
zmarłych z rodzin 
26 listopada, poniedzia-

łek 
700 + Ludwika (k), Jan, 
Łucja, Franciszek, Janina 
i Władysław  
700 + Stanisław Spólny /
greg.26/ 
800 + Stanisław Sobieraj 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - o szczęśliwą 
operację. Boże bł. i opie-
kę MB na każdy dzień 
dla Stanisławy Radul-
skiej oraz za + Helenę 
Mikczyńską; + Apolonia 
i Andrzej w 8 r.śm.;  

27 listopada, wtorek 
700 + Stanisław Spólny /
greg.27/ 
800 + Ryszard Trzecia-
kowski 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + ;  

28 listopada, środa 
700 + Stanisław Spólny /
greg.28/ 
800 + Jerzy Jakubik 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 

INTENCJE MSZALNE 

XXXIV Niedziela  
Zwykła 

25.11.2012 

25 listopada, 34 NIE-
DZIELA ZWYKŁA,  
JEZUSA CHRYSTU-

SA, KRÓLA 
WSZECHŚWIATA  

700 + Stanisław Spólny /
greg.25/ 
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 – Aby Chrystus 
objawił się całej ludzko-
ści jako światło, które 
płynie z Betlejem i odbi-
ja się na obliczu Jego 
Kościoła, a migranci na 
całym świecie byli przyj-
mowani, zwłaszcza przez 
wspólnoty chrześcijań-
skie z wielkodusznością 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 Zbignie-
wa Fronc;  
1630 wolna 
1800 + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Elżbieta w 
25 r.śm., Zofia i Jerzy 
Zembowicz, Krystyna i 
Kazimierz Pieniążek, Ina 
Tarnowska-Zembowicz, 
Jadwiga Wilczańska i 

całym świecie; - za Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o potrzebne 
łaski dla Ani i dzieci: 
Michała i Gabrysi oraz 
Pauliny z rodziną; + 
Zdzisław Blicharz z oka-
zji imienin; + Eugeniusz 
Mucho w 30 dniu po śm.; 
+ dusze w czyśćcu cier-
piące;  
29 listopada, czwartek 

700 + Stanisław Spólny /
greg.29/ 
800 + zm. z rodziny 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Irena Szczepań-
ska w 30 dniu po śm.;  

30 listopada, piątek, 
Św. Andrzeja Apostoła, 

święto 
700 + Stanisław Spólny /
greg.30/ 
800 + Andrzej, Henryk i 
zm. z ich rodzin 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Lech w 20 r.śm. i 
Edmund Sowa, Michał, 
Józefa (k), Józefa (k) i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXXIV Niedzielę Zwykłą 

25.11.2012 r. 
 

• W dzisiejszą niedzielę - ostatnią w tym roku 
liturgicznym - Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 
13.00 będzie Wystawienie Najśw. Sakra-
mentu, Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa 
i Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego Chry-
stusowi Królowi. Za publiczne odmówienie 
aktu poświęcenia można otrzymać odpust 
zupełny. 

•  Serdeczne życzenia błogosławieństwa Bo-
żego, zdrowia i siły  wraz z modlitwą skła-
damy Ks. Biskupowi Markowi Solarczy-
kowi w pierwszą rocznicę przyjęcia sakry 
biskupiej. 

• Dziś - 25.11 - o godz. 16.30 Msza św. dla 
dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. Obecność rodziców i dzieci obowiązko-
wa.  

•  W dzisiejszą niedzielę też o godz. 16.30 
zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe 
pielgrzymów do Ziemi Świętej. Wejście od 
strony kancelarii. 

•  Jutro - 26.11 - o godz. 19.30 w salce para-
fialnej spotkanie grupy Porozmawiajmy o 
Kościele na temat "Co czyści czyściec i co 
odpuszcza odpust". Wejście od strony kan-
celarii. Wszystkich serdecznie zapraszamy!  

•  Za tydzień - 02.12 - o godz. 16.00 w dolnej 
kaplicy Msza św. i Dziesiątka Różańca św. 
za Ojczyznę. 

•  W niedzielę 2 grudnia wolontariusze ze  
Stowarzyszenia „Chata z pomysłami”  za-
praszają na kiermasz mikołajkowy. Na 
kiermaszu będzie można znaleźć upominki 

Dn 7,13-14 
Pan Bóg króluje, 
pełen majestatu 
Ap 1,5-8 
J 18,33b-37 

Piłat powiedział do 
Jezusa: Czy Ty jesteś 
Królem żydowskim? 
Jezus odpowiedział: 
Czy to mówisz od 
siebie, czy też inni 
powiedzieli ci o 
Mnie? Piłat odparł: 
Czy ja jestem Ży-
dem? Naród Twój i 
arcykapłani wydali 
mi Ciebie. Coś uczy-
nił? Odpowiedział 
Jezus: Królestwo 
moje nie jest z tego 
świata. Gdyby króle-
stwo moje było z 
tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym 
nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś 
królestwo moje nie 
jest stąd. Piłat zatem 
powiedział do Niego: 
A więc jesteś kró-
lem? / Odpowiedział 
Jezus: / Tak, jestem 
królem. Ja się na to 
narodziłem i na to 
przyszedłem na 
świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z 
prawdy, słucha moje-
go głosu. 



mikołajkowe (ręcznie wykonaną biżuterię, 
wyroby ceramiczne, paczuszki ze świą-
teczną herbatą oraz ozdoby świąteczne). 
Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony 
na dokończenie zabudowy tarasu, który bę-
dzie służył uczestnikom ośrodka przez cały 
rok jako pomieszczenie  do zajęć i rekreacji. 
Zapraszamy  po Mszach o godz. 8.30, 10-
.00, 11.30 i 13.00.  

•  Spotkanie grupy chłopców - kandydatów 
do Bierzmowania w następny czwartek - 
29.11 - o godz. 19.00 w salce katechetycz-
nej - wejście od strony kancelarii. 

•   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 infor-
macje w kiosku parafialnym. 

•  W dniu 30 listopada, piątek, o godz. 14-
.00 zapraszamy do salki - wejście od strony 
kancelarii na spotkanie medyczne dotyczące 
leczenia: schorzeń narządu ruchu, zwyrod-
nień kręgosłupa, chorób układu krążenia. 
Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad i zabiegów. Zaprosze-
nia można odebrać na stolikach przy wej-
ściu do kościoła. 

• Zachęcamy też do lektury najnowszego nu-
meru naszego parafialnego Salve Regina. 
W nim m. in. temat katechezy. 

• Wszystkim uczestnikom skupienia dla Mło-
dych Małżeństw, które odbyło się wczoraj 
pragniemy serdecznie podziękować. Ks. 
Adam przygotował zajęcia dla 7. małżeństw 
i ich dzieci. Szczęść Boże. 

• W sobotę, 1 grudnia o godz. 6.30 Różaniec 
Wynagradzający z racji I Soboty Miesiąca. 

Uroczystość  
Jezusa Chrystusa  

Króla Wszechświata – 25.11 
 

 Znaki 
 
 Historia ludzka zna wiele 
królestw i potęg, które zda-
wało by się, że będą wieczne, 
a pogrążyły się w mrokach 
wieków. Jest tylko jedno 
Królestwo, „które nie przemi-
nie… i nie ulegnie zagładzie” 
(Dn 7,14). My należymy do 
tego Królestwa, bo ono w nas 
jest. Królestwo Chrystusa jest 
oparte na wieczystych fila-
rach: „prawdy, miłości, spra-
wiedliwości, pokoju i łaski”, 
mówi dzisiejsza liturgia. 
Dziwne jest to Królestwo, bo 
chociaż jest w nas i na tym 
świecie, to jednak nie do tego 
świata należy. „Królestwo 
moje nie jest z tego świata” – 
mówi Jezus. Jemu to została 
przekazana władza, „która nie 
przemija i Królestwo, które 
nie zaginie”. Jakie jest Jego 
posłannictwo – dowiedział się 
najpierw Piłat: „Na to się 
narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie”. Swoją 
męką, śmiercią i zmartwych-
wstaniem zdobył nas na 
własność. Swoje Królestwo 
stwarza przez naszą myśl, 
przez pracę i służbę miłości w 
układach międzyludzkich. On 
sam jest dla świata: „Drogą, 
Prawdą i Życiem”. Taki jest 
nasz Król Jezus Chrystus, 
„który przyjdzie w swej 
chwale i zasiądzie na tronie. 
Zbiorą się przed Nim wszyst-
kie narody, a On będzie im 
Panem i Królem”. Odezwie 
się do nich: „Pójdźcie błogo-
sławieni Ojca mojego, weź-
mijcie w posiadanie Króle-
stwo przygotowane Wam od 
założenia świata”. 



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. 

Aleksander; + Irena 
Kowalik w 30 dniu po 
śm.;  

1 grudnia, sobota 
700 – dz. za łaskę zdro-
wia i dobrodziejów 
800 + Anna Jakubik w 15 
r.śm. 
1800 + Andrzej Kamiń-
ski, Leokadia i Feliks 
Kamińscy 
2 grudnia, 1 NIEDZIE-

LA ADWENTU  
700 – w int. Parafian 
830 + Leokadia, Franci-
szek, Stanisław, Maria i 
Adam 
1000 – w intencjach Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika  
1130 + Józef i Józefa (k) 
Pełka 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Anna Nowocińska; - o 
szczęśliwe rozwiązanie i 
zdrowie dla mamy i 
dziecka; - o bł. Boże dla 
Franciszki Ksawery i 
Jarosława Szymanków; 
+ Teresa Prokop w 6 
r.śm.; + Robert Kędzier-
ski w 1 r.śm.; + Józef 
Gruszczyński; + Krysty-
na Zientak w 30 dniu po 
śm.; + Regina Grudziń-
ska w 30 dniu po śm.;  
1800 zajęta 

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. 


