
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;      

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

6.30; 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. 

 
  
   
 12 grudnia 2009 r.,  
Sobota 

 
 630  +Wiktor i Franciszek 
Jurczak 
800  + Bartosz Włodarczyk 
1700 +Margerita i Jerzy 
śelisławscy, Helena Ciok 
1800 intencja zajęta 

1800 w wigilię XXVIII 
rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego, dla 
walczących o naszą wol-
ność: o Ŝycie wieczne dla 
poległych i BoŜe łaski dla 
Ŝyjących 
 

 
 13 grudnia 2009 r. 
Trzecia Niedziela  
Adwentu 
 

  700  za parafian 
830  Józefa (k) Matecka w 12 
rśm 
1000 +Leokadia, Stanisław, 
Franciszek, Maria, Adam, 
Jan, Jania, cr Wróblów, 
Wiewiórków, Radzikow-
skich 
1130  +Leokadia, Feliks, Jan 
Kamińscy 
1300 +Franciszek i Stefania 
Chmiel 
1715 róŜaniec fatimski 
1800  +Czesław, cr Gochów i 
Kołodziejów 
 
  

Święty Michale Archaniele! wspomagaj 
nas w walce ze złem, a przeciw niegodzi-
wości 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 Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

  8 grudnia 2009 r.,  
Wtorek 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP – uroczystość 
  
630  +Aleksander Woźnica, 
Stanisława i Piotr Grajda 
oraz zmarli z rodzin Woźni-
ców i Grajdów 
800  +Marianna, Józef, Hele-
na, Mieczysław 
1800  +Marian Chmiel, zmar-
li z całej rodziny Chmielów, 
Rejów, Łopatków i Gawdzi-
ków 
 
  9 grudnia 2009 r.,  
Środa 

 
 630  +Leokadia 
800  + Bolesław Jóźwik i 
jego rodzice 

1800  zbiorowa: - W intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; - o 
intronizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o Ŝycie dla niena-
rodzonych dzieci; - o zdro-
wie i łaski BoŜe dla Stefanii 
i Małgorzaty; +Piotr Narkie-
wicz, +Hanna Kuczborska z 
racji śmierci, +Władysław w 
5 rocznicę śmierci i Bogu-
sław Trojan; 
 

INTENCJE MSZALNE 

 II Niedziela  
Adwentu 

06.12.2009 

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  +Maria, Ludwik, 
Halina i Roman 
1300 chrzest Dominiki 
Eleonory Augustyniak, 
zbiorowa: +Marian 
Ostapski w 1 rocznicę 
śmierci,  

1800  +Marcjanna Święto-
chowska w 15 rocznicę 
śmierci, Bronisław Świę-
tochowski, Sylwester 
Paszkowski oraz zmarli z 
ich rodzin 
 
  7 grudnia 2009 r.,  
Poniedziałek 
świętego AmbroŜego, 
biskupa 
  
630  +Bernard w 50 roczni-
cę śmierci, Bolesław, Piotr 
i Władysław 
800  +Janina i Ryszard 
Krupińscy 
1800  + Wiesław Zalewski 
 
 

  10 grudnia 2009 r., 
Czwartek 
 
 630  +Marcin Marchel w 1 
rocznicę śmierci 
800  +Marianna Michalska, 
Zygmunt, Eugeniusz 
1800  + Wiesława Blichar-
ska w 10 rśm 
 
  
  11 grudnia 2009 r., 
Piątek 

 
  630  
+Aleksander 
Woźnica oraz 
zmarli z rodzin 
Woźniców i 
Grajdów 
800  za parafian 
1800  zbiorowa 
za zmarłych: 
+Zygmunt Ma-
riański w 6 rocz-
nicę śmierci, 
+Leokadia w 2 
rocznicę śmier-
ci, cała rodzina 
Kaniowskich i 
Beredów 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia Niedzielne  
w II Niedzielę Adwentu 

06 grudnia 2009 
 

• Rozpoczęliśmy Adwent. Roraty ku czci Najśw. 
Maryi Panny są odprawiane codziennie w dni 
powszednie o godz. 6.30.  PrzeŜywamy je ze św. 
Janem Vianneyem, który pokazuje nam drogę do 
nieba. Dzieci dostają obrazki. W niedzielę, 20 XII, 
najwytrwalsi uczestnicy pojadą z ks. Konradem na 
specjalne przedstawienie do naszego WyŜszego 
Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-
Praskiej. Niech święty Mikołaj pomaga nam dzi-
siaj w szczególny sposób iść drogami Adwentu. 

• Nowenna ku czci św. Judy Tadeusza jest odpra-
wiana w kaŜdy wtorek po wieczornej Mszy św. 
Intencje modlitewne moŜna składać na świeczniku 
pod obrazem. 

• Dziś dzieci przygotowujące się do Pierwszej 
Komunii św. wraz z Rodzinami zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 13.00. Podczas Świętej Liturgii 
dzieci otrzymają medalik Matki BoŜej. 

• Dziś ofiarami do puszki będziemy wspierali Ko-
ściół Misyjny na Wschodzie. 

• Dziś i za tydzień, Chata z Pomysłami zaprasza na 
kiermasz kartek i ozdób świątecznych. W ciągu 
tygodnia moŜna odwiedzić niepełnosprawnych w 
godz. 8:00 do 16:00 w ich świetlicy. 

• Za tydzień taca na Seminarium Duchowne. 
• Członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Kato-

lickiego "Zawisza", tzw. Zawiszacy, po przedpo-
łudniowych Mszach świętych rozprowadzają dziś 
owoce swojej pracy. 

• W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP , 8 
grudnia, o godz. 12.00 odprawiona będzie Adora-
cja Najśw. Sakramentu, tzw. Godzina Łaski. Msze 
święte będą odprawiane o godzinie 6:30, 8:00 i 
18:00. 

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

Było to w piętnastym 
roku rządów Tyberiu-
sza Cezara. Gdy Pon-
cjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, 
Herod tetrarchą Gali-
lei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju 
Trachonu, Lizaniasz 
tetrarchą Abileny; za 
najwyŜszych kapła-
nów Annasza i Kajfa-
sza skierowane zosta-
ło słowo BoŜe do 
Jana, syna Zacharia-
sza, na pustyni. Ob-
chodził więc całą 
okolicę nad Jordanem 
i głosił chrzest na-
wrócenia dla odpusz-
czenia grzechów, jak 
jest napisane w księ-
dze mów proroka 
Izajasza: Głos woła-
jącego na pustyni: 
Przygotujcie drogę 
Panu,  prostujcie 
ścieŜki dla Niego! 
KaŜda dolina niech 
będzie wypełniona, 
kaŜda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte 
niech się staną pro-
stymi, a wyboiste 
drogami gładkimi! I 
wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie BoŜe. 

Ba 5,1-9; 
Pan Bóg uczynił  
wielkie rzeczy dla nas  
Flp 1,4-6.8-11;  
Łk 3,1-6 

• RównieŜ w środę, 9 XII o godzinie 19:00, w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, 
ul. Borkowska 1, w ramach akcji Konferencje dla 

dorosłych, doświadczeniem swojej wiary podzieli 
się Darek Malejonek, muzyk związany z zespołami 
Izrael, Armia, Houk, Moskwa, 2Tm2,3 oraz Maleo 
Reggae Rockers. Zapraszamy w imieniu tamtej-
szych duszpasterzy 

• Przegląd jasełek - to robocze hasło imprezy plano-
wanej na  dzień 23 I 2010. Informacje u ks. Konrada 

• Opłatki na stół wigilijny i świece Caritas moŜna 
nabywać u Siostry ElŜbiety w zakrystii. Tym darem 
serca wspieramy wyjazdy dzieci i młodzieŜy na 
wakacje. 

• Komisja Charytatywna informuje, Ŝe punkt wyda-
wania odzieŜy będzie czynny tylko 12 grudnia. 
Zbiórka Ŝywności - do kosza - i darów pienięŜnych - 
do puszki -  na paczki świąteczne dla rodzin potrze-
bujących odbędzie się 20 grudnia po kaŜdej Mszy 
świętej.  

• W przyszły poniedziałek, 14 grudnia, podczas Mszy 
świętej o godzinie 18:00, sakramentu bierzmowa-
nia naszej młodzieŜy udzieli Ks. Infułat Lucjan 
Święszkowski. Dzisiejsze spotkanie kandydatów 
rozpocznie się w kościele o godzinie 19:00.  

• 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. 

• Do lektury dobrych ksiąŜek i prasy katolickiej po-
głębiających wiarę, patriotyzm i chrześcijańskie 
Ŝycie zaprasza Księgarenka. 

• Z okazji 28 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojen-
nego,                  oraz POROZUMIENIE ORGANI-
ZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH organizują 
wieczornicę NASZA WOLNOŚĆ. Spotkanie roz-
pocznie się w sobotę, 12 XII, Mszą świętą  - której 
będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Stani-
sław Małkowski - o godzinie 18:00, a następnie 
przeniesie się do Café Wrzos. 

• Café Wrzos zaprasza do miłego spędzania czasu po 
niedzielnych Mszach świętych. Informacje o moŜli-
wości wynajmu u księdza Konrada. 

II Niedziela Adwentu 
6.12.2009 

 
 Słowo Boga 

 
 „Z radością Bóg prowadzi 
nas do światła swej chwały 
z właściwą sobie sprawie-
dliwością i miłosierdziem” 
– słyszymy dziś w pierw-
szym czytaniu Słowa. 
„Wielkie rzeczy uczynił 
Bóg dla nas”, a my mamy 
być świadkami odpowie-
dzialności za nie. Chrze-
ścijanin, który nie jest 
świadomy swojej odpo-
wiedzialności za świat i 
swoich braci, który nie 
wychodziłby poza swoje 
ogrodzenie i cały Kościół 
– sprzeniewierzyłby się 
swemu powołaniu i całej 
myśli BoŜej. Bóg powołu-
jąc nas do wiary, nie zabie-
ra nas z tego świata, ale 
stawia nas w centrum jego 
historii. Tu, w tym świe-
cie, mamy budować nowy 
porządek oparty na spra-
wiedliwości, miłości i 
pokoju. Jan Chrzciciel, z 
dzisiejszej Ewangelii, 
wyłania się z odwiecznego 
zamysłu Jahwe, stając się 
Jego głosem na dzisiaj, 
ogniwem toczącej się 
dzisiaj historii zbawienia. 
Nie przepowiada błogości 
i spokoju, lecz potrzebę 
p r z e m i a n y , 
„przygotowania drogi dla 
Pana”. Staje się jasnym, Ŝe 
centrum historii i wartości 
wydarzeń nie jest władza 
polityczna, której symbo-
lem jest Tyberiusz, ani 
jerozolimscy kapłani, lecz 
jest nim Słowo Boga. 


