
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 MB 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 Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

830 + Andrzej i Helena 

Pełka, Henryk Flejszer 

1000 – Aby narodziny 

Odkupiciela przyniosły 

pokój i nadzieję 

wszystkim ludziom 

dobrej woli, a rodzice, 

przekazując dzieciom 

cenny dar wiary, byli 

autentycznymi ewange-

lizatorami 

1130 + Leszek w 22 

r.śm., cr.: Kalatów i 

Sowów  

1300 + Zbigniew Kruk 

w 1 r.śm. 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

Budujemy organy piszczałkowe  

w naszym kościele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedna z propozycji usytuowania organów 

 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@gmail.com 
Tel. 502 465 572 oraz 608 309 743 

konto bankowe: PKO BP  
80 1020 1127 0000 1102 0239 7131 

z dopiskiem:  
na cele kultu religijnego - organy  

Karcz; 

29 listopada, sobota 
700 + Andrzej Berna-

ciak 

800 + Michalina Gra-

balska 

800 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Andrzej 

Lech w 4 r.śm., rodzice 

z obu stron; + Renata - 

Elżbieta Majda;  

30 listopada, 1 NIE-

DZIELA ADWENTU  

700 + Zenon i Jadwiga 

Borowscy, Zofia i Ro-

man Piechna, Maria i 

Kazimierz Borowscy 

ria, Zofia, cr. Piłka i 

Wardzyńscy 

800 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: - o potrzeb-

ne łaski dla Katarzyny 

25 listopada, wtorek 

700 + Katarzyna, Józef  

i zm. z ich rodzin 

800 + Helena w 16 r.śm. 

i Karol Kłos 

800 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Waldemar 

Słabęcki w 10 r.śm., 

Janina i Marian Bud-

niccy; + Józef Sewery-

nik w 5 r.śm. z okazji 

urodzin;  

26 listopada, środa 

700 + Ludwika(k), Jan, 

Łucja, Franciszek, Jani-

na i Władysław  

700 wolna 

800 wolna 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świe-

cie; - za Krucjatą Ró-

INTENCJE MSZALNE 

34 Niedziela  

Zwykła - Uroczystość 

Chrystusa Króla 

23.11.2014 

23 listopada, 34 NIE-

DZIELA ZWYKŁA,  

JEZUSA CHRYSTU-

SA, KRÓLA 

WSZECHŚWIATA  

700 + Halina Lipińska 

830 + Aleksander Woź-

nica w 38 r.śm., Stani-

sława(k) i Piotr Grajda, 

Jerzy Markuszewski 

oraz zm. z ich rodzin 

1000 + Helena, Bole-

sław i ich synowie oraz 

Sławomir, Franciszek i 

wszyscy zm. z rodz. 

Jedynak 

1130 + Krystyna Saga-

nek w 30 r.śm.  

1300 + Jadwiga i 

Edward Woźniak, Wik-

toria i Teofil Brzoskie-

wicz, Grażyna, Alina, 

Zygmunt i Jerzy Nie-

wiadomscy 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Cecylia z 

okazji imienin i Antoni 

Żołądkiewicz;  

24 listopada, ponie-

działek, Św. męczen-

ników koreańskich, 

wspomnienie 

700 wolna 

800 + ks. Tadeusz, Sta-

nisław, Tadeusz, Ma-

żańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - o 

zdrowie i bł. Boże dla 

Elżbiety i Jadwigi i cr.; 

+ Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Helena 

Miękczyńska, jej rodzi-

ce i rodzeństwo; + Sta-

nisława (k) Falencik i 

jej syn 

27 listopada, czwartek 

700 wolna 

800 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

28 listopada, piątek 

700 wolna 

800 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Janina i 

Michał Misztal, Stefa-

nia, Jan i Zdzisław 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  34 Niedzielę Zwykłą,  

Uroczystość Chrystusa Króla 

23.11.2014 r. 

 

  Dziś, w niedzielę - ostatnią w tym roku liturgicznym - 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

  Z radością informujemy, że w sobotę 22 listopada w 

katedrze Warszawsko-Praskiej Ks. Bp Kazimierz Ro-

maniuk udzielił promocji lektorskiej 50. ministran-

tom. W tej grupie lektorów są również nasi parafianie: 

Piotr Bartos, Mateusz Prokop i Łukasz Ciesielski. Pamię-

tajmy o nich w naszych modlitwach, aby „to co ustami 

głoszą - sercem zachowywali”. 

  Podobnie jak we wszystkich diecezjach w Polsce, także 

w Diecezji Warszawsko-Praskiej Ks. Abp Henryk Hoser 

SAC zarządził zbiórkę do puszek na rzecz odbudowy 

po pożarze bazyliki katedralnej pw. Najświętszej Maryi 

Panny w Sosnowcu. Ofiarami do puszki na środku ko-

ścioła - DAR SERCA - w dzisiejszą niedzielę, 23 listopa-

da br. możemy wspierać to dzieło. 

  Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów skła-

dają serdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz organów w 

naszym kościele. Podczas kwesty w ubiegłą niedzielę 

zebraliśmy 6.124 zł., co razem z dotychczasowymi kwe-

stami i wpłatami na konto stanowi kwotę 65.192 zł. Na-

stępna kwesta odbędzie się 14 grudnia, ale przypomina-

my, że ciągle można wspomagać dzieło budowy poprzez 

wpłaty na konto bankowe, którego numer jest podany w 

biuletynie parafialnym, zakup cegiełek w kancelarii para-

fialnej i zakrystii oraz poprzez ofiary do skarbonki w 

kąciku organowym pod chórem. 

  W sobotę 13 grudnia Komitet Budowy Organów orga-

nizuje wycieczkę do Siedlec i Sanktuarium Matki Bożej 

Kodeńskiej - Królowej Podlasia. Koszt wycieczki/

pielgrzymki wynosi 100 zł. Zapisy u p. Marka Samsona 

(tel. 502 465 572) lub p. Organisty (tel. 608 309 743). 

  W najbliższą niedzielę - 30.11 - o godz. 17.00, w salce 

parafialnej spotkanie grupy chłopców przygotowują-

cych się w naszej parafii do sakramentu Bierzmowa-

nia. Wejście od strony kancelarii parafialnej. 

  W jutrzejszy poniedziałek - 24.11 - o godz. 19.30 - po 

Adoracji - kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o 

Kościele. Zapraszamy! 

  Zachęcamy do lektury listopadowego numeru miesięcz-

nika Salve Regina, w którym m.in. rozmowa z ks. Pro-

boszczem o misjach, artykuł o nowym obrazie św. Judy 

Tadeusza znajdującym się po prawej stronie od ołtarza w 

naszym kościele, a także fragmenty kazania ks. prof. 

Ez 34,11-12.15-17 

Pan mym paste-

rzem, nie brak mi 

niczego 

1 Kor 15,20-26.28 

Mt 25,31-46 

 Jesus powiedział do 

swoich uczniów: Gdy Syn 

Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale i wszyscy aniołowie z 

Nim, wtedy zasiądzie na 

swoim tronie pełnym chwały. 

I zgromadzą się przed Nim 

wszystkie narody, a On 

oddzieli jednych [ludzi] od 

drugich, jak pasterz oddziela 

owce od kozłów. (…) Wtedy 

odezwie się Król do tych po 

prawej stronie: Pójdźcie, 

błogosławieni Ojca mojego, 

weźcie w posiadanie króle-

stwo, przygotowane wam od 

założenia świata! Bo byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście 

Mi pić; byłem przybyszem, a 

przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście 

Mnie; byłem w więzieniu, a 

przyszliście do Mnie. (…) 

Wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście 

uczynili. Wtedy odezwie się i 

do tych po lewej stronie: 

Idźcie precz ode Mnie, prze-

klęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego 

aniołom! Bo byłem głodny, a 

nie daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a nie daliście Mi 

pić; byłem przybyszem, a nie 

przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a nie przyodzialiście 

mnie; byłem chory i w wię-

zieniu, a nie odwiedziliście 

Mnie. (...) Wszystko, czego 

nie uczyniliście jednemu z 

tych najmniejszych, tegoście 

i Mnie nie uczynili. I pójdą ci 

na mękę wieczną, sprawiedli-

wi zaś do życia wiecznego. 

Kazimierza Szymonika o pięknie w liturgii.  Polecamy!  

  W związku z przygotowaniem do ŚDM (w naszym 

dekanacie) zapraszamy serdecznie młodzież z naszej 

parafii na Andrzejki w sobotę 29 listopada do kościoła 

MB Dobrej Rady w Miedzeszynie przy ul. Szafirowej 

58. Spotkanie zacznie się Mszą św. o godz. 18.00 w 

kościele. Ok. godziny 19.00 rozpoczniemy imprezę w 

kościele dolnym. Wstęp - 8 zł., obowiązuje obuwie na 

zmianę, zapewniamy słodki poczęstunek, napoje, w 

programie koncert grupy „Wyrwani z niewoli”. Zapisy i 

więcej szczegółów u ks. Adama i na plakacie.  

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

  TEATR „GROT” - Przesilenie to groteska napisana 

przez dziennikarza Andrzeja Kamińskiego, w wyreżyse-

rowana przez znanego aktora Arkadiusza Głowackiego. 

Odnosi się do minionych 25 lat od pierwszych wolnych 

wyborów parlamentarnych w Polsce… występują: Kinga 

Głogowska, Jarosław Gruda, Stanisław Górka oraz 

mieszkańcy Linii Otwockiej. Zapraszają na przedstawie-

nie do Domu Parafialnego - dawne kino Wrzos, 29 listo-

pada 2014 o godz. 19.00 (sobota) 

  2 grudnia (wtorek) po Mszy św. o godz. 8.00 rozpocznie 

się w naszej parafii - w kaplicy dolnej jednodobowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

„Obrona życia dzieci poczętych a zagrożonych abor-

cją, obrona naturalnej rodziny złożonej z kobiety i 

mężczyzny oraz dziękczynienie za dar życia matkom 

pragnącym potomstwa”. Nasza parafia jako trzecia z 

dziewięciu pragnie włączyć się w ten wielki nurt modli-

tewny.  

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej 

przyjmujemy jeszcze w tym tygodniu w zakrystii i kan-

celarii. Wieczorne Msze święte - w listopadzie codzien-

nie, a w ciągu roku w każdy piątek - odprawiane są w 

intencjach wypominkowych. Kartki są wyłożone przy 

wyjściu z kościoła. 

  Można już rezerwować intencje mszalne na przyszły 

rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. 

  Drodzy Rodzice małych dzieci, przekazujemy informa-

cję o akcji zbierania podpisów pod ustawą ,,Rodzice 

chcą mieć wybór''. Projekt zakłada przede wszystkim: 

1) kontrolę rodziców nad treściami nauczania w szkole 

2) zachowanie prawa rodziców do wysłania dziecka do 

szkoły w wieku 7 lat. Więcej informacji o akcji na stro-

nie  www.rzecznikrodzicow.pl. Będziemy bardzo 

wdzięczni za pomoc w tej sprawie. Z poważaniem To-

masz i Karolina Elbanowscy, Małgorzata Lusar Fundacja 

i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców 

XXXIV Niedziela zwykła – 

23.11 – Uroczystość Chrystusa 

Króla 

 

 Królestwo życia 

 

 W ostatnią niedzielę roku 

kościelnego oddajemy cześć 

Chrystusowi Królowi Wszech-

świata. On jest Panem wszelkie-

go stworzenia. Do Niego, jako 

celu, wszelkie stworzenie zmie-

rza, czyli do Chrystusa, który 

przebywa „w królestwie prawdy 

i życia, w królestwie sprawiedli-

wości, miłości i pokoju”. Chry-

stus nie chciał założyć królestwa 

ziemskiego, czego pragnęli 

Żydzi. Oni tego oczekiwali, bo 

taki król miał ich uwolnić spod 

władzy rzymskiej. Jezus zaś 

ciągle głosił naukę o Królestwie 

niebieskim, Królestwie nie z tej 

ziemi: „Królestwo Boże w nas 

jest” (Łk 17,21). Służąc Chry-

stusowi z pokorą i cierpliwością 

mamy pokazywać w sobie 

samych to Królestwo sprawie-

dliwości, prawdy, miłości i 

pokoju. W Chrystusie widzimy 

sens świata, a jego cel staje się 

bliski i osiągalny. W Swojej 

Osobie Chrystus przywrócił 

ludzkości utracony porządek 

Boży, a w nim rozpoczął się 

powrót całego stworzenia do 

Boga. Kiedy to się zakończy, 

wtedy naocznie przekonamy się, 

że Królestwo Chrystusa jest 

jedyną zbawczą mocą, a Chry-

stus wielkim i jedynym, które-

mu Ojciec „poddał wszystko, 

aby Bóg był wszystkim i we 

wszystkich”. Oto Król, który na 

pierwszym miejscu stawia dobro 

tych, którzy do Niego należą, bo 

„On ma słowa żywota… i jest 

Światłością dla wszystkich, 

którzy Go szukają”. Wolą 

Jezusa jest „Królestwo Boże w 

nas”, królestwo duchowe, 

królestwo prawdy, sprawiedli-

wości, miłości, pokoju i życia. 

Dzisiejsza liturgia w sposób 

wyraźny wymienia cechy Chry-

stusowego Królestwa. Czy 

spotykamy je na co dzień: w 

sobie, w rodzinie, w osiedlach i 

w pracy?  

http://m.in/
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
http://www.rzecznikrodzicow.pl/

