
łek; Św. Mikołaja, 
biskupa 

630 + Mikołaj Śliwo-
niuk 
800 + Stanisława (k) 
Kozakiewicz  
1800 + Jadwiga i Józef 
Kozłowscy 

07 grudnia, wtorek; 
Św. AmbroŜego, bi-
skupa i doktora Ko-

ścioła 
630 – W int. SS Rodziny 
Maryi 
800 + Jan, Stanisław, 
Jan i Jerzy śbik, Marek 
Albrycht 
1800 + Leokadia, Feliks 
i Jan Kamińscy   

08 grudnia, środa; 
NIEPOKALANE PO-

CZĘCIE NMP 
630 – o BoŜe bł. i łaskę 
zdrowia dla Marii  
1000 + Józef i Marianna 
Mosiejczuk, Helena i 
Mieczysław i cr. Mo-
siejczuków 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

II Niedziela  
Adwentu -  
05.12.2010 

05 grudnia, II Nie-
dziela Adwentu  

700 – za parafian  
830 + Leokadia, Stani-
sław, Franciszek, 
Adam, Władysława (k), 
Jan, Janina i cr. Wró-
blów, Wiewiórków i 
Radzikowskich  
1000 – za Ojca św., 
Kościół, Ojczyznę, 
Radio Maryja, TV 
Trwam i Nasz Dziennik 
1130  + Marcjanna w 16 
r.śm. i Bronisław Świę-
tochowscy, Sylwester 
Paszkowski i zm. z ich 
rodzin 
1300 zbiorowa: - za 
szczęśliwy powrót mę-
Ŝa i z prośbą o błogo-
sławieństwo w egzami-
nach; + Zygmunt Ma-
riański w 7 r.śm; + 
Czesław, Adolf, Stefa-
nia; + Barbara i Kata-
rzyna Kalinowskie i o 
zdrowie dla Jacka i Jan 
Kalinowskich;  
1800 + Barbara, Geno-
wefa i Kazimierz Szy-
mańscy, Marianna i 
Józef Biernat, Barbara z 
okazji imienin 
06 grudnia, poniedzia-

Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; + Lucyna Szumie-
lewicz; + Maria i Alek-
sander Zdanowicz i cr. 
Zdanowiczów; + Wła-
dysław i Bogusław 
Trojan; + Barbara i 
Mikołaj Girys; + ma-
rian Chmiel; + Olga i 
Wacław Haraszczuk; + 
Bolesław Jóźwik i jego 
rodzice;  
09 grudnia, czwartek; 

Św. Jana Diego  

630 + Leokadia M ller 
800 + Zdzisław NuŜyń-
ski 
1800 + Wiesław Zalew-
ski w dniu imienin 

10 grudnia, piątek; 
NMP Loretańskiej 

630 + Marian Marchel w 
2 r.śm., cr. Marchelów i 
Pniewskich 
800 + Wiesława Blichar-
ska w 11 r.śm.  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  II Niedzielę Adwentu 

05.12.2010 r. 
 

• W dzisiejszą niedzielę - 5.12 - dzieci przy-
gotowujące się do Pierwszej Komunii św. 
wraz z rodzicami na mszę św. o godz. 
11.30 otrzymają medalik Matki BoŜej.  
•  W dzisiejszą niedzielę, tj. 5 grudnia gościć 
będziemy p. Monikę Grajewską, która 
animować będzie śpiew liturgiczny. 
•  Msza św. Roratnia ku czci NMP jest od-
prawiana codziennie /oprócz niedziel/ o 
godz. 6.30. Poranna msza św. jest połączo-
na z Liturgiczną Modlitwą Godzin - Bre-

wiarzem. Do tej formy modlitwy zaprasza 
Ojciec św. Benedykt XVI i Program Dusz-

pasterski na Rok 2010-2011 Konferencji 

Episkopatu Polski. Zapraszamy szczegól-
nie dzieci z lampionami! 
• We środę 8.12 obchodzimy uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny. Msze św. będą odprawione o godz. 
6.30; 10.00 i 18.00. 
• Duchowa adopcja dziecka poczętego od-
będzie się w naszej parafii 8.12 na wieczor-
nej mszy św. Formularze Duchowej Adop-
cji moŜna znaleźć na stoliku przy wyjściu z 
kościoła i w kruchcie. 
•  Przypominamy o apelu PapieŜa Bene-

dykta XVI, który wzywa nas - szczególnie 
w nadchodzącym czasie Adwentu - do mo-
dlitwy w intencji obrony Ŝycia. 
•  Tegoroczne rekolekcje adwentowe roz-
poczną się za tydzień w III niedzielę Ad-
wentu - 12.12. Trwać one będą do środy 
15.12. Poprowadzi je ks. Robert Grzy-

Iz 11,1-10 

Pokój zakwitnie, 
kiedy Pan przybę-
dzie 
Rz 15,4-9 

Mt 3,1-12 

W owym czasie wystąpił Jan 
Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: Nawróćcie 
się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie . Do niego to odnosi 
się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, Dla Niego prostujcie 
ścieŜki. Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i 
pas skórzany około bioder, a 
jego pokarmem była szarańcza 
i miód leśny. Wówczas ciągnę-
ły do niego Jerozolima oraz 
cała Judea i cała okolica nad 
Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając przy tym swe grze-
chy. A gdy widział, Ŝe przy-
chodzi do chrztu wielu spośród 
faryzeuszów i saduceuszów, 
mówił im: Plemię Ŝmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec 
przed nadchodzącym gnie-
wem? Wydajcie więc godny 
owoc nawrócenia, a nie myśl-
cie, Ŝe moŜecie sobie mówić: 
Abrahama mamy za ojca, bo 
powiadam wam, Ŝe z tych 
kamieni moŜe Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. JuŜ 
siekiera do korzenia drzew jest 
przyłoŜona. KaŜde więc drze-
wo, które nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte i w 
ogień wrzucone. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie; ja 
nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Ma On wiejadło w 
ręku i oczyści swój omłot: 
pszenicę zbierze do spichlerza, 
a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym. 



bowski - doktorant socjologii na UKSW. 
•  Zachęcamy jeszcze do lektury listopado-

wego numeru naszego parafialnego Salve 
Regina.  

• Przypominamy o spotkaniu przygotowują-
cych się do bierzmowania w najbliŜszy 
piątek  o godz. 18.00 na i po mszy św. 

• Z końcem bieŜącego roku mija okres wy-
miany pieniędzy będących w obiegu przed 
denominacją, która miała miejsce w 1995r. 
Przypominamy, Ŝe osoby posiadające jesz-
cze dawne banknoty i bilon, mogą przeka-
zać je na cele charytatywne. Prosimy przy-
nosić je w III sobotę grudnia do naszej 
Caritas o godz. 9.00. 

• Opłatki na stół wigilijny i świece Caritas 
moŜna nabywać u Siostry ElŜbiety w za-
krystii. Tym darem serca wspieramy wy-
jazdy dzieci i młodzieŜy na wakacje. 

• Jak co roku w naszym Seminarium Du-
chownym 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. 

• W przyszłą niedziele ofiarami na tacę 
wspierać będziemy WyŜsze Seminarium 
Duchowne naszej Diecezji.  

• Pragniemy  z radością poinformować i 
zarazem serdecznie podziękować wszyst-
kim naszym parafianom i gościom, dzięki 
którym wsparliśmy budowę kościoła św. 
Benedykta na Sadulu w kwocie 200 tys. 
złotych, w ciągu ostatnich dwóch lat. 

II Niedziela Adwentu – 
5.12 

 
 Nasza droga 

 
 KaŜdy ma swoją drogę do 
Ojca, który jest w Niebie i 
do kaŜdego woła dziś po-
przednik Chrystusa św. Jan 
Chrzciciel: „Prostujcie 
drogę dla Pana, prostymi 
czyńcie ścieŜki dla Niego”. 
Liturgia Adwentu przypo-
mina nam potrzebę korygo-
wania naszych Ŝyciowych 
dróg i ścieŜek, dopuszcza-
nia światła Ewangelii na 
zawiłości i ciemności Ŝy-
cia, pielęgnowania „ducha 
mądrości i rozumu”. 
„Oświeceni Duchem Bo-
Ŝym nie będą sądzili z 
pozorów i wyrokowali 
według pogłosek. Zła czy-
nić nie będą ani zgubnie 
działać, wydadzą owoc 
godny nawrócenia, przy-
garną siebie nawzajem, bo i 
Chrystus nas przygarnął” 
(Czyt. I i II). Przyzywajmy 
więc Pana: Przyjdź Panie 
Jezu, który sam jesteś naszą 
drogą i Ŝyciem. Głos Jana 
Chrzciciela jest porywający 
i wprowadza w sumienia 
święty ferment zmieniający 
sposób myślenia i działa-
nia. Jest to głos autoryta-
tywny i nie do odrzucenia, 
bo ten, który woła „nie jest 
trzciną chwiejącą się od 
wiatru” pychy i przewrot-
ności. Prośmy Matkę Naj-
świętszą: Matko Przeczy-
sta, oto my, Twe dzieci, 
Prowadź nas ułomnych do 
Syna. 
Bo bez Jego światła ciągle 
błądzimy 
I siły brakować zaczyna.  

(JP) 



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. 

 
1800 zbiorowa: + Ste-
fan Fronczak w 1 r.śm.; 
+ Alicja w 1 r.śm. i 
Lech Skudlarscy, Emi-
lia i Edward Górniccy;  

11 grudnia, sobota; 
630 + Aleksander Woź-
nica, Stanisława i Piotr 
Grajda, cr. Woźniców i 
Grajdów  
800 + Aleksandra (k), 
Piotr, Jadwiga, Feliks i 
Franciszek Bogusz 
1800 + Leokadia i cr. 
Kaniowskich i Bere-
dów  

12 grudnia, III Nie-

dziela Adwentu     
REKOLEKCJE 

700 – dz.-bł. w 1 urodzi-
ny Adama z prośbą o 
BoŜe bł. dla cr. 
830 + Antoni Okniński 
w 10 r.śm.  
1000 + Stefania i Franci-
szek Chmiel 
1130 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Stanisław, Mikołaj, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1300 + Bartek Włodar-
czyk  
1800 + Wiktor i Fran-
ciszka (k) Jurczak i ich 

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 


