
i Maria Floriańczyk 
  

Środa - 23 grudnia 2009  
630  + Zofia, Stanisław, 
Marian Wielgo, Władysła-
wa (k), Władysław, Le-
okadia Wojtyńscy; 
900  + Władysław, Zofia, 
Stefan, Stefania Lewińscy, 
Barbara i Janusz Lech-
niak, Jan Lewiński 
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; 
+Zofia i Józef Ciołkow-
scy, +Alicja Barbara Tar-
kowska; wszyscy zmarli z 
rodziny Jasielskich, Wil-
końskich, Wieszczyckich, 
Iwińskich, ciocia Anette; 
 
 Czwartek - 24 grudnia 

2009 r. 
630  + Zofia Ciołkowska 
800  + Ewa Frąckiewicz 
800  za parafian 
2330 czuwanie 

 Piątek – 25 grudnia 
2009 r.  

BOśE NARODZENIE 
000  PASTERKA – za 

INTENCJE MSZALNE 

 IV Niedziela  
Adwentu 

20.12.2009 

Czwarta Niedziela Ad-
wentu  - 20 grudnia 2009  
 

700  + Marek śelawski w 
30 dni po śm. 
830  + Kazimierz Dobrzyń-
ski, cr. Dobrzyńskich 
1000 + Kazimierz Gajew-
ski w 10 r.śm., Helena 
Gajewska 
1130  zajęta 
1300 zbiorowa+ Dariusz 
Pawlasek z okazji imie-
nin; chrzty: Wiktoria 
Bocianowska, Maria Czer-
niowska; 
1800  + Zdzisław Rokicki 
w 7 r.śm. 
 
Poniedziałek - 21 grud-

nia 2009 r. 
630  + Helena i Karol Kłos, 
Janina, Kazimierz i Marek 
Sierpińscy 
900  + Danuta Porębska w 
30 dni po śmierci 
1800  + Kazimiera (k) i 
Antoni Ryciuk 

 
 Wtorek - 22 grudnia 

2009 r.  
630  + Janusz Siarkiewicz 
w 10 r. śm.  
900  + Klemens, Pelagia 
Król, Maria, Wiktoria, 
Apolonia, Michał, Szy-
mon i Eugeniusz; 
1800  + Wojciech w 24 r. 
śm., Władysław, Grzegorz 

parafian 
830  + Małgorzata i Ry-
szard Zonko 
1000 + Wacław, Leokadia, 
Edward Pisarczyk 
1130  + Stanisława (k), 
Eugeniusz, Tadeusz Jacak, 
Lidia Adler, Stefania i 
Antoni Rusinowscy, Ja-
dwiga i Zbigniew Marcin-
kiewicz, Robert Cieślak, 
Helena Zalewska, Janusz 
Felak 
1300 zbiorowa:; - o BoŜe 
błogosławieństwo dla 
Bogdana z racji urodzin 
oraz dla Wojtka i Piotrka; 
- o zdrowie i BoŜe błogo-
sławieństwo dla dla rodzi-
ny Fronc – dla wnuczki 
Palomki, córki Beaty, 
Ŝony Eulalii i Zbigniewa; 
+ Andrzej Góralski w 10 
r.śm. 
1800  + Halina Krzywicka i 
c.r. Krzywickich  
 

 Sobota - 26 grudnia 
2009 r. - święto św. 

Szczepana  
830  dz.-bł. w 47 rocznicę 
ślubu pp. Marii i Andrzeja 
Czachor oraz w intencji 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia Niedzielne  
w IV Niedzielę Adwentu 

20 grudnia 2009 
 

• Ostatnie Roraty ku czci Najśw. Maryi Panny będą 
odprawione we czwartek o godz. 6.30.  PrzeŜywamy je 
ze św. Janem Vianneyem, który pokazuje nam drogę 
do nieba. Dzieci dostają obrazki.  

• Niestety, z powodu choroby aktorów, 
dzisiejszy wyjazd na przedstawienie o 
św. Janie Vianneyu został odwołany. 
Lista pozostaje aktualna na wyjazd w 
dniu 17 stycznia 2010 (niedziela), rów-
nieŜ o godzinie 14:00.  
• Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Ad-
wentowe w naszej parafii. Będą one 

trwały do środy 23 grudnia. Msze św. w dni powsze-
dnie z naukami rekolekcyjnymi będą odprawione o 
godz. 9 i 18. Mszy św. o godz. 8.00 nie będzie. Reko-
lekcje poprowadzi ks. prof. Mieczysław Nowak. Spo-
wiedź św. będzie na pół godziny przed Mszą św. oraz 
w trakcie Mszy św. NaboŜeństwo Pokutne z Wystawie-
niem Najśw. Sakramentu będzie odprawione we środę 
o godz. 17.00 

• Dziś nowy, grudniowo-adwentowo-BoŜonarodzenio- 
noworoczny numer parafialnego miesięcznika SALVE 
REGINA. Zapraszamy do lektury. 

• Dziś równieŜ, podczas Mszy świętej o 11:30 harcerze z 
ZHP przekaŜą naszej parafii Betlejemskie Światło 
Pokoju. MoŜna je będzie wziąć do swojego domu i 
rodziny po kaŜdej Mszy świętej. 

• W Wigilię BoŜego Narodzenia, w czwartek 24 grudnia, 
Mszy św. o godzinie 18.00 nie będzie, jak równieŜ nie 
będzie tego dnia czynna kancelaria parafialna. Informu-
jemy, Ŝe we czwartek spowiadamy tylko na Mszach 
św. porannych, czyli o godzinie 6.30 i 8.00.  

• Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy. Pół godzi-
ny wcześniej (23.30) młodzieŜ rozpocznie czuwanie. 
Zapraszamy wszystkich gorąco. Gorąco równieŜ prosi-
my Panów z Kościelnej SłuŜby Porządkowej, aby, jak 
zwykle, pomogli nam utrzymać porządek w czasie 
Pasterki. 

• W Święta BoŜego Narodzenia (25 i 26 grudnia) Mszy 
św. o godzinie 7.00 rano nie będzie. Inne Msze św. 
odprawimy według porządku niedzielnego. 

• W przyszłą niedzielę, zwaną Niedzielą Świętej Rodzi-
ny po kaŜdej Mszy św. będziemy udzielali specjalnego 

W tym czasie Mary-
ja wybrała się i po-
szła z pośpiechem w 
góry do pewnego 
m i a s t a  w 
[pokoleniu] Judy. 
Weszła do domu 
Zachariasza i po-
zdrowiła ElŜbietę. 
Gdy ElŜbieta usły-
szała pozdrowienie 
Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej ło-
nie, a Duch Święty 
napełnił ElŜbietę. 
Wydała ona okrzyk i 
powiedziała: Błogo-
sławiona jesteś mię-
dzy niewiastami i 
błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. 
A skądŜe mi to, Ŝe 
Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? 
Oto, skoro głos 
Twego pozdrowie-
nia zabrzmiał w 
moich uszach, poru-
szyło się z radości 
dzieciątko w moim 
łonie. Błogosławio-
na jesteś, któraś 
uwierzyła, Ŝe spełnią 
się słowa powiedzia-
ne Ci od Pana. 

Mi 5,1-4a;  
Odnów nas, BoŜe,  
i daj nam zbawienie 
Hbr 10,5-10;  
Łk 1,39-45 



błogosławieństwa rodzinom. W Kościele rozpoczynają 
się kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie Ŝycie rodzin. 
Intencja ta wydaje się tym bardziej paląca wobec współ-
czesnych zagroŜeń i ataków, z jakimi spotykają się rodzi-
ny. Poprzez Ŝycie modlitewne rodziny stają się w więk-
szym stopniu kościołem domowym. Modlitwy w intencji 
rodzin rozpocznie J.E. Ks. Abp Henryk Hoser - Biskup 
Diecezji Warszawsko-Praskiej.  

• RównieŜ w tę niedzielę – 27 grudnia – przypada 70. 
rocznica Zbrodni Wawerskiej. O godzinie 10.00 – w 
naszym kościele odprawi uroczystą Mszę św. w intencji 
ofiar Wawra nasz Arcypasterz - J.E. Ks. Abp Henryk 
Hoser. O godz. 12.00 ciąg dalszy uroczystości przeniesie 
się na miejsce straceń przy ul. 27 grudnia, które znajduje 
się na terenie parafii św. Benedykta. 

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

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

• Opłatki na stół wigilijny i świece Caritas moŜna naby-
wać u Siostry ElŜbiety w zakrystii po kaŜdej Mszy św.. 
Tym darem serca wspieramy wyjazdy dzieci i młodzieŜy 
na wakacje. 

• Poradnia Rodzinna słuŜąc pomocą narzeczonym i mał-
Ŝonkom 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 prasy katolickiej dobrych, pogłębiających 
wiarę, patriotyzm i chrześcijańskie Ŝycie ksiąŜek - 
zwłaszcza Rozmowy o wszystkim i o niczym - rozmowy z 
Ks. Janem Twardowskim - zaprasza Księgarenka. 

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

• ZWĄTPIENIE - AGNOSTYCYZM - ATEIZM. Kon-
wersatorium dla młodzieŜy dziś po Mszy wieczornej w 
Café Wrzos. 

• Sianko na stół wigilijny będzie rozprowadzane dziś 
przy wyjściu z kościoła przez ministrantów. 

• Dziś moŜna składać dary Ŝywnościowe dla osób potrze-
bujących w naszej parafii do Koszów Adwentowych. 

• Zapowiedzi PrzedmałŜeńskie 
⇒  Maciej Ornoch, kawaler z par. Św. Benedykta i Urszula 

Fijałkowska, panna z par. tutejszej 

IV Niedziela Adwentu – 
20.12 

 
 Bogiem napełniona 

 
 Przeznaczeniem kaŜdego 
z nas jest udział w chwale 
Boga. Nie zmienimy tego 
przeznaczenia, jeśli uda-
my, Ŝe o nim nie wiemy. 
Jedno mamy Ŝycie i jest to 
nasze ostatnie oczekiwa-
nie na „spotkanie”, ostatni 
adwent przygotowania 
się, by móc teraz i zawsze 
śpiewać swoim Ŝyciem 
Bogu chwałę na tym świe-
cie, w naszym „Betlejem 
rodzinnym”. Mesjasz 
przychodzi na ten świat, 
by jednać ludzi z Bogiem. 
Za sprawą Maryi stał się 
Człowiekiem dla naszego 
zbawienia. To Ona z 
Chrystusem – swoim 
Synem, wchodzi do domu 
ludzi z BoŜym pozdrowie-
niem. Dlatego Ją czcimy, 
bo dzięki Niej mamy 
śmiały przystęp do Boga 
w wierze i miłości. MoŜe-
my Ją prosić: 
O Maryjo – Matko, Bo-
giem napełniona 
Między niewiastami Tyś 
błogosławiona, 
Pełna jesteś łaski, bez 
Ŝadnego cienia, 
Ty jesteś Koroną ludzkie-
go istnienia. 
Powiedziałaś „fiat” – 
słowo: „niech się stanie”, 
Pobiegłaś pomagać na 
serca wołanie. 
Przyjmij nasze prośby i 
podaj nam rękę, 
Pomnij na swe czyny i na 
Syna Mękę. J.P. 



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. 

ich córki Marii-Pauliny 
1000 – dz.-bł pp. Janina i 
Eugeniusz Oklińscy w 50 
r. ślubu 
1130  + Jan Kwiatkowski w 
21 r.śm., Jadwiga Kwiat-
kowska w 7 r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 50 r. ślubu 
pp. Andrzeja i Barbary 
Filipek oraz w intencji ich 
Rodziny 
1800  + Jan Lewiński w 30 
dni po śmierci  
 
Niedziela Świętej Rodzi-
ny - 27 grudnia 2009 r.  
 

700  za parafian 
830  zajęta – Siostry Świę-
tej Rodziny 

1000  Rodzina RóŜańcowa: 
- aby dzieci były szanowa-
ne i kochane, i nigdy nie 
stawały się ofiarami roz-
licznych form wyzysku; - 
aby w BoŜe Narodzenie 
narody ziemi uznały w 
słowie Wcielonym świa-
tłość oświecającą kaŜdego 
człowieka, a kraje otwarły 
drzwi Chrystusowi, Zba-
wicielowi świata; - prośba 
o opiekę Świętej Rodziny. 
1130  + Beata Krawczyk w 
16 r. śm., Piotr Dorabial-
ski 
1300 + Teresa KsiąŜek 
1800  + Zbigniew Nowak 
w 13 r.śm. 

Święty Michale Archaniele! 
wspomagaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom 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 za-
chowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo 
i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robotni-
ków na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do Ciebie 
z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robot-
ników 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 Ŝy-
jesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 


