
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. 

1130 zajęta 
1300 + Lech Sowa w 23. 
r.śm., Edmund Sowa  
1800 zbiorowa: + Hele-
na i Adolf Błaziak w 
20.r.śm. 

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  
 

27 listopada, 1 Niedzie-
la Adwentu 

700 wolna 
830 + Zdzisław Henne-
berg, Maria i Wanda 
Henneberg 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby kraje, które 
przyjmują wielką liczbę 
uchodźców i uciekinie-
rów, były wspierane w 
swoim wysiłku solidar-
ności. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby w parafiach 
kapłani i wierni świeccy 
współpracowali w służ-
bie wspólnoty, nie ule-
gając pokusie zniechę-
cenia. 

Św. Cecylii, dziewicy i 
męczennicy, wspomnie-

nie  
700 + za zmarłe siostry 
Prezentki oraz zmarłych 
z ich rodzin 
800  - dz. za Danutę i 
Aleksandra, z prośbą o 
bł. Boże i opiekę MB 
1800 zbiorowa;  

23 listopada, środa,  
700 + Aleksander Woź-
nica w 40. r.śm., Stani-
sława(k) i Piotr Grajda, 
Jerzy Markuszewski i 
zmarli z ich rodzin 
800 + Józef Sikora i cr. 
Sikorów 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz 
dziękczynnej za Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, pa-
rafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; - o nawró-
cenie i łaskę trzeźwości 
dla Marka; + Laura Pa-
chan w 30. dniu po śm. 
24 listopada, czwartek, 
Św. męczenników An-
drzeja Dung-Lac, pre-

INTENCJE MSZALNE 

34 Niedziela  
Zwykła, Uroczystość Jezu-

sa Chrystusa Króla  
Wszechświata  

20.11.2016 

20 listopada, 34 Nie-
dziela Zwykła, Jezusa 

Chrystusa, Króla 
Wszechświata, uroczy-

stość 
700 + Janina Gałecka w 
2. r. śm. 
830 + Kazimierz Do-
brzyński i cr. Dobrzyń-
skich, Stanisław Domi-
niak 
1000 + Jadwiga Henne-
berg w r. śm., i cr. Och-
niewiczów 
1130 + cr. Błędowskich, 
Paszkiewiczów, Zabo-
rowskich 
1300 + Tadeusz Brudnic-
ki w 4. r.śm., Sabina i 
Stanisław Borowscy, 
Jan i Helena Brudniccy  
1800 zbiorowa: + Józef i 
Marianna Przybylscy, 
Janusz i Elżbieta Scholl, 
Helena, Lucjan i Tade-
usz Tomczuk; + Wacław 
Kowalski w 24. r.śm. 

21 listopada, ponie-
działek, Ofiarowanie 
Najśw. Maryi Panny, 

wspomnienie 
700 + za zmarłe siostry 
Franciszkanki i ich 
krewnych 
800 + Wacław Zając 
1800 zbiorowa; + Ewa 
Matecka w 30. dni po 
śm. 

22 listopada, wtorek, 

zbitera i Towarzyszy, 
wspomnienie 

700 wolna 
800 + Tadeusz Kozłow-
ski w 1. r.śm. 
1800 zbiorowa: + Zofia 
Zdulska w 1. r.śm. 

25 listopada, piątek,  
700 + Katarzyna i Józef, 
oraz zmarli z c.r.  
800 + ks. Andrzej w rocz-
nicę śmierci 
1800 zbiorowa: + Janina, 
Michał Misztal, Stefa-
nia, Jan, Zdzisław 
Karcz; + Helena Miąkie-
żyńska, Stanisława(k) 
Falencik i jej syn, Maria 
Emerych 

26 listopada, sobota,  
700 + Zygmunt Urbański 
w r.śm. 
800 + Leokadia Sienkie-
wicz 
1800 zbiorowa; - dz.-bł. 
z prośba o Boże bł. i 
potrzebne łaski dla Zyg-
munta Chacińskiego i 
jego najbliższych; + 
Elżbieta Chacińska, cr. 
Chacińskich i Jarosiń-
skich; + Eugeniusz 
Dziakowski 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 34 Niedzielę Zwykłą 

20.11.2016 r. 

  Dziś, w niedzielę - ostatnią w tym roku liturgicz-
nym - obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. Po każdej Mszy św. odmówimy 
wspólnie Akt Poświęcenia, który wczoraj odmówili 
wierni, księża i biskupi w Łagiewnikach. 

 Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy 
odmówią publicznie akt poświęcenia rodzaju ludz-
kiego Chrystusowi Królowi - O, Jezu najsłodszy, 
Odkupicielu. 

 Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy o. 
Alojzego - paulina z Kamieńca Podolskiego na 
Ukrainie, który będzie się dzielił z nami Słowem 
Bożym. Po Mszy św. ofiarą do puszki będziemy 
mogli wspomóc jego parafię p.w. Św. Mikołaja w 
Kamieńcu Podolskim. 

 Komitet Budowy Organów przygotował kalenda-
rze parafialne na 2017 r., - właśnie przyjechały z 
drukarni i można je nabyć już od najbliższej nie-
dzieli w naszym kościele (pod chórem lub u p. Or-
ganisty). W kalendarzu znajduje się kilkadziesiąt 
pięknych fotografii z życia Parafii - jego cena to to 
30 zł, można jednak wesprzeć większą kwotą po-
nieważ dochód z dystrybucji będzie przeznaczony 
na dzieło budowy organów piszczałkowych. 
Po dokonanej wpłacie ofiar z kwesty organowej 
oraz bezpośrednich wpłat na konto bankowe w tym 
tygodniu mamy już 432 147 zł. 

 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Msza 
św. roratnia ku czci NMP będzie odprawiana co-
dziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. Zapraszamy 
szczególnie dzieci z lampionami. Rekolekcje Ad-
wentowe rozpoczną się w 3. Niedzielę Adwentu tj. 
11 grudnia i trwać będą do wtorku - 13 grudnia 
włącznie. 

 W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. 
rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie w na-
szej parafii organizujemy pielgrzymkę do miejsca 
wielkich objawień. Odbędzie się ona w dniach 4-15 
maja i obejmie takie miejsca jak: Lourdes, Santiago 
de Compostella, Fatima oraz liczne zabytki w Hisz-
panii, Francji i Portugalii. Szczegółowy program 
znajduje się w gablocie z ogłoszeniami oraz na 
stronie internetowej parafii. Bliższych informacji 
udziela ks. Paweł. 

 Dzieci z naszej parafii zapraszamy na wyjazd 

2 Sm 5,1-3; 
Kol 1,12-20; 
Łk 23,35-43  

Gdy ukrzyżowano Jezu-
sa, lud stał i patrzył. 
Lecz członkowie Wyso-
kiej Rady drwiąco mó-
wili: Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym. Szydzili z Nie-
go i żołnierze; podcho-
dzili do Niego i podawa-
li Mu ocet, mówiąc: 
Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam 
siebie. Był także nad 
Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i 
hebrajskim: To jest Król 
żydowski. Jeden ze zło-
czyńców, których [tam] 
powieszono, urągał Mu: 
Czy Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc 
siebie i nas. Lecz drugi, 
karcąc go, rzekł: Ty 
nawet Boga się nie bo-
isz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież - 
sprawiedliwie, odbiera-
my bowiem słuszną karę 
za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił. I 
dodał: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego króle-
stwa. Jezus mu odpo-
wiedział: Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś ze 
Mną będziesz w raju. 

rekolekcyjno-wypoczynkowy do Czarnej Góry 
koło Białki Tatrzańskiej połączony z możliwością 
jazdy na nartach. Wyjazd jest zaplanowany w 
pierwszym tygodniu ferii zimowych, to znaczy w 
dniach 11-18 lutego. Zapisy i szczegółowe informa-
cje u ks. Pawła. 

 Dla bardziej owocnego zaangażowania się w no-
wennę do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - odprawianą 
w każdy czwartek - w kiosku można nabyć modli-
tewnik do Bł. Ks. Jerzego z nowenną i Jego bio-
gramem osobistym i duszpasterskim 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza 
na spotkanie w środę o 19.00 w sali katechetycznej. 

 Młodzież gimnazjalną i licealna zapraszamy na 
spotkanie oazy w czwartek o 19.00 w sali na ple-
banii. 

  Ministrantów i chłopców, którzy chcieliby zostać 
ministrantami zapraszamy na zbiórkę w sobotę o 
9.30. 

  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 dotychczas. 

 Dziś, 20 listopada, o godz. 16.30, po sąsiedzku, bo 
w kościele parafialnym św. Benedykta Patrona 
Europy przy ul. Lucerny 95 w Warszawie Sadulu, 
odbędą się Zaduszki Wawerskie. Wystąpią najzna-
komitsi artyści z Warszawskiej Opery Kameralnej. 
Muzyką, poezją i modlitwą będą wspominać tych 
którzy odeszli, a którzy wciąż żyją w naszej pamię-
ci - 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. 

Królestwo wieczne 

 Dziś w szczególny spo-
sób – przez wiarę i mi-
łość – oddajemy cześć 
Chrystusowi Królowi 
Wszechświata. Chrystusa 
– jako człowiek – pocho-
dził z królewskiego rodu 
Dawida. Ten szyderczy 
napis na krzyżu wyrażał 
prawdę, że Chrystus jest 
rzeczywiście królem w 
swoim poniżeniu. Pierw-
szym obywatelem Boże-
go Królestwa stał się 
grzesznik umierający 
razem z Chrystusem. Gdy 
Chrystus stanął przed 
Piłatem, który nic nie 
rozumiał i nie wierzył w 
prawdę, na którą patrzył, 
usłyszał słowa Chrystusa, 
będące dalszym ciągiem 
nauki danej Piotrowi w 
Ogrodzie Oliwnym: 
„Królestwo moje nie jest 
z tego świata. Gdyby z 
tego świata było króle-
stwo moje, słudzy moi 
walczyliby niechybnie… 
ale teraz królestwo moje 
nie jest stąd”. Wiara w 
przyjście Tego Królestwa 
nie zmniejszyła się w 
ciągu przeszło dwudzie-
stu wieków. Sami Go nie 
zrealizujemy, bo Ono nie 
jest z tego świata. Modli-
twa Chrystusowa dana 
jest wszystkim czasom i 
wszystkim ludziom. Każ-
dy może w nią wkładać 
własną treść i niejako ją 
w swoim sercu aktualizo-
wać, a jej siłą i bronią jest 
prawda i miłość, która 
ogarnia całą naszą istotę i 
trwa na wieki. 
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