
(k) i Stanisław Niemczuk; 
+ Janina, Jan, Stanisław, 
Rozalia i Leopold Drze-
wowscy;  
1800 – o Boże bł., zdrowie 
i potrzebne łaski dla Łucji 
z okazji urodzin 

26 listopada, wtorek 
700 + Ludwika (k), Jan, 
Łucja, Franciszek, Janina i 
Władysław  
800 wolna 
1800 + Marianna Stanik  
/greg.23/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Andrzej Zambrzu-
ski w 30 dniu po śm.; + 
Helena Miękczyńska, 
Jerzy, Tadeusz i Broni-
sław Radulscy;  

27 listopada, środa 
700 + Marianna Stanik  
/greg.24/ 
700 wolna 
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 
Krucjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - dz. z okazji 

INTENCJE MSZALNE 

34 Niedziela  
Zwykła - Uroczystość 

Chrystusa Króla 
24.11.2013 

24 listopada, 34 NIE-
DZIELA ZWYKŁA,  

JEZUSA CHRYSTUSA, 
KRÓLA  

WSZECHŚWIATA  
700 + Marianna Stanik  
/greg.21/ 
830 + Leokadia, Stanisław, 
Franciszek, Maria, Adam, 
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 – o pomyślny prze-
bieg leczenia Tomasza 
1800 + Teofil Niemczuk w 
8 r.śm. 

25 listopada,  
poniedziałek 

700 + Marianna Stanik  
/greg.22/ 
800 + Helena  w 14 r.śm. i 
Karol Kłos 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Teofil, Franciszka 

imienin Tadzia i 3 urodzin 
Jerzyka Bogu i MB N.P. 
za otrzymane łaski z proś-
bą o dalszą opiekę, zdro-
wie i bł. Boże dla cr.; + 
Janina i Jan Drzewowscy, 
Rozalia i Leopold Wasil-
czyk, Elżbieta, Rafał i 
Robert Lament i Henryk 
Golec;  

28 listopada, czwartek 
700 + Marianna Stanik /
greg.25/ 
800 + Aleksandra i Stani-
sław Idźkowscy i ich ro-
dzice 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Alicja Zielińska w 
30 dniu po śm.;  
1800 wolna 

29 listopada, piątek 

700 + Marianna Stanik /
greg.26/ 
700 wolna 
800 + Genowefa i Leon 
Czaczkowscy oraz ich 
rodzice 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + Renata 
Elżbieta Majda;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 34 Niedzielę Zwykłą  

Uroczystość Chrystusa Króla 
24.11.2013 r. 

 
•  W dzisiejszą niedzielę - ostatnią w tym 

roku liturgicznym - Uroczystość Chry-
stusa Króla Wszechświata i jednocze-
śnie zakończenie Roku Wiary. W na-
szej parafii gościmy ks. Jana Wasilew-
skiego, misjonarza z Białorusi, który 
wygłosi do nas Słowo Boże. Po Mszy 
św. o godz. 13.00 będzie Wystawienie 
Najśw. Sakramentu, Litania do Najśw. 
Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. 
Za publiczne odmówienie aktu poświę-
cenia można otrzymać odpust zupełny. 
•  Także w dzisiejszą niedzielę - o godz. 

16.30 w kościele Msza św. dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
św. i ich rodziców. 
•  Także dziś po mszy św. wieczornej wy-

stąpi z koncertem Justyna Reczeniedi - 
śpiew i Krzysztof Bednarczyk - trąbka w 
programie zatytułowanym „To co zwy-

kłe - takie święte”. Treny - Aldona 
Kraus, muzyka - Jerzy Cembrzyński. 
•  Wszystkim pielgrzymom do Często-

chowy serdecznie dziękujemy za wspól-
ną modlitwę i iście rodzinną atmosferę. 
•  W najbliższą niedzielę rozpoczyna się 

w Kościele Adwent. Msza św. roratnia 
ku czci NMP będzie odprawiana co-
dziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. 

2 Sm 5,1-3 

Idźmy z radością 
na spotkanie Pa-
na 
Kol 1,12-20 

Łk 23,35-43 

 Gdy ukrzyżowa-
no Jezusa, lud stał i 
patrzył. Lecz członkowie 
Wysokiej Rady drwiąco 
mówili: Innych wyba-
wiał, niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym. Szydzili z Niego 
i żołnierze; podchodzili 
do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: Jeśli Ty 
jesteś królem żydow-
skim, wybaw sam siebie. 
Był także nad Nim napis 
w języku greckim, łaciń-
skim i hebrajskim: To 
jest Król żydowski. 
Jeden ze złoczyńców, 
których [tam] powieszo-
no, urągał Mu: Czy Ty 
nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i 
nas. Lecz drugi, karcąc 
go, rzekł: Ty nawet Boga 
się nie boisz, chociaż tę 
samą karę ponosisz? My 
przecież - sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił. I do-
dał: Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa. Jezus 
mu odpowiedział: Za-
prawdę, powiadam ci: 
Dziś ze Mną będziesz w 
raju. 



Zapraszamy szczególnie dzieci z lam-
pionami. Tegoroczne rekolekcje adwen-
towe rozpoczną się w III niedzielę Ad-
wentu - 15.12. 
•  W najbliższą niedzielę - 01.12 - o godz. 

19.00 w salce parafialnej spotkanie gru-
py chłopców przygotowujących się do 
Bierzmowania. Spotkanie grupy dziew-
cząt w niedzielę następną - 08.12 - o 
godz. 11.00 w salce parafialnej. 
•  W niedziele: 1 i 15 grudnia 

wolontariusze ze  Stowarzyszenia 
„Chata z pomysłami” zapraszają 
na kiermasz mikołajkowy, na któ-
rym będzie można znaleźć miłe poda-
runki, ręcznie wykonaną biżuterię, wy-
roby ceramiczne oraz karty i ozdoby 
świąteczne. Gorąco zapraszamy! 
•  Jak co roku nasze Seminarium Du-

chowne zaprasza na sztukę przygotowa-
ną przez kleryków. W tym roku będzie 
ona nosiła tytuł „Za pięć godzin zoba-
czę Jezusa”. Wszystkich chętnych na 
wyjazd do Tarchomina w dniu 15.12 /
niedziela/ na godz. 16.30 zapraszamy do 
zakrystii lub kancelarii.  
•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 

najbliższym tygodniu. 
•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 

przyjmujemy jeszcze w zakrystii i kan-
celarii. Msze święte wieczorne w każdy 
piątek w ciągu roku odprawiane są w 
intencjach wypominkowych. 

 

Niedziela – Uroczystość  

Chrystusa Króla – 24.11 

 
 Królestwo życia 

 
  Obchodzimy dziś 
uroczystość Chrystusa Króla, 
która kończy rok liturgiczny. 
Koniec jakiegoś okresu jest 
okazją do podsumowania osią-
gnięć, porównania ich z zamia-
rami, wytyczenia dróg na przy-
szłość. Ostatnia niedziela roku 
kościelnego ukazuje podwójny 
wymiar naszej egzystencji: 
przeznaczenie do wieczności, a 
zarazem nasze zadania na tej 
ziemi. Święto Chrystusa Króla 
ustanowił Pius XI w 1925 roku. 
To święto jest uwieńczeniem 
tajemnic życia Chrystusa, 
obchodzonych przez Kościół w 
ciągu roku liturgicznego. Króle-
stwo Boże zajmuje w nauczaniu 
Chrystusa fundamentalne miej-
sce. Wiemy dobrze, że dzięki 
łasce i miłosierdziu Boga wszy-
scy zostaliśmy powołani do 
Jego Królestwa. Tymi słowami 
nazwał dzieło, dla którego stał 
się człowiekiem. To Królestwo 
urzeczywistnia się w Kościele i 
jest dostępne dla wszystkich, a 
pełnię osiągnie w wieczności, 
bo nie jest z tego świata. Jest 
zadziwiającym planem Bożym, 
ekonomią miłosierdzia i łaski, 
jaką Chrystus przygotował dla 
tych, którzy w Niego uwierzyli. 
Bóg chce, aby w tym Królestwie 
„wszyscy jedno byli”, aby każdy 
miał możność odnalezienia się 
w jedności Chrystusowej 
owczarni. Chrystus jest począt-
kiem, ośrodkiem i celem wszel-
kiego stworzenia. Nie żyjemy 
więc w niepewności, zagubieniu 
i ciemności. Jesteśmy w blisko-
ści Boga i Jego światła. Jezus 
wobec Piłata określił swoją 
misję królewską, jako dawanie 
świadectwa o prawdzie. O 
królewskiej misji Jezusa my 
mamy świadczyć poprzez 
dźwiganie „swojego codzienne-
go krzyża, bo jesteśmy ludem 
nabytym i królewskim kapłań-
stwem”. 



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. 

/greg.28/ 
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, Na-

szego Dziennika  
1130 – o Boże bł. zdrowie i 
wszelkie potrzebne łaski 
dla Filipa z okazji 18 
urodzin 
1300 zbiorowa: + Mar-
cjanna w 19 r.śm. i Broni-
sław Świętochowscy, 
Sylwester Paszkowski i 
zm. z ich rodzin; + Urszu-
la Broniatowska w 30 dniu 
po śm.;  
1800 + Jacek Soszyński, 
Jadwiga w 10 r.śm. i Wik-
tor Ossowscy, Stanisław 
Koprowski, Helena Ber-
lińska i Wiktor Ossowski 

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. 

30 listopada, sobota,  
Św. Andrzeja Apostoła, 

święto 

700 + Marianna Stanik  
/greg.27/ 
700 + Stefania Freliszka w 
20 r.śm. 
800 + Andrzej i Helena 
Pełka oraz Henryk Hejszer 
i zm. z ich rodzin 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Lech Sowa w 21 
r.śm., Edmund, cr. Sowów 
i Kalatów; + Michalina 
Grabarska w 1 r.śm.;  
1 grudnia, 1 NIEDZIE-

LA ADWENTU 
700 zajęta 
830 zajęta 
830 + Marianna Stanik  


