
Św. Jana od KrzyŜa, 
doktora Kościoła; 
REKOLEKCJE 

630 – dz.-bł. w 1 uro-
dziny Marty z prośbą o 
bł. BoŜe dla rodzeń-
stwa i rodziców 
1000 + Wacław Ostap-
ski w 2 r.śm. 
1800 + Julianna i Wła-
dysław oraz Aleksan-
der Stanisław Szyma-
nek    

15 grudnia, środa; 
REKOLEKCJE 

630 + Halina Kowal-
czyk 
1000 + Józef i Marian-
na Pracuła, Józef Gi-
ziewicz i Eugeniusz 
Stelmach 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Władysław 
w 18 r. śm. i Urszula 
Piotrowscy, Anna i 

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela  
Adwentu -  
12.12.2010 

12 grudnia, III Nie-
dziela Adwentu /
Gaudete/ REKO-

LEKCJE 
700 – dz.-bł. w 1 uro-
dziny Adama z prośbą 
o BoŜe bł. dla cr.  
830 + Antoni Okniński 
w 10 r.śm.  
1000  + Stefania i Fran-
ciszek 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 
rodzice 

13 grudnia, ponie-
działek; Św. Łucji, 

dziewicy i męczenni-
cy; REKOLEKCJE 

630 + zm. z rodz. SS 
Św. Rodziny z Borde-
aux 
1000 + Józefa (k) Ma-
tecka w 13 r.śm.  
1800 + Zofia Wojcie-
chowska-Konopka i 
Hieronim Konopka  
14 grudnia, wtorek; 

Jerzy Galiccy; + Alek-
sander Stanisław Szy-
manek w 30 dniu po 
śm.; + Stanisława (k) 
w 22 r.śm., Włady-
sław, Tadeusz i Romu-
ald Zarzyccy, Aleksan-
der Jurkowski;  
16 grudnia, czwartek; 
630 – dz.-bł. w 7 uro-
dziny Stanisława z 
prośbą o bł. BoŜe dla 
cr. 
800  w int. parafian  
1800 + Dariusz Pawla-
sek z racji imienin 

17 grudnia, piątek; 
630 + Marianna Dwora-
czek z racji urodzin, w 
r.śm. i imienin i Maria 
Dworaczek  
800 + Kazimierz 
Pszczoła w 20 r.śm. i o 
zdrowie dla Haliny 
Pszczoła 
1800 zbiorowa: - dz. za 
otrzymane łaski dla 
Spółdzielni Mieszka-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  III Niedzielę Adwentu 

12.12.2010 r. 
 

• Tegoroczne rekolekcje adwentowe roz-
poczynamy dziś, w III niedzielę Adwen-
tu i trwać będą do środy 15.12. Popro-
wadzi je ks. Robert Grzybowski - dok-
torant socjologii na UKSW. Msze św. w 
dni powszednie z naukami rekolekcyjny-
mi będą odprawione o godz. 6.30, 10 i 
18. Spowiedź św. będzie na pół godziny 
przed Mszą św. oraz w trakcie Mszy św.. 
• W dzisiejszą niedziele ofiarami na tacę 
wspierać będziemy WyŜsze Seminarium 
Duchowne naszej Diecezji. 
• Msza św. Roratnia ku czci NMP jest 
odprawiana codziennie /oprócz niedziel/ 
o godz. 6.30. Poranna msza św. jest po-
łączona z Liturgiczną Modlitwą Godzin - 

Brewiarzem. Do tej formy modlitwy za-
prasza Ojciec św. i Program Duszpaster-

ski na Rok 2010-2011.Zapraszamy 
szczególnie dzieci z lampionami! 
•  Przypominamy o apelu PapieŜa Bene-
dykta XVI, który wzywa nas - szczegól-
nie w nadchodzącym czasie Adwentu - 
do modlitwy w intencji obrony Ŝycia. 
• Z końcem bieŜącego roku mija okres 

wymiany pieniędzy będących w obiegu 
przed denominacją, która miała miejsce 
w 1995r. Przypominamy, Ŝe osoby po-
siadające jeszcze dawne banknoty 
i bilon, mogą przekazać je na cele chary-
tatywne. Prosimy przynosić je w III so-

Iz 35,1-6a.10 

Przybądź, o Panie, 
aby nas wybawić 
Jk 5,7-10  

Mt 11,2-11 

Gdy Jan usłyszał w więzie-
niu o czynach Chrystusa, 
posłał swoich uczniów z 
zapytaniem: Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy 
teŜ innego mamy oczeki-
wać? Jezus im odpowie-
dział: Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na 
co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewange-
lię. A błogosławiony jest 
ten, kto we Mnie nie zwąt-
pi. Gdy oni odchodzili, 
Jezus zaczął mówić do 
tłumów o Janie: Coście 
wyszli oglądać na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się na 
wietrze? Ale coście wyszli 
zobaczyć? Człowieka w 
miękkie szaty ubranego? 
Oto w domach królewskich 
są ci, którzy miękkie szaty 
noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? 
Tak, powiadam wam, 
nawet więcej niŜ proroka. 
On jest tym, o którym 
napisano: Oto Ja posyłam 
mego wysłańca przed 
Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę, powia-
dam wam: Między naro-
dzonymi z niewiast nie 
powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniej-
szy w królestwie niebie-
skim większy jest niŜ on. 



botę grudnia do naszej Caritas o godz. 
9.00. 
• Opłatki na stół wigilijny i świece Cari-
tas moŜna nabywać u Siostry ElŜbiety w 
zakrystii. Tym darem serca wspieramy 
wyjazdy dzieci i młodzieŜy na wakacje. 
• Jak co roku w naszym Seminarium Du-

chownym klerycy wystawiać będą sztu-
kę - w tym roku pt. „CzarnoksięŜnik ze 
Szmaragdowego Grodu”.  Chętnych 
na wyjazd w niedzielę - 19.12 - na godz. 
15.00 zapisujemy w zakrystii i kancela-
rii parafialnej. Zbieramy się przed ko-
ściołem za tydzień o godz. 13.30. po-
wrót ok. godz. 18.00. 
•  Stowarzyszenie Chata z pomysłami 

zaprasza na kiermasz wyrobów i ozdób 
świątecznych wykonanych przez jej 
podopiecznych dziś po mszach św. o 
godzinie 10.00, 11.30 i 13.00. 
• Zgodnie z corocznym zwyczajem w 

przyszłą sobotę 18 grudnia i w niedzielę 
19 grudnia Parafialny Zespół Caritas 
będzie zbierał paczki Ŝywnościowe i 
dary pienięŜne dla potrzebujących para-
fian na stół wigilijny. Kosze wystawio-
ne będą przy wejściach do kościoła. 
• Doradcy Rodzinni zapraszają na spo-

tkanie z Państwem BoŜeną i Bogumiłem 
Bernardami. Tematem prelekcji będzie 
„Kobieta i męŜczyzna - dialog, który 
pogłębia relacje”. Spotkanie odbę-
dzie  się w kościele Matki BoŜej Dobrej 
Rady w Miedzeszynie dziś  
o godz. 19.00. 

III Niedziela Adwentu – 
12.12 

 
 Bóg z nami 

 
 Słowa dzisiejszej liturgii 
szczególnie oŜywiają naszą 
wiarę, Ŝe Pan przychodzi i 
jest blisko aŜeby nas zba-
wić. Jezus mówi do 
uczniów Jana Chrzciciela – 
a więc i do nas: „Idźcie i 
oznajmijcie to, co słyszycie 
i na co patrzycie… A bło-
gosławiony jest ten, kto we 
Mnie nie zwątpi”. Pierwsi 
chrześcijanie byli przejęci 
tym obowiązkiem głosze-
nia Ewangelii. Ich słowa, 
czyny i codzienne Ŝycie 
stały się przełomem w 
dziejach ludzkości. W 
pierwszych wiekach chrze-
ścijańskich domy rodzinne 
pełniły funkcję świątyni. W 
nich spotykano się na Eu-
charystii, na wspólną mo-
dlitwę, czytanie Pisma 
świętego i poznawanie 
prawd wiary. I dziś prze-
cieŜ całe nasze Ŝycie ma 
być chrześcijańskie, nie 
tylko w pięknych świąty-
niach, ale głownie w na-
szych rodzinach. „Rodzina 
jest bowiem pierwszą i 
podstawową szkołą miłości 
społecznej. Trzeba uczynić 
wszystko, aŜeby ta szkoła 
mogła pozostać sobą… 
silną Bogiem i ostoją dla 
człowieka pośród bole-
snych doświadczeń. My, 
chrześcijanie mamy oznaj-
miać ludziom zapatrzonym 
tylko w doczesność, zmę-
czonym Ŝyciem, Ŝe Bóg 
jest z nami”. „Nie bójcie 
się. On sam przychodzi, 
aby nas zbawić” (Czyt.I). 



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. 

niowej „Anin” – jej 
członków, zarządu i 
personelu z prośbą o 
dalsze bł. BoŜe  

18 grudnia, sobota; 
630 + Marianna   
800 + Genowefa i Józef 
Kurnava, Tadeusz 
RŜysko, Katarzyna, 
Stefania, Władysław i 
Jan Szostak 
1800 + Zygmunt w 17 
r.śm., Aleksandra (k), 
Bronisław i Henryka 
(k) 

19 grudnia, IV Nie-
dziela Adwentu  

700 – za parafian  
830 + Zdzisław Rokicki 
w 8 r.śm.  
1000 + Dariusz Borow-
ski w dniu imienin 
1130 + Andrzej Małek 
w 2 r.śm. i Kazimierz 
Małek w 25 r.śm.  
1300 zbiorowa: + Ka-
zimierz Dobrzyński; 
Stanisław, Feliksa (k), 
Ryszard Szymańscy; + 
Krystyna i Stanisław 
Jędruch 
1800 + Kazimiera i 
Antoni Ryciuk 

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 


