
800 + Teofil Rybczak, 
Stanisław Mazur i ich 
rodzice 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 
19 listopada, wtorek, Bł. 

Salomei, zakonnicy, 
wspomnienie 

700 + Marianna Stanik /
greg.16/ 
800 + Stanisław Mazur, 
Rozalia, Jan, Anna i Woj-
ciech Złomańczuk, zm. z 
cr. Złomańczuk, Mazur i 
Chojnackich  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Michał Zdano-
wicz w 11 r.śm., zm. z 
rodz.: Maciaków, Zulczy-
ków i Zdanowiczów;  
20 listopada, środa, Św. 
Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera, wspomnienie  
700 + Marianna Stanik /
greg.17/ 
800 + dusze w cz. c. 
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-

INTENCJE MSZALNE 

33 Niedziela  
Zwykła 

17.11.2013 

17 listopada, 33 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o bł. 
830 + Natalia i Stanisław 
Jędrzejewscy 
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; - o ulgę 
w cierpieniu i powrót do 
zdrowia dla Marka; + 
Grażyna, Alina, Zygmunt 
i Jerzy Niewiadomska, 
Jadwiga i Edward Woź-
niak, Wiktoria i Teofil 
Wrzoskiewicz i zm. z 
rodzin;  
1630 + Marianna Stanik /
greg.14/ 
1800 + Jerzy Kraus oraz z 
podziękowaniem za po-
wrót do zdrowia Sergiu-
sza  
18 listopada, poniedzia-
łek, Bł. Karoliny Kóz-
kówny, dziewicy i mę-
czennicy, wspomnienie 

700 + Marianna Stanik /
greg.15/ 

górskie; - dz. za otrzyma-
ne łaski z okazji imienin 
Marcina, urodzin Beatki i 
chrztu ich syna Aleksan-
dra z prośbą o dalszą opie-
kę MB i Boże bł. dla ich 
rodziny; + Leon i Janina 
Makowscy, Piotr Gerla;  
21 listopada, czwartek, 

Ofiarowania NMP, 
wspomnienie 

700 – dz.-bł. w 40 r. ślubu 
Jana i Hanny Beneszów 
800 + Wacław Zając 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jadwiga Henne-
berg;  
1800 + Marianna Stanik /
greg.18/ 
22 listopada, piątek, Św. 

Cecylii, dziewicy 
i męczennicy, wspomnie-

nie 

700 + Marianna Stanik /
greg.19/ 
700 + Katarzyna, Józef i 
zm. z rodziny 
800 – w int. błagalnej o 
łaskę szczerej skruchy dla 
pewnej potrzebującej 
osoby 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  33 Niedzielę Zwykłą 

17.11.2013 r. 
 
• W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka 

i zgodnie z prośbą Konferencji Episkopatu Pol-
ski, chcemy naszą modlitwą i pomocą material-
ną wesprzeć ofiary tajfunu i trzęsienia ziemi na 
Filipinach. Dziś, ofiary złożone do Skarbonki 
„Dar Serca” przeznaczone są na pomoc dla Fili-
pin.  

• Wielebni Księża, 
Drodzy Diecezjanie, 
Wspólnota Kościoła na całym świecie w łączności 
z papieżem Franciszkiem zakończy Rok Wiary 
24 listopada 2013 r., w Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata. 
Wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej tego dnia 
będą składali dziękczynienie Bogu za wszystkie 
owoce szczególnego czasu łaski, który 
w naszych parafiach był związany z wielkim 
dziełem Peregrynacji Matki Bożej w wizerunku 
Loretańskim. Ostatnie etapy nawiedzenia odbę-
dą się 23 listopada (sobota) w konkatedrze Bo-
żego Ciała na Kamionku, gdzie o godz. 16.30 
będzie sprawowana uroczysta Msza Święta. Na-
stępnie figura Matki Bożej zostanie przekazana 
do bazyliki katedralnej Św. Michała Archanioła 
i Św. Floriana Męczennika, gdzie rozpocznie się 
czuwanie modlitewne (Msza Święta 
o godz. 20.00 i nabożeństwo uwielbienia). 
Wszystkich wiernych diecezji zapraszamy na 
Uroczystą Mszę Świętą w dniu 24 listopada 
o godz. 12.30 do katedry warszawsko-praskiej, 
której będę przewodniczył. We wspólnocie wiary 
będziemy dziękowali za wszystkie owoce Roku 
Wiary w naszej diecezji, a szczególnie za tak 
liczne łaski uzyskane poprzez orędownictwo 
Matki Bożej. 
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczniemy 
nowy rok duszpasterski, który w naszej diecezji 
będzie związany z inicjatywą Jerycha Różańco-
wego. To szczególne dzieło ufnej modlitwy. Na-
wiązuje do biblijnego zwycięstwa narodu wybra-
nego, który dzięki zawierzeniu Bożym obietni-
com przez siedem dni i nocy wytrwale modlił się 
o spełnienie bożych planów. Za przyczyną pa-
tronki naszej diecezji, Matki Bożej Zwycięskiej, 
w parafiach i innych wspólnotach religijnych 
pragniemy wynagradzać Bogu za grzechy, które 
wnoszą w nasze życie tak wiele szkody 
i zamykają źródło Bożej łaski. 
Jednocześnie będziemy wypraszać odnowę sił 
i głębokiego poczucia misji biskupom, kapła-
nom, zakonnikom i wiernym; będziemy prosić 
o pogłębienie wiary, miłości i ducha modlitwy 
w rodzinach. Pełni ufności w Boże prowadzenie 
rozpoczniemy to dzieło w Katedrze praskiej 
w sobotę 30 listopada. Nabożeństwo Różańcowe 
rozpocznie się o godz. 17.00 a o godz. 18.00. 

Ml 3,19-20a 

Pan będzie sądził 
ludy sprawiedli-
wie 
2 Tes 3,7-12 

Łk 21,5-19 

Gdy niektórzy mówili o świąty-
ni, że jest przyozdobiona 
pięknymi kamieniami i darami, 
powiedział: Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, 
nie zostanie kamień na kamie-
niu, który by nie był zwalony. 
Zapytali Go: Nauczycielu, 
kiedy to nastąpi? I jaki będzie 
znak, gdy się to dziać zacznie? 
Jezus odpowiedział: Strzeżcie 
się, żeby was nie zwiedziono. 
Wielu bowiem przyjdzie pod 
moim imieniem i będą mówić: 
Ja jestem oraz: Nadszedł czas. 
Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o 
wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec. Wtedy 
mówił do nich: Powstanie naród 
przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będą silne 
trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na 
niebie. Lecz przed tym wszyst-
kim podniosą na was ręce i 
będą was prześladować. Wyda-
dzą was do synagog i do wię-
zień oraz z powodu mojego 
imienia wlec was będą do 
królów i namiestników. Będzie 
to dla was sposobność do 
składania świadectwa. Posta-
nówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z wa-
szych prześladowców nie 
będzie się mógł oprzeć ani się 
sprzeciwić. A wydawać was 
będą nawet rodzice i bracia, 
krewni i przyjaciele i niektó-
rych z was o śmierć przyprawią. 
I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u 
wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie zginie. Przez swoją 
wytrwałość ocalicie wasze 
życie. 



będzie sprawowana uroczysta Msza Święta. 
Warszawa, 07 listopada 2013 roku 

+ Abp Henryk Hoser SAC 
Biskup Warszawsko-Praski  

• W dzisiejszą niedzielę - 17.11 - o godz. 16.30 w 
dolnej kaplicy Msza św. dla młodzieży przygo-
towującej się do sakr. Bierzmowania.  
Zapraszamy także rodziców! 

•  Dziś też o godz. 19.00 w kościele MB Dobrej 
Rady w Miedzeszynie odbędzie się wykład P. 
Joanny Białobrzeskiej - pedagoga, autorki 
książek, artykułów i audycji dotyczących wy-
chowania, założycielką i dyrektorką szkoły Di-
dasko - zatytułowany „Miejmy odwagę uczyć i 
wychowywać”. 

•  Korzystając z ciszy i spokoju na Jasnej Górze z 
naszej parafii wyruszy pielgrzymka do Czar-
nej Madonny w najbliższą środę - 20.11. Wy-
jazd o godz. 6.00 sprzed kościoła, a powrót 
przed godz. 20.00. Cena  - 50zł. Zapisy w zakry-
stii i kancelarii parafialnej. Są jeszcze wolne 
miejsca. 

• W dniach 21-23.11 w godz. 18.00-20.00 w sa-
lach kurialnych przy katedrze Św. Floriana w 
Warszawie odbędą się warsztaty małżeńskie 
zorganizowane przez Kościół Domowy zatytu-
łowane „Walcz o czystość swoich dzieci czyli 
jak rozmawiać z dziećmi o… tych sprawach”. 
Warsztaty są bezpłatne, a organizatorzy zapew-
niają opiekę nad dziećmi na miejscu. 

•  W najbliższą niedzielę - 24.11 - uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia 
gościć będziemy w naszej parafii ks. Jana Wasi-
lewskiego, misjonarza z Białorusi, który wygło-
si do nas Słowo Boże. 

•  Także w najbliższą niedzielę - o godz. 16.30 w kościele 
Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. i ich rodziców. 

•  Także za tydzień w niedzielę po mszy św. wieczornej wy-
stąpi z koncertem Justyna Reczeniedi - śpiew i Krzysztof 
Bednarczyk - trąbka w programie zatytułowanym „To co 

zwykłe - takie święte”. Treny - Aldona Kraus, muzyka - 
Jerzy Cembrzyński. 

•  W następną niedzielę - 01.12 - o godz. 19.00 w salce para-
fialnej spotkanie grupy chłopców przygotowujących się do 
Bierzmowania.  

XXXIII Niedziela zwykła – 
17.11 

 
 Ocalić życie 

 
 Chrystus zapowiada rozmaite 
kataklizmy między narodami i w 
naturze. Będą to tylko znaki, że 
ten świat przeminie, ale powinni-
śmy je odczytywać i współdziałać 
z łaską Bożą w budowaniu 
„nowej ziemi i nowego nieba”. A 
więc nabierzmy ducha, podnie-
śmy głowy i otwórzmy oczy, 
„aby ocalić nasze życie”. Pierwsi 
chrześcijanie modlili się nieustan-
nie wołając: „Przyjdź, Panie 
Jezu!” Dzień ten już w jakimś 
sensie trwa, czas się wypełnia. 
Prawda Boża położy kres wszel-
kim pozorom i kłamstwom, a 
spełni się nadzieja oczekujących 
w wierze. Sobór Watykański II 
rysując obraz współczesnego nam 
świata stwierdza: „Nigdy rodzaj 
ludzki nie rozporządzał tyloma 
bogactwami i taką potęgą ekono-
miczną, a przecież nadal jeszcze 
ogromną ilość mieszkańców 
ziemi dręczy głód i ubóstwo, 
dotyka analfabetyzm. Nigdy 
ludzie nie byli tak uwrażliwieni 
na wolność jak dziś, a tymczasem 
pojawiają się nowe rodzaje 
niewoli społecznej i psychicznej. 
Chociaż świat odczuwa swą 
jedność, to przecież rozrywają go 
skłócone ze sobą siły i grożą 
ostateczną zagładą. Chociaż 
wzrasta wymiana idei, to słowa 
przybierają odmienne znaczenia 
w różnych ideologiach” (KDK 4). 
Patrząc na te wydarzenia rodzi się 
w nas niepokój, czy aby nie są to 
znaki zapowiedziane przez 
C h r y s t u s a ?  R ó ż n i 
„przepowiadacze” podsycają nasz 
niepokój. Strzeżmy się, aby nas 
nie zwiedli. „Nie chodźmy za 
nimi... To najpierw musi się stać, 
ale nie zaraz nastąpi koniec”. Nie 
znamy końca ziemi i ludzkości. 
Oczekiwanie jednak nowej ziemi 
nie powinno osłabiać naszej 
gorliwości w wierze i miłości na 
tej ziemi, na której Pierwsze i 
Ostateczne Słowo Boga stało się 
Ciałem i zamieszkało między 
nami, abyśmy nie śmierć, lecz 
życie mieli. 



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. 

Marcin i zm. z rodz. Wró-
blów, Wiewiórków i Ra-
dzikowskich 
1000 – Aby dzieci, które 
zostały porzucone lub 
padły ofiarą przemocy w 
jakiejkolwiek formie, 
znalazły potrzebną im 
miłość i opiekę, a chrze-
ścijanie, oświeceni świa-
tłem wcielonego Słowa, 
przygotowali ludzkość na 
przyjście Zbawiciela 
1130 + Aleksander, Stani-
sław, Katarzyna, Janina i 
Anna Laskus, Roman i 
Aleksandra Bieńkowscy 
1300 wolna 
1630 wolna 
1800 + Teofil Niemczuk w 
8 r.śm. 

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. 

23 listopada, sobota 
700 + Aleksander Woźnica 
w 37 r.śm., Stanisław i 
Piotr Grajda oraz zm. z 
cr.: Woźniców i Grajdów 
800 + Marianna Stanik /
greg.20/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Krystyna Saganek 
w 29 r.śm.;  
1800 wolna 

24 listopada, 34 NIE-
DZIELA ZWYKŁA,  

JEZUSA CHRYSTUSA, 
KRÓLA WSZECH-

ŚWIATA  
700 + Marianna Stanik /
greg.21/ 
830 + Leokadia, Stanisław, 
Franciszek, Maria, Adam, 


