
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 moŜna 

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. 

Janina i Michał Misztal; - 
o zdrowie dla Genowefy 
Kurnawa, + Józef Kurna-
wa, Tadeusz RŜysko, 
Katarzyna Szostak, Stefa-
nia i Władysław Szostak  
 

 Sobota - 19 grudnia 
2009 r. 

630  + Maria Domańska w 
1 r.śm. 
800  + Zygmunt, Broni-
sław, Aleksandra (k), 
Henryka (k) 
1800  + Dariusz Borowski 
z racji imienin i urodzin 
1800  + Piotrek Faszcza w 
11 r.śm. 
 

Trzecia Niedziela Adwen-
tu 20 grudnia 2009 r.  

 

 700  + Marek śelawski w 
30 dni po śm. 
830  + Kazimierz Dobrzyń-
ski, cr. Dobrzyńskich 
1000 + Kazimierz Gajewski 
w 10 r.śm., Helena Gajew-
ska 
1130  zajęta 
1300 zbiorowa; chrzty; 
Wiktoria Bocianowska, 
Maria Czerniowska, Daniel 
Stasiński; + Dariusz Pawla-
sek z okazji imienin 
1800  + Zdzisław Rokicki w 
7 r.śm. 
 

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. 

Marian Zarzyccy, Zofia, 
Mikołaj, Aleksander Dzia-
kowscy 
1800  + Zofia z Wojcie-
chowskich Konopka, Hie-
ronim Konopka 

  
Środa - 16 grudnia 2009 r. 
630  - dz. za otrzymane łaski 
oraz z prośbą o zdrowie, 
BoŜe bł. dla Stasia w 6 r. 
urodzin, oraz potrzebne 
łaski dla jego rodziców i 
rodzeństwa 
800  - za parafian 

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; - dz. 
bł. w 65. r. ślubu pp Fran-
ciszki (k) i Aleksandra (m) 
z prośbą o dalsze łaski; - o 
zdrowie i łaski BoŜe dla 
Stefanii i Małgorzaty; + 
Władysław Piotrowski w 
17 r.śm., Urszula Piotrow-
ska w 20 r.śm., Anna i 
Jerzy Galiccy; + Włodzi-
mierz Purzycki; + Marek i 
Julita; + Stanisława (k) w 
21 r.śm., Władysław, Tade-
usz, Romuald Zarzyccy, 
Aleksander Jurkowski 

INTENCJE MSZALNE 

 III Niedziela  
Adwentu 

13.12.2009 

13 grudnia 2009 r. Trze-
cia Niedziela Adwentu 
 

 700  za parafian 
830  Józefa (k) Matecka w 
12 r.śm 
1000 + Leokadia, Stani-
sław, Franciszek, Maria, 
Adam, Jan, Janina, cr 
Wróblów, Wiewiórków, 
Radzikowskich 
1130  + Leokadia, Feliks, 
Jan Kamińscy 
1300 + Franciszek i Stefa-
nia Chmiel 
1715 RóŜaniec fatimski 
1800  + Czesław, c.r. Go-
chów i Kołodziejów 
 
Poniedziałek - 14 grud-

nia 2009 r. 
630  + Antoni Okniński w 
9 r.śm., cr. śurowskich, 
Oknińskich 
800  + Jan i Aleksandra 
(k), Ryszard, c.r. Kuczyń-
skich, Sypniewskich, 
Antoni i Józefa (k), Stani-
sław c.r. Koców i Tokar-
skich 
1800  + Julianna (k) i 
Władysław Szymanek 

 
 Wtorek - 15 grudnia 

2009 r.  
630  + Mariusz i Czesław 
Kowalczyk 
800  + Marianna, Henryk, 

 
 Czwartek - 17 grudnia 

2009 r. 
630  + Ludwik, Katarzyna, 
Marianna, Antoni, Anna, 
zm. rodziców i chrzest-
nych 
800  + Andrzej - Krzysztof  
Małek w 1 r.śm. 
1800  + Jan Ozga w 3 
r.śm. 
 

 Piątek - 18 grudnia 
2009 r. 

 630  + S. Jadwi-
ga Wnuk 
800  - o zdrowie 
dla Genowefy 
Kurnawa, + 
Józef Kurnawa, 
Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna 
Szostak, Stefa-
nia i Władysław 
Szostak 
1800  zbiorowa 
za zmarłych: + 
Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, 

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

13 grudnia 2009 
 

• Trwa Adwent. Roraty ku czci Najśw. Maryi 
Panny są odprawiane codziennie w dni powsze-
dnie o godz. 6.30.  PrzeŜywamy je ze św. Janem 
Vianneyem, który pokazuje nam drogę do nieba. 
Dzieci dostają obrazki.  

• WskaŜę ci drogę do nieba... czyli rzecz o św. 

Janie Marii Vianney'u. Sztukę teatralną pod 
takim tytułem wystawiają młodzi ludzie „uczący 
się na księŜy”, klerycy naszego Warszawsko-
Praskiego Seminarium Duchownego. Parafialny 
wyjazd dzieci i młodzieŜy, ich rodziców i opie-
kunów odbędzie się w przyszłą niedzielę, 20 
grudnia, o 1400. powrót około 1800. Koszt 15 zł. 
Atrakcyjne zniŜki, zwłaszcza dla uczestników 
rorat. Informacje i zapisy u księ-
dza Konrada. 

 
 ZniŜki: 

⇒ dla ministrantów 
ile punktów → tyle % zniŜki 
 
⇒ dla uczestników rorat 
plansza + 10 naklejek → 100% zniŜki 
plansza + 9 naklejek → 90% zniŜki 
plansza + 8 naklejek → 80% zniŜki 
… 
plansza + 1 naklejka → 10% zniŜki 
 
⇒  dla dorosłych 
ksiąŜka o św. Janie Vianney’u lub z jego 

słowami i zapisane na wyjazd dziecko → 
100% zniŜki 

• Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpocz-
ną się w przyszłą niedzielę 20 grudnia i będą trwa-
ły do środy 23 grudnia. Msze św. w dni powsze-
dnie z naukami rekolekcyjnymi będą odprawione 
o godz. 9 i 18. Rekolekcje poprowadzi ks. prof.. 
Mieczysław Nowak. Spowiedź św. będzie na pół 
godziny przed Mszą św. oraz w trakcie Mszy św.. 

Pytały go tłumy: CóŜ 
więc mamy czynić? On 
im odpowiadał: Kto ma 
dwie suknie, niech 
[jedną] da temu, który 
nie ma; a kto ma Ŝyw-
ność, niech tak samo 
czyni. Przychodzili takŜe 
celnicy, Ŝeby przyjąć 
chrzest, i pytali go: Na-
uczycielu, co mamy 
czynić? On im odpowia-
dał: Nie pobierajcie nic 
więcej ponad to, ile wam 
wyznaczono. Pytali go 
teŜ i Ŝołnierze: A my, co 
mamy czynić? On im 
odpowiadał: Nad nikim 
się nie znęcajcie i nikogo 
nie uciskajcie, lecz po-
przestawajcie na swoim 
Ŝołdzie. Gdy więc lud 
oczekiwał z napięciem i 
wszyscy snuli domysły w 
sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on 
tak przemówił do 
wszystkich: Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, 
któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka 
u sandałów. On chrzcić 
was będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma 
On wiejadło w ręku dla 
oczyszczenia swego 
omłotu: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszo-
nym. Wiele teŜ innych 
napomnień dawał ludowi 
i głosił dobrą nowinę. 

So 3,14-18a; 
Głośmy z weselem,  
Bóg jest między nami. 
Flp 4,4-7;  
Łk 3,10-18 

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

• Chata z Pomysłami zaprasza na kiermasz kartek i 
ozdób świątecznych. W ciągu tygodnia moŜna od-
wiedzić niepełnosprawnych w godz. 8:00 do 16:00 
w ich świetlicy. 

• 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. 

• Jutro, 14 grudnia, podczas Mszy świętej o godzinie 
18:00, sakramentu bierzmowania 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 - zwłaszcza dotyczą-
cych św. Jana Vianney’a - i prasy katolickiej pogłę-
biających wiarę, patriotyzm i chrześcijańskie Ŝycie 
zaprasza Księgarenka. 

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

• ZWĄTPIENIE - AGNOSTYCYZM - ATEIZM. 
Konwersatorium dla młodzieŜy za tydzień po Mszy 
wieczornej w Café Wrzos. 

• Sianko na stół wigilijny będzie rozprowadzane w 
przyszłą niedzielę  przy wyjściu z kościoła przez 
ministrantów. 

• Kosze Adwentowe na dary Ŝywnościowe dla osób 
potrzebujących w naszej parafii będą wystawione w 
przyszłą niedzielę. 

• NIECODZIENNE SPOTKANIA CODZIEN-
NYCH TWÓRCÓW - Chata z Pomysłami zapra-
sza w sobotę, 19 XII.  Szczegóły na plakatach 

III Niedziela Adwentu  
13.12 

 
 Rekolekcje 

 
 W dzisiejszych czytaniach 
Słowa kaŜdy z nas mógłby 
przedstawić swoją własną 
historię szukania radości. 
Dla niej ludzie poświęcają 
wiele wysiłku, czasu i 
pieniędzy. Potem okazuje 
się, Ŝe są to tylko jej okru-
chy, bo nie ma prawdziwej 
radości bez odniesienia jej 
do Boga. Największą 
radość daje spokój ducha 
rodzący się z czystego 
sumienia, jedności z Bo-
giem i bliźnimi. Radość z 
tego, Ŝe „Pan jest blisko”, 
Ŝe Jego przyjście jest „dla 
naszego zbawienia”, Ŝe 
pozostaje z nami w sakra-
mentach i w Słowie, aŜ do 
skończenia świata, kiedy 
powtórnie przyjdzie w 
chwale i Boskim majesta-
cie. Ale dziś św. Jan 
Chrzciciel głosi i nam 
rekolekcje adwentowe, 
rekolekcje wstrząsające, 
bo dalekie od ogólników, a 
podejmujące sprawy kon-
kretnych ludzi. Wyobraź-
my sobie, Ŝe dziś Jan 
Chrzciciel staje przed 
nami. Co powiedziałby 
nam ostatni prorok Starego 
Testamentu i krewny Jezu-
sa Chrystusa? Nie składał-
by on deklaracji o miło-
sierdziu, sprawiedliwości, 
praworządności i solidar-
ności. Wytknąłby nam 
zapewne konkretne uchy-
bienia w tych sprawach. 
Warto o tym pomyśleć, 
aby posiąść pełnię radości. 


