
12 r.śm. Franczew-
scy, Marek Stabrow-
ski w 9 r.śm. 
29 listopada, ponie-

działek;  
630 – o bł. BoŜe dla 
Alicji i Zygmunta w 
49 r. ślubu, Beaty i 
Pawła w 24 r. ślubu, 
Joanny i Rafała w 9 
r. ślubu 
800 wolna 
1800 zbiorowa: + 
Andrzej Dembicz w 
1 r.śm;  

30 listopada, wto-
rek; Św. Andrzeja 

Apostoła 
630 wolna 
800 + Andrzej Pełka, 
cr. Pełków i Ciarów 
1800 zbiorowa: + 
Marianna Zalewska i 
Krystyna Owczarek;  
01 grudnia, środa; 

630 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-

INTENCJE MSZALNE 

I Niedziela  
Adwentu -  
28.11.2010 

28 listopada, I Nie-
dziela Adwentu  

700 – za parafian  
830 + Zdzisław Przeź-
dziak z okazji imie-
nin i urodzin, rodzice 
i teściowie, bratowa 
Genowefa i szwagier 
Henryk  
1000  - Aby doświad-
czenie cierpienia po-
mogło nam zrozu-
mieć osoby samotne, 
chore i starsze oraz 
by pobudzało nas do 
wychodzenia naprze-
ciw ich potrzebom. 
Aby wszystkie naro-
dy otwarły drzwi 
Chrystusowi oraz 
Jego Ewangelii 
1130  + Leszek w 18 
r.śm. i Edmund Sowa 
1300 zbiorowa: + 
Henryk w 25 r.śm., 
Marta i Sławomir 
Kujawa, Andrzej 
Kamiński z okazji 
imienin, Alfreda i 
Tadeusz Tokarscy;  
1800 + Krzysztof w 9 
r.śm. i Eugeniusz w 

ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; 
+ Józefa (k) Pełka; + 
Jadwiga Borowska;  
02 grudnia, czwar-

tek; 
630 wolna 
800  + Teresa Prokop 
w 4 r.śm. 
1800 + Krystyna i 
Stanisław Cichomscy 
03 grudnia, piątek; 

Św. Franciszka Ksa-
werego, prezbitera 

630 – dz.-bł. w 13 
urodziny Anny oraz o 
bł. BoŜe dla cr. 
800 – dz.-bł. z prośbą 
o dalsze łaski dla 
Barbary  
1630 + Stanisław 
Frąckiewicz, cr. Frąc-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  I Niedzielę Adwentu 

28.11.2010 r. 
 

•  Dziś obchodzimy I Niedzielę Adwentu.  
• Msza św. Roratnia ku czci NMP będzie odprawiana 

codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. Poranna 
Msza św. będzie połączona z Liturgiczną Modlitwą 

Godzin - Brewiarzem. Do tej formy modlitwy zapra-
sza Ojciec św. Benedykt XVI i Program Duszpaster-

ski na Rok 2010-2011 Konferencji Episkopatu Polski. 

Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami.  
• Tegoroczne rekolekcje adwentowe rozpoczną się w 

III niedzielę Adwentu - 12.12. 
• Wczoraj o godz. 15.00 odprawiona została msza św. 

w int. śp. O. Opata Placyda Galińskiego. Przewod-
niczył jej obecny Opat Tyniecki O. Bernard /nasz 
parafianin/. Po mszy św. nastąpiło odsłonięcie i po-
święcenie tablicy pamiątkowej. 

•  Przypominamy o apelu PapieŜa Benedykta XVI, 
który wzywa nas - szczególnie w nadchodzącym 
czasie Adwentu - do modlitwy w intencji obrony 
Ŝycia. 

• Klub Kultury „Anin” - ul. V Poprzeczna 33 - za-
prasza do świetlicy dzieci po zajęciach szkolnych. 
Szczegóły na plakacie. 

• Nowo otwarta Hurtownia Dewocjonaliów przy ul. 
V Poprzecznej nr 1 zaprasza na zakupy. 

• Przypominamy o pielgrzymce  do Torunia, którą 4 
grudnia organizuje  Biuro Radia Maryja . BliŜsze 
informacje i zapisy w kiosku parafialnym. 

• MoŜna jeszcze nabyć przy wyjściu z kościoła wyda-
ną z okazji Roku Chopinowskiego polsko-francuską 
ksiąŜkę z tekstami i rysunkami Cypriana Norwida pt. 
„Chopin-Szopen”.  

• Zachęcamy teŜ do lektury najnowszego numeru na-
szego parafialnego Salve Regina. A w nim m. in. 
wywiad z ks. dr Mariuszem Wedziukiem i artykuły 
poświęcone muzyce w Kościele. 

• Przypominamy o spotkaniu grupy dziewcząt przygo-
towujących się do bierzmowania jutro - w ponie-
działek  o godz. 19.30 - po wieczornej adoracji - 
wejście od strony kościoła. 

• W przyszłą niedzielę, tj. 5 grudnia gościć będziemy 
p. Monikę Grajewską, która animować będzie śpiew 

Iz 2,1-5 

Idźmy z radością 
na spotkanie Pana 
Rz 13,11-14 

Mt 24,37-44 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Jak 
było za dni Noego, tak 
będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie 
przed potopem jedli i 
pili, Ŝenili się i za mąŜ 
wydawali aŜ do dnia, 
kiedy Noe wszedł do 
arki, i nie spostrzegli 
się, aŜ przyszedł potop 
i pochłonął wszystkich, 
tak równieŜ będzie z 
przyjściem Syna Czło-
w iecz ego .  W t ed y 
dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na 
Ŝarnach: jedna będzie 
wzięta, druga zostawio-
na. Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, w którym 
dniu Pan wasz przyj-
dzie. A to rozumiejcie: 
Gdyby gospodarz wie-
dział, o której porze 
nocy złodziej ma 
przyjść, na pewno by 
czuwał i nie pozwolił-
by włamać się do swe-
go domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w 
chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Czło-
wieczy przyjdzie. 



liturgiczny. 
• Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie się 

w naszej parafii 8 XII na wieczornej Mszy św. Tego 
dnia zamiast na mszy św. o godz. 8.00 zapraszamy 
na godz. 10.00. Formularze Duchowej Adopcji 
moŜna znaleźć na stoliku przy wyjściu z kościoła i w 
kruchcie. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 15.00; w piątek 
msza św. o godz. 16.30, a do chorych udamy się od 
godz. 9.00. Nowych chorych do odwiedzenia przez 
księŜy prosimy zgłaszać w zakrystii i kancelarii. 

• W piątek - 03.12 - z okazji pierwszego piątku m-ca 
adoracja po wieczornej mszy św. do godz. 19.30 
prowadzona przez Odnowę w Duchu św. 

• Z końcem bieŜącego roku mija okres wymiany pie-
niędzy będących w obiegu przed denominacją, która 
miała miejsce w 1995 r. Caritas Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej włącza się w ogólnopolską akcję pod 
nazwą „Wymieńmy się”. Przypominamy, Ŝe osoby 
posiadające jeszcze dawne banknoty i bilon, mogą 
przekazać je na cele charytatywne. Prosimy przyno-
sić je w I i III sobotę grudnia do naszej Caritas o 
godz. 9.00. 

• W przyszłą niedzielę - 5.12 - dzieci przygotowują-
ce się do Pierwszej Komunii św. wraz z Rodzinami 
zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30. Podczas 
Świętej Liturgii dzieci otrzymają medalik Matki 
BoŜej. 

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

• Jak co roku w naszym Seminarium Duchownym 
klerycy wystawiać będą sztukę - w tym roku pt. 
„CzarnoksięŜnik ze Szmaragdowego Grodu”.  
Chętnych na wyjazd w niedzielę - 19.12 - na godz. 
15.00 zapisujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

• Z okazji 100-lecia Anina zapraszamy na 28.11 o 
godz. 11.00 na terenową grę literacko-historyczną 
pt. „Anin wierszem pisany”. Początek w Klubie 
Kultury Anin - V Poprzeczna13. Szczegóły na pla-
kacie. 

• Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu.  

I Niedziela Adwentu – 
28.11 

 
 Czuwanie 

 
 Z nowym rokiem liturgicz-
nym rozpoczynamy nowy 
okres naszego zbliŜania się 
do ostatecznego spotkania z 
Chrystusem. Z uwagą i 
czuwaniem oczekujemy 
Chrystusa w chwale. Wie-
my, Ŝe Pan przyjdzie. O 
tym nam mówią dzisiejsze 
czytania liturgiczne: „On 
będzie rozjemcą pomiędzy 
ludźmi… Nie będą się 
więcej zaprawiać do woj-
ny… Przekują miecze na 
lemiesze” (Czyt.I). Wszyst-
kie zmagania toczyć się 
będą o większą godność 
człowieka, o radość i pokój 
na ziemi. Obecnie czekamy 
na powtórne przyjście 
Chrystusa Pana w chwale, 
ale o dniu owym nikt nie 
wie. Stąd Ewangelia wzy-
wa nas do czuwania i goto-
wości. Jesteśmy w sytuacji 
pana domu, który wyjeŜ-
dŜając w daleką podróŜ 
zostawił nam polecenie 
starania się o wszystko. 
„Ale kiedyś powróci Pan” i 
będziemy musieli rozliczyć 
się z danych nam talentów 
oraz całego naszego wło-
darstwa. Św. Paweł prosi 
nas dzisiaj: „Odrzućcie 
tedy uczynki ciemności, a 
przyobleczcie się w zbroję 
światła, którym jest Chry-
stus. Nie w kłótni i zazdro-
ści, ale przyobleczcie się w 
Pana Jezusa Chrystusa” 
(Czyt.II). U naszego po-
czątku juŜ jest Adwent i 
zbliŜa się kres. Na ten czas 
musimy „czuwać bez za-
rzutu”. 



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. Adam Kurowski 
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. 

kiewicz i Szczęsny 
1800 zbiorowa: + 
Stefania, Jan i Zdzi-
sław Karcz, Janina i 
Michał Misztal  
04 grudnia, sobota; 
630 + Ludwika (k) w 
7 r.śm. i Jan w 20 
r.śm. Przewoźniak 
800 + Barbara Czyrna 
1800 + Gertruda i 
Joanna Sokólskie 
05 grudnia, II Nie-

dziela Adwentu  
700 – za parafian  
830 + Leokadia, Sta-

nisław, Franciszek, 
Adam, Władysława 
(k), Jan, Janina i cr. 
Wróblów, Wiewiór-
ków i Radzikowskich  
1000  RM 
1130  + Marcjanna w 
16 r.śm. i Bronisław 
Świętochowscy, Syl-
wester Paszkowski i 
zm. z ich rodzin  
1300 zbiorowa: 
chrzest: Natalia Mi-
siorek;  
1800 zajęta 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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.  

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać,  
a za przyczyną Najświętszej 
Panny, Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej,  
by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu  
a syny swe wiodła ku szczęśli-
wości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  
spuść nam szeroką i głęboką 
miłość ku braciom  
i najmilszej Matce,  

Ojczyźnie naszej,  
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniaw-
szy, mogli służyć uczciwie. 
 
Ześlij Ducha świętego na sługi 
Twoje,  
rządy kraju naszego sprawują-
ce,  
by wedle woli Twojej  
ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. 
 Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi 


