
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 po Mszy św.  

wieczornej  
 

Msza św. i Nowenna  
do MB Nieustającej Po-

mocy  
- 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. dr Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

i Tadeusz Tomczuk; + 
Wacław Kowalski w 
24. r.śm. 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

830 + Kazimierz Do-
brzyński i cr. Dobrzyń-
skich, Stanisław Domi-
niak 
1000 + Jadwiga Henne-
berg w r. śm., i cr. 
Ochniewiczów 
1130 + cr. Błędow-
skich, Paszkiewiczów, 
Zaborowskich 
1300 + Tadeusz Brud-
nicki w 4. r.śm., Sabi-
na i Stanisław Borow-
scy, Jan i Helena Brud-
niccy  
1800 zbiorowa: + Józef 
i Marianna Przybylscy, 
Janusz i Elżbieta 
Scholl, Helena, Lucjan 

Franciszkanek  
16 listopada, środa, 
NMP Ostrobram-

skiej, Matki Miłosier-
dzia, wspomnienie 

700 + za rodziców i 
rodzeństwo Sióstr 
Franciszkanek od Po-
kuty i Miłości Chrze-
ścijańskiej 
800 wolna 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  
z prośbą o Jego intro-
nizację w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasno-
górskie; - o nawróce-
nie i łaskę trzeźwości 
dla Marka; + Anna i 
Edward Dygulscy, + 
Paweł Laskowski w 
30. dniu po śm.; + 
Agata Zielińska (od 
rodziny Macieja Kota) 
17 listopada, czwar-
tek, św. Elżbiety Wę-
gierskiej, zakonnicy, 

INTENCJE MSZALNE 

33 Niedziela  
Zwykła  

13.11.2016 

13 listopada, 33 Nie-
dziela Zwykła 

700 – prośba o ocalenie 
od zła 
830 + Maciej, Józef i 
zmarłych nagle 
1000 + Józefa(k) 
Chmiel w 32. r. śm. jej 
rodzice, brat, mąż, syn 
i zięć 
1130 – w intencji Mag-
dy z racji urodzin, 
prośbą o bł. Boże 
1300 + Grażyna Nie-
wiadomska, Jadwiga, 
Edward Woźniak, Ali-
na, Zygmunt, Jerzy 
Niewiadomscy, Teofil 
i Wiktoria Brzoskie-
wicz oraz zmarli z cr.  
1800 zbiorowa: - dz. za 
całkowite uzdrowienie 
Stefanii, z prośbą o 
potrzebne łaski i opie-
kę MB na każdy dzień 

14 listopada, ponie-
działek,  

700 + Irena Szczepań-
ska 
800 + Barbara Matecka 
– Pochrzęst w 22. r.śm 
1800 zbiorowa;  
15 listopada, wtorek,  
700 + Stefan i Irena 
800  wolna 
1800 zbiorowa; + za 
dobrodziejów Sióstr 

wspomnienie 
700 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski 
dla Siostry Elżbiety z 
racji imienin 
800 wolna 
1800 zbiorowa:  
18 listopada, piątek, 

bł. Karoliny Kózków-
ny, dziewicy i mę-

czennicy, wspomnienie 
700 wolna  
800 + Helena Kłos w 
18. r. śm., Karol Kłos 
1800 zbiorowa:  
19 listopada, sobota, 
bł. Salomei, zakonni-

cy, wspomnienie 
700 wolna 
800 + Elżbieta Muller - 
Szwaj 
1800 zbiorowa; + Elż-
bieta Solak z racji 
imienin 
20 listopada, 34 Nie-

dziela Zwykła, Jezusa 
Chrystusa, Króla 

Wszechświata, uro-
czystość 

700 + Janina Gałecka w 
2. r. śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 33 Niedzielę Zwykłą 

13.11.2016 r. 

  W piątek rozpoczęliśmy nowennę przed Jubileuszo-
wym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i 
Pana. Każdego dnia po wieczornej Mszy św. włącz-
my się całym sercem w ten Akt Bożej Dobroci. 

 W kiosku można nabyć nowennę - modlitwę z wize-
runkiem Chrystusa Króla, która pomoże nam przygo-
tować się wewnętrznie do przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana w dniu 20.11.2016 w uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

 Dziś, tj.  w drugą niedzielę miesiąca, w ramach rocz-
nego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii 
Św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. o godz. 
11.30, którą będzie prowadził ks. Proboszcz. Obec-
ność dzieci obowiązkowa. 

 W dniu dzisiejszym po każdej Mszy Świętej odbywa 
się kolejna kwesta na rzecz budowy organów pisz-
czałkowych w naszym kościele. Prosimy o wsparcie 
finansowe oaz modlitewne naszego wspólnego dzieła. 
Zachęcamy również do włączenia się do pracy w 
Komitecie Budowy Organów. Dzięki ofiarom składa-
nym do puszek i skarbonki, sprzedaży cegiełek oraz 
wpłatom na konto bankowe zgromadziliśmy kwotę 
419 398zł. Wszystkim ofiarodawcom oraz wspierają-
cym nas modlitwą dziękujemy tradycyjnym Bóg za-
płać! Od nowego roku kalendarzowego w każdą drugą 
niedzielę miesiąca o godzinie 10:00 będzie odprawia-
na Msza Św. w intencji wszystkich wspierających 
budowę organów modlitwą i ofiarami. 

 Również ofiarami do skarbonki Dar Serca, która znaj-
duję się na środku kościoła możemy wspierać Kościół 
Prześladowany z okazji dnia solidarności z Kościo-
łem Prześladowanym. Bóg zapłać! 

 Różaniec Fatimski odprawimy dziś, w niedzielę, o 
godz. 17.15. Serdecznie zapraszamy. 

 Dziś wieczorem - 13 listopada o godz. 19.00 zapra-
szamy na kolejny wykład Kursu Biblijnego, którego 
tematem będzie Prehistoria Biblijna. 

 W naszej parafii rozpoczęła działalność wspólnota 
oazowa. Zapraszamy osoby młode, które chcą pogłę-
bić swoją wiarę i przeżywać ją we wspólnocie na 
spotkania w każdy czwartek o godz. 19.00. Spotkania 
odbywają się w sali kinowej na plebanii. 

 W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. 
rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie w naszej 
parafii organizujemy pielgrzymkę do miejsca wielkich 
objawień. Odbędzie się ona w dniach 4-15 maja i 
obejmie takie miejsca jak: Lourdes, Santiago de Com-

Ml 3,19-20a; 
2 Tes 3,7-12; 
Łk 21,5-19  

Gdy niektórzy mówili o świąty-
ni, że jest przyozdobiona pięk-
nymi 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 naro-
dowi i królestwo przeciw króle-
stwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zara-
za; ukażą się straszne zjawiska i 
wielkie znaki na niebie. Lecz 
przed tym wszystkim podniosą 
na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do syna-
gog i do więzień 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 obmy-
ślać naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z wa-
szych prześladowców nie będzie 
się mógł oprzeć ani się sprzeci-
wić. A wydawać was będą 
nawet rodzice i bracia, krewni i 
przyjaciele i niektórych 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. 

postella, Fatima oraz liczne zabytki w Hiszpanii, 
Francji i Portugalii. Szczegółowy program znajduje 
się w gablocie z ogłoszeniami oraz na stronie interne-
towej parafii. Bliższych informacji udziela ks. Paweł. 

 Dzieci z naszej parafii zapraszamy na wyjazd rekolek-
cyjno-wypoczynkowy do Czarnej Góry koło Białki 
Tatrzańskiej połączony z możliwością jazdy na nar-
tach. Wyjazd jest zaplanowany w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych, to znaczy w dniach 11-18 lutego. 
Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Pawła. 

 W sobotę 19 listopada br. jest organizowana, w naszej 
parafii, pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Weźmiemy 
tam udział w uroczystym, ogólnopolskim 
„Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana”, zatwierdzonym przez Episkopat Polski. 
Będzie to również dobra okazja do dziękczynienia za 
kończący się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. 
Zapisy na pielgrzymkę przyjmujemy w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej wraz z opłatą w wysokości 60 
zł. Wyjazd nastąpi w dniu 19 listopada o godz. 5.00 
(uwaga: zmiana godziny!) sprzed naszego kościoła. 
Opiekunem grupy pielgrzymkowej będzie ks. Ma-
riusz. Jest jeszcze 10. wolnych miejsc. 

  Wraz z nowym rokiem liturgicznym chrzty w 
naszej parafii będą odbywać się w II I IV niedzielę 
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00. Z kolei w I 
i III niedzielę miesiąca Msza o godz. 13.00 będzie 
sprawowana w intencjach zbiorowych - tak jak do-
tychczas. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu 

 20 listopada, o godz. 16.30, po sąsiedzku, bo w ko-
ściele parafialnym św. Benedykta Patrona Europy 
przy ul. Lucerny 95 w Warszawie Sadulu, odbędą się 
Zaduszki Wawerskie. Wystąpią najznakomitsi arty-
ści z Warszawskiej Opery Kameralnej. Muzyką, poe-
zją i modlitwą będą wspominać tych którzy odeszli, a 
którzy wciąż żyją w naszej pamięci - za zmarłych i 
poległych mieszkańców Wawra. Wstęp oczywiście 
wolny. 
Słowa Aldona Kraus, muzyka Jerzy Cembrzyń-
ski, Justyna Reczeniedi - sopran, Krzysztof Bednar-
czyk - trąbka, zespół Con Passione, chór Ars Chori. 

Czas oczekiwania   

Oczekujemy przyjścia Jezu-
sa Chrystusa w chwale. 
Prosimy o to w każdej Mszy 
św., a w dzisiejszej liturgii 
przeżywamy to szczególnie, 
bo nam o tym mówią Czyta-
nia Słowa. Dzień ten nadej-
dzie z pewnością, a nawet 
już się w jakimś sensie 
zaczął i trwa w życiu każde-
go z nas, bo Bóg Ojciec już 
osądza i ratuje nas przez 
Mękę, Śmierć i Zmartwych-
wstanie Chrystusa. Czas 
zmierza ku swemu końcowi 
i wypełnia się. Prawda Boża 
położy kres wszelkim pozo-
rom, kłamstwom i cieniom. 
W chwale Boga, który 
przyjdzie i objawi się, spełni 
się nadzieja, a wierność 
zostanie nagrodzona. „ W 
czasach naszych człowiek 
odnosi ogromne sukcesy, 
zwłaszcza w badaniu świata 
materialnego i podporząd-
kowaniu go sobie. Zawsze 
jednak poszukiwał głębszej 
prawdy i znajdował ją… 
Intelektualny charakter 
osoby ludzkiej doskonali się 
i musi się doskonalić przez 
mądrość, która delikatnie 
nakłania umysł ludzki do 
poszukiwania i miłowania 
prawdy i dobra oraz prowa-
dzi człowieka przez rzeczy 
widzialne do niewidzial-
nych… Przyszłość świata 
znajduje się w niebezpie-
czeństwie, jeśli nie znajdą 
się mądrzejsi ludzie… Nie 
znamy końca ziemi i ludz-
kości, nie wiemy też, w jaki 
sposób dokona się przeobra-
żenie wszechświata” (KDK 
15,39), ale powinniśmy 
pracować nad sobą i tą 
ziemią, która jest nam dana 
we władanie, gdyż wielkość 
człowieka mierzy się wiel-
kością jego zadania. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161113.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161113.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161113.html#czytania

