rowania NMP, wspomnie-

nie 
700 + Stanisław Spólny /
greg.21/ 
800 + Wacław Zając 
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-

INTENCJE MSZALNE 

XXXIII Niedziela  
Zwykła 

18.11.2012 

18 listopada, 33 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Spólny /
greg.18/ 
830 + Katarzyna, Janina, 
Anna, Aleksander i Stani-
sław Laskus, Aleksandra i 
Roman Bieńkowscy, Sabi-
na i Henryk Wantusiak 
1000 + Natalia i Stanisław 
Jędrzejewscy 
1130 + Maria Krzyżanow-
ska w 7 r.śm., cr. Jurkiewi-
czów, Kowalskich, Ka-
czyńskich, Ludzińskich, 
Niedzińskich, Krzyżanow-
skich i Głowackich 
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 wolna 
1800 + Józefa (k) Chmiel w 
28 r.śm., jej dziadkowie, 
rodzice, mąż, synowie i 
zięć 
19 listopada, poniedzia-
łek, Bł. Salomei, dziewi-

cy, wspomnienie 
700 + Stanisław Spólny /
greg.19/ 
800 + Eugeniusz, Stanisła-
wa (k), Michał, Zuzanna, 
Jan, cr.: Ptaków i Jedla-
ków 
1800 zbiorowa za zmar-

trzebne łaski dla Ani i 
dzieci: Michała i Gabrysi 
oraz Pauliny z rodziną; + 
dusze w czyśćcu cierpiące; 
+ Wacław Kowalski w 20 
r.śm. 

22 listopada, czwartek, 
Św. Cecylii, dziewicy 

i męczennicy, wspomnie-
nie 

700 + Stanisław Spólny /
greg.22/ 
800 zajęta 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Krystyna Saganek;  

23 listopada, piątek 
700 + Aleksander Woźnica 
w 36 r.śm., Stanislawa (k) i 
Piotr Grajda oraz zm. z 
rodz. Woźniców i Grajdów 
800 + Stanisław Spólny /
greg.23/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Barbara Jadwiga 
Boruc-Jurzyk w 30 dniu po 
r.śm.;  
24 listopada, sobota, Św. 

męczenników koreań-
skich, wspomnienie 

700 + S. Flawia Świderek  
800 + Stanisław Spólny /
greg.24/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Wacława (k) w 5 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXXIII Niedziel ę Zwykłą 

11.18.2012 r. 
 

•  Dziś - 18.11 - o godz. 16.30 Msza św. w 
dolnej kaplicy dla kandydatów do Bierz-
mowania. Zapraszamy też rodziców! 

•  W ramach Roku Wiary Uniwersytet 
Otwarty UKSW oraz Wydział Duszpaster-
stwa Ogólnego Kurii Warszawsko-
Praskiej organizują roczny cykl wykładów 
otwartych poświęconych podstawowym 
zagadnieniom wiary chrześcijańskiej. Wy-
kłady odbywać się będą w auli Kurii przy 
ul. Floriańskiej 3 w każdy III wtorek mie-
siąca o godz. 19.00. Patronat nad cyklem 
wykładów objęli: Ks. prof. Stanisław 
Dziekoński, Rektor UKSW oraz Abp 
Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-
Praski. Najbliższe spotkanie, podczas któ-
rego wykład wygłosi O. prof. Jacek Sa-
lij, odbędzie się w najbliższy  wtorek 20 
listopada. 

•  Akademickie Stowarzyszenie Katolic-
kie Soli Deo organizuje debatę na zatytu-
łowaną "Relacje Zachód-islam - wielkie 
wyzwanie współczesności". Gośćmi spo-
tkania będą: imam Nezar Charif, dr Agata 
Skowron-Nalborczyk i ks. dr Adam Wąs 
SVD. Debata odbędzie się w najbliższy 
wtorek - 20 listopada o godz. 19.00 w 
SGH, Aula III. Więcej informacji na stro-
nie www.solideo.pl 

•  Oddział Anin Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy wespół z Klubem Kultury 
Anin organizuje w dniu 23.11 /piątek/ o 

Dn 12,1-3 
Strzeż mnie, mój 
Boże, Tobie zaufałem 
Hbr 10,11-14.18 
Mk 13,24-32 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: W 
owe dni, po tym ucisku, 
słońce się zaćmi i księ-
życ nie da swego bla-
sku. Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce na 
niebie zostaną wstrzą-
śnięte. Wówczas ujrzą 
Syna Człowieczego, 
przychodzącego w 
obłokach z wielką mocą 
i chwałą. Wtedy pośle 
On aniołów i zbierze 
swoich wybranych z 
czterech stron świata, 
od krańca ziemi aż do 
szczytu nieba. A od 
drzewa figowego uczcie 
się przez podobieństwo! 
Kiedy już jego gałąź 
nabiera soków i wy-
puszcza liście, poznaje-
cie, że blisko jest lato. 
Tak i wy, gdy ujrzycie, 
że to się dzieje, wiedz-
cie, że blisko jest, we 
drzwiach. Zaprawdę, 
powiadam wam: Nie 
przeminie to pokolenie, 
aż się to wszystko sta-
nie. Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, 
ani aniołowie w niebie, 
ani Syn, tylko Ojciec. 



godz. 18.00 w lokalu Klubu Kultury (ul. 
V Poprzeczna 33) spotkanie z Ks. Dariu-
szem Marczakiem na temat: "By nie za-
brakło miłości. Caritas w służbie człowie-
kowi". Zapraszamy! 

•  W najbliższą sobotę - 24.11 - na godz. 
16.00 do dolnej kaplicy zapraszamy mło-
de małżeństwa /także z dziećmi/ na 
wspólne skupienie. W programie adora-
cja, konferencja, poczęstunek i parafialna 
Msza św. o godz. 18.00. Czas dla star-
szych dzieci będzie zorganizowany. 

•  Za tydzień - 25.11 - o godz. 16.30 Msza 
św. dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. Obecność rodziców i dzieci 
obowiązkowa.  

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyj-
mujemy tylko w zakrystii i kancelarii. 
Wieczorne Msze święte - w listopadzie 
codziennie, a w ciągu roku w każdy pią-
tek - odprawiane są w intencjach wypo-
minkowych. 

•  Biuro Radia Maryja dla uczczenia 21 
rocz. powstania tej katolickiej rozgłośni w 
dniu 1 grudnia organizuje pielgrzymkę do 
Torunia. Wszystkich członków i sympaty-
ków serdecznie zapraszamy. Bliższe in-
formacje w kiosku parafialnym. 

•  Informujemy, że wybory do Rad Osie-
dlowych w naszej Dzielnicy odbędą się 
dziś 18.11.2012 r.  

• W przyszłą niedzielę, 25 listopada o godz. 
16.30 zapraszamy na spotkanie popiel-
grzymkowe pielgrzymów do Ziemi Świę-
tej. Wejście od strony kancelarii. 

XXXIII Niedziela zwykła 
– 18.11 

 
 Z Jezusem 

 
 Ws z ys t ko  p r zem i j a , 
wszystko jest względne, 
tylko Chrystus i Jego słowa 
trwają na wieki. „W owe 
dni… gwiazdy będą spadać 
z nieba i moce na niebie 
zostaną wstrząśnięte”. Te 
słowa z dzisiejszej Ewange-
lii dla nas, ludzi z epoki 
atomowej, nie są literacką 
przenośnią. Każdego dnia 
„moce” na niebie mogą 
zostać „wstrząśnięte”, bo 
możliwość powszechnej 
zagłady stała się realna. 
Żyjemy w czasach, w któ-
rych Dzień Ostateczny stał 
się każdego dnia możliwy. 
„Tak i wy, gdy ujrzycie, że 
to się dzieje, wiedzcie, że 
blisko jest, we drzwiach”, 
mówi dziś Chrystus. Rodzą-
ce się dziecko musi zgodzić 
się na bolesne dojrzewanie. 
Tak i my – w momencie 
paruzji – ujrzymy pewną 
ciągłość między obecną 
historią, a przyszłym ży-
ciem, kiedy dokona się 
zasadnicza przemiana. 
Przedtem Jezus mówi o 
trzech nieszczęściach: 1. 
Wystąpią fałszywi prorocy i 
fałszywi mesjasze, którzy 
wielu ludzi sprowadzają na 
drogi błędu. 2. Pozna czło-
wiek klęski, wojny, trzęsie-
nia ziemi, głód. 3. Ucznio-
wie Jezusa odczują prześla-
dowania. Bardzo trudno jest 
mówić o tej rzeczywistości. 
Ale ostatecznie nastąpią 
dzieje w innym wymiarze: 
Jedność ludzkości i radosne 
upojenie w domu Ojca w 
niebie. Uczmy się odczyty-
wać znaki Boże. 



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. 

r.śm. i Eugeniusz w 15 
r.śm. Bakuńscy;  

25 listopada, 34 NIE-
DZIELA ZWYKŁA,  

JEZUSA CHRYSTUSA, 
KRÓLA WSZECH-

ŚWIATA  
700 + Stanisław Spólny /
greg.25/ 
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 – Aby Chrystus obja-
wił się całej ludzkości jako 
światło, które płynie z 
Betlejem i odbija się na 
obliczu Jego Kościoła, a 
migranci na całym świecie 
byli przyjmowani, zwłasz-
cza przez wspólnoty chrze-

ścijańskie z wielkoduszno-
ścią i autentyczną miłością 
1130 + Helena w 13 r.śm. i 
Karol Kłos 
1300 zbiorowa: - dz. za 
opiekę MB i z prośbą o 
zdrowie dla int. Palomki, 
Beaty, Eulalii i Zbigniewa 
Fronc;  
1630 wolna 
1800 + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Elżbieta w 25 
r.śm., Zofia i Jerzy Ze-
mbowicz, Krystyna i Kazi-
mierz Pieniążek, Ina Tar-
nowska-Zembowicz, Ja-
dwiga Wilczańska i zmar-
łych z rodzin 
 

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. 


