
greg.1/ 
700 + Marian i Helena Nie-
wińscy 
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Zofia, Elżbieta i 
Stanisław Sędek, Wiesława 
(k) Jaworska, Zofia i Alek-
sander Kulik, Agata Sza-
błowska; + Marianna Alfre-
da Pazura;  
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /22/ 

5 listopada, wtorek 
700 + Helena, Karolina, 
Cecylia, Halina, Jan, Euge-
niusz, Michał, Bolesław, 
Stanisław oraz zm. z rodz. 
Jedlaków i Rosów 
800 + Marianna Stanik /
greg.2/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /23/ 

6 listopada, środa 
700 + Marianna Stanik /
greg.3/ 
700 + Siostra Wiesława 
Kołodziejczyk 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; - o 
intronizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 

INTENCJE MSZALNE 

31 Niedziela  
Zwykła 

03.11.2013 

3 listopada, 31 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

700 + Wacław w 52 r.śm., 
Pelagia, Władysław, Jadwi-
ga, Jan i Stanisław  
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam, Nasze-

go Dziennika oraz łaskę 
życia wiecznego dla ofiar 
katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem 
1130 + Janina i Jan Jakubik, 
Zofia i zm. z rodz Terciak 
1300 zbiorowa: + dziadko-
wie: Rutkowscy i Lipka, 
Andrzej Miecznikowski; + 
Alfreda i Tadeusz Tokar-
scy; + Maria Zając w 10 
r.śm.; + w 28 r.śm. Euge-
niusz Miłakowskiego z 
rodzicami, Eugeniusza 
Witczaka z rodzicami i 
Wojciecha Czerniewskiego 
z rodzicami;  
1800 + Tadeusz Ryciuk w 2 
r.śm., Danuta w 9 r.śm., 
Ewa w 2 r.śm., Tadeusz, 
Julian i Marianna Bulik, Jan 
i Bronisława Jarosz 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /21/ 
4 listopada, poniedziałek, 
Św. Karola Boromeusza, 

biskupa, wspomnienie 
700 + Marianna Stanik /

świecie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; – o 
uzdrowienie międzypokole-
niowe rodzin Oljaszów i 
Kępińskich /24/; + Weroni-
ka, Tadeusz i Janina Kaczo-
rowscy, Józefa (k) i Włady-
sław Kowalscy; + Aleksan-
der w 12 r.śm., Anna i 
Stanisław Juzala, Janina i 
Stanisław Pątek; + Maria i 
Jakub Urbanowie, Krystyna 
i Władysław Omiatańscy; + 
zm. z rodz. Korzeniew-
skich;  

7 listopada, czwartek 
700 + Marianna Stanik /
greg.4/ 
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /25/ 

8 listopada, piątek 
700 + Marianna Stanik /
greg.5/ 
700 + Maria i Wiesław w 1 
r.śm. Łysiakowie 
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: – o uzdrowienie mię-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  31 Niedzielę Zwykłą 

03.11.2013 r. 
 
•  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać wie-

lokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całkowite daro-
wanie nie tylko grzechów, ale i kar za nie. Warunki 
uzyskania odpustu zupełnego: 

∗  Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, 
nawet powszedniego. 

∗  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczone-
go grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna 

∗  Przyjęcie Komunii świętej 
∗  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w któ-

rej modli się Ojciec święty 
∗  Wykonanie czynności związanej z odpustem Czyn-

nością 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 wypełnione w ciągu kilku 
dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą 
związany jest odpust; między tymi elementami musi 
jednak istnieć związek. 

⇒  Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpu-
stów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świę-
tej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko 
jeden odpust zupełny. 

• Dziś o godz. 16.00 w dolnej kaplicy naszego kościo-
ła zostanie odprawiona Msza św. za  Ojczyznę. Po 
Mszy św. zostanie odmówiona Dziesiątka Różańca.  

• W jutrzejszy poniedziałek - 04.11 - o godz. 19.30 
spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele, które 
rozpocznie cykl spotkań o dekalogu na podstawie 
Kompendium KKK. Zapraszamy! 

•  Pierwszo-piątkowych chorych ks. Adam odwiedzi 
w najbliższy piątek /08.11/. 

• Kolejne spotkanie formacyjno-modlitewne dla 
młodych małżeństw wraz z dziećmi odbędzie się w 
sobotę - 09-11-2013. Rozpocznie się ono Mszą św. 
w dolnej kaplicy o godz. 17.00. Wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy! 

• Za tydzień - 10.11.2013 w przededniu Święta Nie-
podległości, po Mszy św. o godz. 13. zapraszamy na 
koncert świąteczny. Koncert jest przygotowany 

Mdr 11,22-12,2 

Będę Cię wielbił, 
Boże mój i Królu 
2 Tes 1,11-2,2 

Łk 19,1-10 

 Jezus wszedł do 
Jerycha i przechodził 
przez miasto. A był tam 
pewien człowiek, imie-
n i e m  Z a c h e u s z , 
zwierzchnik celników i 
bardzo bogaty. Chciał on 
koniecznie zobaczyć 
Jezusa, kto to jest, ale nie 
mógł z powodu tłumu, 
gdyż był niskiego wzro-
stu. Pobiegł więc naprzód 
i wspiął się na sykomorę, 
aby móc Go ujrzeć, tam-
tędy bowiem miał prze-
chodzić. Gdy Jezus przy-
szedł na to miejsce, spoj-
rzał w górę i rzekł do 
niego: Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w 
twoim domu. Zeszedł 
więc z pośpiechem i 
przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy, widząc to, 
szemrali: Do grzesznika 
poszedł w gościnę. Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: Panie, oto połowę 
mego majątku daję ubo-
gim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie. Na to Jezus 
rzekł do niego: Dziś 
zbawienie stało się udzia-
łem tego domu, gdyż i on 
jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowie-
czy przyszedł szukać i 
zbawić to, co zginęło. 



przez artystów scen warszawskich, Dzielnicę Wa-
wer i naszą parafię. Zapraszamy. 

• Za tydzień - 10.11 - o godz. 16.30 w kościele! Msza 
św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. i ich rodziców. 

• Na prośbę pielgrzymów do Ziemi Świętej rozpoczy-
na się w naszej parafii Kurs Biblijny. Pierwsze 
spotkanie i wykład odbędzie się w przyszłą niedzie-
lę - 10-11-2013 o godz. 19.00 w sali katechetycznej. 
Na Kurs Biblijny  zapraszamy wszystkich chętnych 
- młodzież i dorosłych. Prosimy przynieść ze sobą 
Pismo Święte. 

•  Także w najbliższą niedzielę o godz. 11.00 w salce 
parafialnej spotkanie grupy dziewcząt przygoto-
wujących się do Bierzmowania. 

•  Warszawa – 11.11.2013 – Po raz drugi w ramach 
Krucjaty Różańcowej otoczymy Sejm Różańcem 
świętym. Początek Mszą św. o g. 11.00 w kościele 
pw. Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Póź-
niej przemarsz pod Sejm i modlitwa różańcowa. 
Zapraszajmy rodziny, najbliższych i wspólnoty! 

•  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej 
przyjmujemy tylko w zakrystii i kancelarii. Wie-
czorne Msze święte - w listopadzie codziennie, a w 
ciągu roku w każdy piątek - odprawiane są w inten-
cjach wypominkowych. Kartki są wyłożone przy 
wyjściu z kościoła. 

•  Zachęcamy do lektury najnowszego numeru "Salve 

Regina". Numer poświęcony jest mediom katolic-
kim. Szczególnie polecamy wywiad z ks. prałatem 
Henrykiem Zielińskim, redaktorem naczelnym ty-
godnika "Idziemy", który był przed laty na prakty-
kach w naszej parafii. Gazetę można nabyć przy 
głównym wejściu z kościoła. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 
tygodniu. 

•  Można już rezerwować intencje mszalne na przy-
szły rok. 

• Apostolstwo  Dobrej Śmierci przy parafii Zesłania 
Ducha Św. na Piskach organizuje konferencję pt. 
„Jak przygotować się do spowiedzi generalnej z 
całego życia?” Konferencja odbędzie się w sobotę - 
09-11-2013 o godz. 9.30. Szczegóły na plakacie w 
gablocie ogłoszeń. 

XXXI Niedziela zwykła – 
3.11 

Wizytówka Boga 
 
M y  j e s t e ś m y 

wizytówką Boga w świecie. 
Nasza postawa może przybli-
żyć lub oddalić ludzi od Boga. 
Może gdzieś na naszej drodze 
życia kryje się „celnik” i chce 
zobaczyć w nas Chrystusa, 
czeka na możliwość przemia-
ny, pragnie zrzucić ciężar 
zafałszowanego życia i włą-
czyć się do wspólnoty? Na-
szym zadaniem jest otworzyć 
swoje życie na działanie Boże, 
obudzić ufność w wielkie 
miłosierdzie Jego, ale nie 
nadużywać i nie gardzić Jego 
sprawiedliwością. W wieloraki 
sposób przejawia się mądrość 
Boga, Jego dobroć i miłosier-
dzie. Bóg chce, byśmy wyzby-
li się złości i uwierzyli Miło-
ści, „w jej nieśmiertelne 
tchnienie” i trwanie. Z naszej 
strony chodzi o „pragnienie 
dobra oraz czyn płynący z 
wiary”, o modlitwę i własny 
wysiłek. Najwspanialszym 
uosobieniem i wcieleniem tej 
Boskiej woli nachylania się 
nad wszystkim, a przede 
wszystkim nad zagubionym 
małym człowiekiem jest Jezus 
Chrystus. Jest w nas przecież 
tęsknota za pełnią i bujnością 
życia, jest w nas – jak w 
Zacheuszu – przekonanie o 
jego pięknie i wartości, obok 
lęku, zagubienia i samotności. 
To wszystko żyje w nas i 
stanowi zawiły splot sił, dążeń 
i zahamowań. Nie różnimy się 
bardzo od tamtego ewange-
licznego Zacheusza. Przecież 
to on – uznany za grzesznika – 
oczekiwał przyjścia Zbawicie-
la, mając przeczucie, że Pan 
jest blisko i przychodzi do nas. 
Tę świadomość odsłania nam 
św. Paweł właśnie w liście do 
Tesaloniczan. Ta świadomość 
jest pewniejsza od wszelkich 
ludzkich zabezpieczeń. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna i Rafał Warwińscy 

 kom. 506 312 676 
 

Wpłaty na budowę kościoła p.w. 
św. Benedykta moŜna 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. 

830 + Marianna Stanik /
greg.7/ 
1000 + Zdzisław Przeździak 
z okazji imienin i urodzin, 
jego rodzice, teściowie, 
szwagier i szwagierka  
1130 + Maria Krzyżanowska 
w 8 r.śm., cr. Jurkiwiczów, 
Kowalskich, Kaczyńskich, 
Dudzińskich, Niedzińskich, 
Krzyżanowskich i Głowac-
kich 
1300 zbiorowa: + Alicja 
Dymek w 12 r.śm.;  
1630 – dz. za wysłuchane 
prośby… 
1800 + Dobiesław Czytański 
w 2 r.śm. 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /28/ 
 

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. 

dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /26/; 
+ Krystyna i Stanisław 
Jędruch; + Renard Lichniak 
w 30 dniu po śm.; + Tade-
usz Jastrzębski w 30 dniu 
po śm.;  
9 listopada, sobota, Rocz-
nicy poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej, święto 

700 + Marianna Stanik /
greg.6/ 
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Mariusz Kowalczyk 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /27/ 

10 listopada, 32 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 zajęta 


