
i Kępińskich /29/ 
1300 + Helena, Bolesław, 
ich synowie, Franciszek i 
Sławomir Jedynak 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Ina, Zofia i 
Jerzy Zembowicz, Krysty-
na i Kazimierz Pieniążek, 
Jadwiga Wilczańska i zm. 
z ich rodzin;  

12 listopada, wtorek,  
Św. Jozafata,  

b-pa i męczennika,  
wspomnienie 

700 + Marianna Stanik  
/greg.9/ 
800 + Jerzy Kański w 20 
r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: – o uzdrowienie 
międzypokoleniowe Olja-
szów i Kępińskich /30/; – 
o bł. Boże i wszystkie 
potrzebne łaski dla Renaty 
i Adama w 40 urodziny; + 
Witold Ossowski i jego 
rodzice;  
13 listopada, środa, Św. 
Benedykta, Jana, Mate-
usza, Izaaka i Krystyna,  
pierwszych męczenni-

ków Polski, wspomnienie 
700 + Marianna Stanik  
/greg.10/ 
700 + Feliks Zaniewicz 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-

INTENCJE MSZALNE 

32 Niedziela  
Zwykła 

10.11.2013 

10 listopada, 32 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 zajęta 
830 + Marianna Stanik  
/greg.7/ 
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak z okazji imienin i 
urodzin, jego rodzice, 
teściowie, szwagier i 
szwagierka  
1130 + Maria Krzyżanow-
ska w 8 r.śm., cr. Jurkiwi-
czów, Kowalskich, Ka-
czyńskich, Dudzińskich, 
Niedzińskich, Krzyżanow-
skich i Głowackich 
1300 zbiorowa: + Alicja 
Dymek w 12 r.śm.;  
1630 – dz. za wysłuchane 
prośby… 
1800 + Dobiesław Czytań-
ski w 2 r.śm. 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępiń-
skich /28/ 

11 listopada,  
poniedziałek, Św. Marci-

na z Tours, biskupa, 
wspomnienie  

ŚWIĘTO NIEPODLE-
GŁOŚCI 

700 + Marianna Dwora-
czek w r.śm.  
830 + Marianna Stanik  
/greg.8/ 
1000 + Jerzy Jakubik 
1130 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe Oljaszów 

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.-bł. za rodz. 
Korzeniowskich z prośbą 
o bł. Boże dla dzieci i 
rodziców;  

14 listopada, czwartek 
700 + Marianna Stanik  
/greg.11/ 
800 + Barbara Matecka-
Pochrzęst w 19 r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jan w 9 r.śm., 
Anna, Edward i Elżbieta 
Góralczyk, Stefania, Euge-
niusz, Bronisław i Małgo-
rzata Prędota, Zygmunt 
Wiśniewski;  

15 listopada, piątek 
700 + Marianna Stanik  
/greg.12/ 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  32 Niedzielę Zwykłą 

10.11.2013 r. 
 
•  Dziś - 10.11 - w przededniu Święta Nie-

podległości, po Mszy św. o godz. 13.00 za-
praszamy na koncert świąteczny. Koncert 
jest przygotowany przez artystów scen war-
szawskich, Dzielnicę Wawer i naszą parafię. 
Zapraszamy! 

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

•  Także w dzisiejszą niedzielę o godz. 11.00 
w salce parafialnej spotkanie grupy dziew-
cząt przygotowujących się do Bierzmowa-
nia. 

•  Na prośbę pielgrzymów do Ziemi Świętej 
rozpoczyna się w naszej parafii Kurs Bi-
blijny. Pierwsze spotkanie i wykład odbę-
dzie się w dzisiejszą niedzielę o godz. 19.00 
w sali katechetycznej. Na Kurs Biblijny  
zapraszamy wszystkich chętnych - młodzież 
i dorosłych. Kurs Biblijny będzie prowadzo-
ny raz w miesiącu - w drugą niedzielę mie-
siąca. Prosimy przynieść ze sobą Pismo 
Święte. 

• Jutro, 11 listopada Narodowe Święto Nie-
podległości, porządek Mszy św. jak w nie-
dzielę, a po wieczornej Mszy św. schola 
parafialna przygotowała program wspólne-
go śpiewania pieśni patriotycznych. Ser-
decznie zapraszamy! 

•  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. Aleksan-
dra na Placu Trzech Krzyży. Później prze-

2 Mch 7,1-2.9-14 

Gdy zmartwych-
wstanę, będę wi-
dział Boga 
2 Tes 2,16-3,5 

Łk 20,27-38 

 Podeszło do Jezusa 
kilku saduceuszów, którzy 
twierdzą, że nie ma zmar-
twychwstania, i zagadnęli 
Go w ten sposób: Nauczy-
cielu, Mojżesz tak nam 
przepisał: Jeśli umrze czyjś 
brat, który miał żonę, a był 
bezdzietny, niech jego brat 
weźmie wdowę i niech 
wzbudzi potomstwo swemu 
bratu. Otóż było siedmiu 
braci. Pierwszy wziął żonę i 
umarł bezdzietnie. Wziął ją 
drugi, a potem trzeci, i tak 
wszyscy pomarli, nie zosta-
wiwszy dzieci. W końcu 
umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę. Jezus im 
odpowiedział: Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani zostaną za godnych 
udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu z 
martwych, ani się żenić nie 
będą, ani za mąż wychodzić. 
Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi anio-
łom i są dziećmi Bożymi, 
będąc uczestnikami zmar-
twychwstania. A że umarli 
zmartwychwstają, to i Moj-
żesz zaznaczył tam, gdzie 
jest mowa "O krzaku", gdy 
Pana nazywa Bogiem Abra-
hama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba. Bóg nie jest 
[Bogiem] umarłych, lecz 
żywych; wszyscy bowiem 
dla Niego żyją. 



marsz pod Sejm i modlitwa różańcowa. Za-
praszamy rodziny, najbliższych i wspólno-
ty! 

• Harcerki i Harcerze ze Szczepu Drużyn 145
-tych Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej 
serdecznie zapraszają na IV edycję pikniku 
rodzinnego „11.11 - Czas na niepodle-
głość”. Msza św. z ich udziałem rozpocznie 
się o godz. 10.00. Piknik niepodległościowy 
zacznie się po Mszy św. o godz. 11.30 na 
terenie pływalni Anin i potrwa do godz. 
17.00. Szczegóły programu podane są na 
afiszach. Zapraszamy! 

•  W najbliższą środę - 13.11 - o godz. 17.15 
Różaniec Fatimski. 

•  W najbliższą niedzielę - 17.11 - o godz. 
16.30 w dolnej kaplicy Msza św. dla mło-
dzieży przygotowującej się do sakr. 
Bierzmowania. Zapraszamy także rodzi-
ców! 

•  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypo-
minkowej przyjmujemy tylko w zakrystii i 
kancelarii. Wieczorne Msze święte - w li-
stopadzie codziennie, a w ciągu roku w każ-
dy piątek - odprawiane są w intencjach wy-
pominkowych. Kartki są wyłożone przy 
wyjściu z kościoła. 

• Korzystając z ciszy i spokoju na Jasnej Gó-
rze z naszej parafii wyruszy pielgrzymka 
do Czarnej Madonny we środę - 20-
.11.2013. Wyjazd o godz. 6.00 sprzed ko-
ścioła, a powrót przed godz. 20.00. Zapisy 
w zakrystii i kancelarii parafialnej 

•  Zachęcamy do lektury najnowszego nume-
ru "Salve Regina". Numer poświęcony jest 
mediom katolickim.  

•  Można już rezerwować intencje mszalne 
na przyszły rok. 

XXXII Niedziela zwykłą – 
10.11 

 
 Przemijanie 

 
 Wraz z człowiekiem na ziemi 
pojawiły się: strach, nadzieja, 
zwątpienie i oczekiwanie. 
Człowiek pyta o wczoraj, o 
jutro i o sens całej rzeczywi-
stości. Pośród zmian, katastrof 
naturalnych i dziejowych – 
człowiek żyje nadzieją i szuka 
ratunku. Nie chce zginąć na 
wieki. Chce żyć. Jeśli żyje w 
zgodzie z głębią swej istoty, 
do której dotarło światło wiary 
– ma nadzieję na szczęśliwe 
życie wieczne, jak Machabe-
usze. Ludzie mogą zniszczyć 
wszystko, ale Bóg ma moc 
ożywić do życia wiecznego. 
Cały Nowy Testament – a 
przede wszystkim zmartwych-
wstanie Jezusa – upewnia nas 
w tej prawdzie i rozwiązuje to 
trudne zagadnienie. Pozostać 
wiernym Ewangelii i tajemni-
cy Krzyża w świecie wrogim i 
bezwzględnym, ożywiać wiarę 
i modlić się o przemianę serca 
– to troska nas wszystkich. 
Bóg nie jest Bogiem umar-
łych, ale żyjących, którzy 
oddają Jemu na wieki chwałę, 
cześć i uwielbienie. Chrystus 
otwarł nam te bramy życia i 
możemy w nie wejść po życiu 
na ziemi. Jednak przyszły 
świat nie jest biologicznym 
przedłużeniem obecnego, bo 
śmierć zostanie przezwyciężo-
na, a zmartwychwstali będą 
mieć udział w życiu samego 
Boga. Z miłości do człowieka 
posłał Bóg Syna Swego Jezusa 
Chrystusa, który swoją Śmier-
cią i Zmartwychwstaniem 
odkupił winę człowieka, dając 
ludziom nadzieję zbawienia i 
nieśmiertelności po przekro-
czeniu progu śmierci. Czło-
wiek przez swoje działania 
mądre i wolne ma przemieniać 
i doskonalić świat przygoto-
wując się na życie wieczne. 



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. 

1000 + Józefa (k) Chmiel 
w 29 r.śm., jej dziadko-
wie, rodzice, mąż, brat, 
synowie i zięć 
1130 + Józef Sikora i zm. z 
rodziny 
1300 zbiorowa: - dz. z 
prośbą o zdrowie i Boże 
bł. Janiny Nowickiej i jej 
rodziny; - dz.-bł. o Boże 
bł., zdrowie i wszelkie 
potrzebne łaski dla Magdy 
z okazji urodzin; + Graży-
na, Alina, Zygmunt i Jerzy 
Niewiadomska, Jadwiga i 
Edward Woźniak, Wikto-
ria i Teofil Wrzoskiewicz i 
zm. z rodzin;  
1630 + Marianna Stanik /
greg.14/ 
1800 + Jerzy Kraus 

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. 

łych: 
16 listopada, sobota, 

NMP Ostrobramskiej, 
wspomnienie 

700 + Marianna Stanik /
greg.13/ 
800 + Stanisław, Anna i 
Genowefa Baranek, Maria 
i Franciszek Luchowscy, 
Henryk Bogucki, zm. z 
rodz. Baranków, Osiaków 
i Luchowskich 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 

17 listopada, 33 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – w int. wynagradzają-
cej 
830 + Natalia i Stanisław 
Jędrzejewscy 


