
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 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

rodziny Frąckiewiczów i 
Szczęsnych 
1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Wiesława (k) w 30 
dni po śm. 
5 grudnia 2009 r., Sobota  
630  + Jan, Jerzy i Stani-
sław 
800  + Teresa Prokop w 3 r. 
śm. 
1100 Msza święta wspól-
noty Equipe Notre Dame 

w kaplicy dolnej – x Ma-
riusz Zapolski 
1800  + Gertruda i Joanna 
Sokólskie 
6 grudnia 2009 r. Druga 

Niedziela Adwentu 
700  + Jadwiga  i Jozef 
Kozłowscy 

830  + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Stanisław, 
Mikołaj, Józef i Włady-
sław Wochniak 
1000 intencja Radia Mary-

ja  

1130  intencja zajęta 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Dominika Eleonora Augu-
styniak; + Marian Ostap-
ski w 1 r. śm.  

1800  + Marcjanna Święto-
chowska w 15 r.śm, Bro-
nisław Świętochowski, 
Sylwester Paszkowski 
oraz zmarli z ich rodzin 
 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas 
w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą 
strąć do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz 
zesłać robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do 
swojego świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od 
wieków wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Two-
jego głosu i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od 
niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich 
duchem swej świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, 
słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą Twoich 
przykazań i doprowadzili do błogosławionego połączenia 
z Tobą. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

scy zmarli z rodziny Peł-
ków i Ciarów 
1800  + Marianna Zalewska 
1 grudnia 2009 r., Wto-

rek 
630  + ksiądz Andrzej w 14 
r.śm. 
800  - o zdrowie i błogosła-
wieństwo dla Marka 
1800  + Roman RoŜkiewicz 
w 25 r.śm., rodzice Szu-
mińscy i dziadkowie Wo-
dzińscy 
2 grudnia 2009 r., Środa  
630  o zdrowie na duszy i 
ciele oraz o BoŜe błogo-
sławieństwo dla Joanny 
800  + Hanna Genc w pół-
tora roku po śmierci 
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; - o 
zdrowie i łaski BoŜe dla 
Stefanii i Małgorzaty; - o 
zdrowie dla Jana i Jacka 
Kalinowskich; - o nawró-
cenie i pojednanie z Bo-
giem; + Mieczysław Ku-
charczuk w 17 r.śm., Józef 
i Józefa Pełka; + Marianna 
Alfreda Pazura w 30 dni 
po śm.; + Barbara, Win-
centy i Katarzyna Kalino-

INTENCJE MSZALNE 

 I Niedziela  
Adwentu 

29.11.2009 

29 listopada 2009 r.; 
Pierwsza Niedziela Ad-

wentu 
 
700  - za parafian 
830  + Leszek Sowa w 17 
r.śm., i jego ojciec Ed-
mund 
1000 intencja Rodziny 

RóŜańcowej; Aby dzieci 

były szanowane i kochane 

i nigdy nie stawały się 

ofiarami rozlicznych form 

wyzysku; Aby w BoŜe 

Narodzenie narody ziemi 

uznały w Słowie Wcielo-

nym światłość oświecają-

cą kaŜdego człowieka, a 

kraje otwarły drzwi Chry-

stusowi, Zbawicielowi 

świata 

1130  + Józef Gruszczyński 
w 21 r.śm. 
1300  + Alina, Zygmunt, 
Jerzy Niewiadomscy, 
Jadwiga i Edward Woź-
niak , Wiktoria i Teofil 
Brzoskiewicz, cr. Brzo-
skiewiczów, Niewiadom-
skich i Woźniaków  
1800  + Zdzisław i Mieczy-
sław 

30 listopada 2009 r., 
Poniedziałek; Św. An-

drzeja, Apostoła – święto   
630  - o stanięcie po stronie 
prawdy dla Marcina, Jacka 
oraz dla całej rodziny 
800  +Andrzej Pełka, wszy-

wscy; + Barbara i Stani-
sław Zalewscy, Nelly 
Bogacka; 
3 grudnia 2009 r., Pierw-

szy czwartek miesiąca 
630  - o BoŜe błogosła-
wieństwo, zdrowie i po-
trzebne łaski dla Ani w 12 
r. urodzin oraz o BoŜą 
opiekę dla jej Rodziców i 
Rodzeństwa 
800  + Wacław, Anna, 
Andrzej, Ania Wodzisław-
ska 
1500 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, 
Koronka do Miłosierdzia 
BoŜego, róŜaniec 
1800  + Stanisław, Sabina, 
Franciszek, Barbara Mro-
czek 

4 grudnia 2009 r., 
Pierwszy piątek miesią-

ca  

630  + Mikołaj, Antonina, 
Marian, Bronisław 
800  + Barbara Prokop z 
racji imienin 
1630  + Stanisław Frąckie-
wicz, wszyscy zmarli z 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia Niedzielne  
w I Niedzielę Adwentu 

29 listopada 2009 
 

Wielebne Duchowieństwo Diecezjalne iWielebne Duchowieństwo Diecezjalne iWielebne Duchowieństwo Diecezjalne iWielebne Duchowieństwo Diecezjalne i    Zakonne, Czcigodne Zakonne, Czcigodne Zakonne, Czcigodne Zakonne, Czcigodne 
Siostry Zakonne, Siostry Zakonne, Siostry Zakonne, Siostry Zakonne,     

Drodzy Bracia iDrodzy Bracia iDrodzy Bracia iDrodzy Bracia i    Siostry!Siostry!Siostry!Siostry! 

Pragnę podzielić się z Wami wszystkimi radosną wiadomością, 
iŜ w sobotę dnia 5 grudnia 2009 roku Kościół Warszawsko-
Praski zgromadzi się w Katedrze o godz. 11.00, aby dziękować 
Bogu za 75 lat Ŝycia Księdza Biskupa Stanisława Kędziory, 
Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Ksiądz Biskup Jubilat urodził się 6 grudnia 1934 w Seligowie 
(parafia Pszczonów, Diecezja Łowicka), przyjął święcenia 
kapłańskie dnia 3 sierpnia 1958 z rąk Kard. Stefana Wyszyń-
skiego. 

Ksiądz Biskup Jubilat pracował  w duszpasterstwie w parafii 
Brwinów. W latach 1965 - 1971 był prefektem i wykładowcą 
w WyŜszym Metropolitalnym Seminarium Duchownym 
w Warszawie, a w latach 1971 - 1982 pełnił w nim posługę 
wicerektora. W 1971 zyskał doktorat z teologii dogmatycznej 
na KUL-u. Po zakończeniu pracy w Seminarium został pro-
boszczem parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Od 1987 
do 1992 był biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszaw-
skiej. Od utworzenia Diecezji Warszawsko-Praskiej w 1992 
jest jej biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym. 

Polecam Dostojnego Jubilata Waszym modlitwom i Ŝyczliwej 
pamięci. Natomiast w dniu 5 grudnia 2009 zapraszam na 
wspólną modlitwę do Katedry Św. Floriana. 
+ Abp Henryk Hoser SAC 
 

• Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Adwent. Ro-
raty ku czci Najśw. Maryi Panny będą odprawiane 
codziennie w dni powszednie o godz. 6.30.  Będzie-
my przeŜywać je ze św. Janem Vianneyem, który 
pokaŜe nam drogę do nieba. Dzieci będą dostawać 
obrazki. 20 XII najwytrwalsi uczestnicy pojadą z ks. 
Konradem na specjalne przedstawienie do naszego 
Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-
Praskiej. 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne spo-

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Będą 
znaki na słońcu, księ-
Ŝycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec 
szumu morza i jego 
nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu, 
w oczekiwaniu wyda-
rzeń zagraŜających 
ziemi. Albowiem moce 
niebios zostaną wstrzą-
śnięte. Wtedy ujrzą 
Syna Człowieczego, 
nadchodzącego w 
obłoku z wielką mocą i 
chwałą. A gdy się to 
dziać zacznie, nabierz-
cie ducha i podnieście 
głowy, poniewaŜ zbli-
Ŝa się wasze odkupie-
nie. UwaŜajcie na 
siebie, aby wasze serca 
nie były ocięŜałe 
wskutek obŜarstwa, 
pijaństwa i trosk do-
czesnych, Ŝeby ten 
dzień nie przypadł na 
was znienacka, jak 
potrzask. Przyjdzie on 
bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na 
całej ziemi. Czuwajcie 
więc i módlcie się w 
kaŜdym czasie, abyście 
mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed 
Synem Człowieczym. 

Jr 33,14-16;  
Do Ciebie, Panie,  
wznoszę moją duszę  
1 Tes 3,12-4,2;  
Łk 21,25-28.34-36 

tkanie dziś po Mszy św. po godz. 10.00 

• Nowenna ku czci św. Judy Tadeusza jest odprawia-
na w kaŜdy wtorek po wieczornej Mszy św. Intencje 
modlitewne moŜna składać na świeczniku pod obra-
zem. 

• MałŜeństwo, narzeczeństwo, chodzenie, mieszka-
nie… - konwersatorium - zapraszamy dziś, 29 listo-
pada br. po wieczornej Mszy św. 

• W przyszłą niedzielę dzieci przygotowujące się do 
Pierwszej Komunii św. wraz z Rodzinami zaprasza-
my na Mszę św. o godz. 13.00. Podczas Świętej Li-
turgii dzieci otrzymają medalik Matki BoŜej. 

• Za tydzień ofiarami do puszki będziemy wspierali 
Kościół Misyjny na Wschodzie. 

• Poradnia Rodzinna słuŜąc pomocą narzeczonym i 
małŜonkom czynna jest w kaŜdy czwartek od godz. 
19.00. Wejście od kancelarii parafialnej. Spotkania 
prowadzi p. Marek oddelegowany przez Wydział 
Rodzinny Kurii Warszawsko-Praskiej. 

• Biuro Radia Maryja organizuje w dniu 5 grudnia 
2009r. pielgrzymkę do Torunia na 18. rocznicę po-
wstania Radia Maryja. BliŜsze informacje i zapisy w 
kiosku przy kościele. Do lektury dobrych ksiąŜek i 
prasy katolickiej pogłębiających wiarę, patriotyzm i 
chrześcijańskie Ŝycie zaprasza Księgarenka. 

• W niedziele 6 i 13 grudnia Chata z Pomysłami 

zaprasza na kiermasz kartek i ozdób światecznych. W 
ciągu tygodnia moŜna odwiedzić niepełnosprawnych 
w godz. 8:00 do 16:00 w ich świetlicy. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi-
ątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00; na Mszę 
wieczorną i spotkanie przedstawicieli wszystkich 
wspólnot i grup parafialnych zaprasza Komisja 
Charytatywna. Nowych chorych do odwiedzenia 
przez księŜy prosimy zgłaszać w zakrystii i kance-
larii. 

• Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie się 
w naszej parafii 9 XII na wieczornej Mszy św. Ideę 
przybliŜy nam Pan Jerzy Zieliński, delegowany przez 
Terenowe Koło Radia Maryja, w przyszłą niedzielę, 
po kaŜdej Mszy świętej. 

• Przegląd jasełek - to robocze hasło imprezy 
planowanej na  dzień 23 I 2010. Zebranie chętnych 
do wspólpracy w czwartek o 19:30 na plebanii. 
Zgłoszenia u ks. Konrada 

I Niedziela Adwentu – 
29.11 

 
 Oczekiwanie 

 
 Chrześcijanin nie Ŝyje 
złudzeniami ani co do 
losów świata, ani co do 
siebie samego. Wiemy o 
wiele więcej niŜ to, co 
przeczytamy w gazetach, 
zobaczymy w telewizji i 
usłyszymy na spotkaniach. 
Wierzymy, Ŝe idzie i zbli-
Ŝa się do nas śycie nowe i 
większe niŜ to, jakie ma-
my. Oczekujemy kogoś, 
który jest i który przyj-
dzie, aby dopełnić dziejów 
świata. Zapowiedź rzeczy 
ostatecznych, o których 
mówi nam dzisiejsza Li-
turgia adwentowa, a 
szczególnie Jezus Chry-
stus w Ewangelii, moŜe 
nam pomóc zmniejszyć 
ocięŜałość naszych serc i 
zbliŜyć nas do Boga. At-
mosfera adwentowa zwró-
cona jest ku przyszłości 
szczęśliwej, uładzonej i 
pełnej pokoju serc i umy-
słów. Dzisiejsze teksty 
biblijne mówią nam o 
tajemniczej osobowości 
potomka Dawida, który 
urzeczywistni nadzieje i 
oczekiwania Ludu BoŜe-
go. Tą tajemniczą osobą 
jest Jezus Chrystus. To z 
Jego przyjścia pierwszego 
i ostatecznego mamy się 
radować, oczekując Go w 
duchu jedności, miłości i 
pokoju. Dni naszego Ŝycia 
– w tym oczekiwaniu – 
mają ogromną wartość i 
musimy je wykorzystać, 
aby „spodobać się Bogu”. 


