
sława (k), Józef i Apolo-
nia; + Andrzej Kamiński 
z okazji imienin i Stani-
sława Oliasz z okazji 
urodzin;   
29 listopada, wtorek;  

630 + Maria 
800 + Marek Sobieraj  
/greg.29/ 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apolo-
nia;  

30 listopada, środa; 
ŚW. ANDRZEJA, 

APOSTOŁA, święto 
630 + Leszek Sowa w 18 
r.śm. i jego ojciec 
800 + Marek Sobieraj /
greg.30 ostatnia/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - 
dz.-bł. w 20 urodziny 

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  
Adwentu 

27.11.2011 

27 listopada, 1 NIE-
DZIELA ADWENTU  

700 + Katarzyna i Józef i 
zm. z rodziny 
830 + Marek Sobieraj  
/greg.27/ 
1000 – Aby narody świa-
ta otwarły drzwi Chry-
stusowi oraz Jego Ewan-
gelii pokoju, braterstwa 
i sprawiedliwości i aby 
doświadczenie cierpie-
nia pomagało w zrozu-
mieniu niedostatku i 
bólu, które są udziałem 
osób samotnych, cho-
rych czy w podeszłym 
wieku oraz pobudzało 
wszystkich do wielko-
dusznego wychodzenia 
naprzeciw ich potrze-
bom.  
1130 zajęta 
1300 + Józef Gruszczyń-
ski w 23 r.śm.  
1800 zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-
sława (k), Józef i Apolo-
nia; + Stanisław Szot 

28 listopada,  
poniedziałek;  

630 + Natalia i Tomasz  
800 + Marek Sobieraj  
/greg.28/ 
1800  zbiorowa: + Le-
szek, Ewa, Józef, Stani-

dla Pauliny z prośbą o 
zdrowie i bł. Boże; + 
Leszek, Ewa, Józef, 
Stanisława (k), Józef i 
Apolonia; + Andrzej 
Pełka, Henryk Flejszer, 
cr. Pełków i Ciarów; + 
Jarosław Wrześniewski 
w 3 r.śm.; + Jerzy Iwiń-
ski w 30 dniu po śm.;  

1 grudnia, czwartek;  
630 + Stanisława (k) 
800 + Stefan i Stefania 
Suscy, Halina i Tadeusz 
Saksowie 
1800 RM 

2 grudnia, piątek;  
630 + zm. z rodz. Jeliń-
skich 
800 + Teresa Prokop w 5 
r.śm. 
1630 + Zofia Kępińska w 
2 r.śm. 
1800  zbiorowa: + Józefa 
(k) i Józef Pełka;  

3 grudnia, sobota;  
Św. Franciszka Ksawe-

rego, prezbitera,  
wspomnienie 

630 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże bł. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 1 Niedzielę Adwentu 

27.11.2011 r. 
 
•  Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się w Ko-
ściele Adwent. Msza św. roratnia ku czci 
NMP będzie odprawiana codziennie /oprócz 
niedziel/ o godz. 6.30. Zapraszamy szczegól-
nie dzieci z lampionami. W tym roku w cza-
sie rorat wyruszymy w duchową wędrówkę 
z bł. Janem Pawłem II.  

• Tegoroczne rekolekcje adwentowe rozpocz-
ną się w II niedzielę Adwentu - 04.12 i trwać 
będą do środy - 07.12 włącznie.  

•  Dziś o godz. 16.30 w dolnej kaplicy  msza 
św. dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. Obecność rodziców i dzieci 
obowiązkowa. 

•  Dziś o godz. 19.00 w par. MB Dobrej Rady 
w Miedzeszynie ks. dr Marcin Hołuj - egzor-
cysta Diecezji Warszawsko-Praskiej wygłosi 
prelekcję pod tytułem Rachunek sumienia 
podstawą uzdrowienia wewnętrznego. 

•  Biuro Radia Maryja w dniu 3 grudnia or-
ganizuje pielgrzymkę do Torunia dla 
uczczenia 20 rocznicy powstania Radia Ma-
ryja. Bliższe informacje i zapisy w kiosku. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego 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 księży prosimy zgłaszać w zakrystii i 
kancelarii. 

•  W piątek - 02.12 - z okazji pierwszego piąt-
ku m-ca adoracja po wieczornej mszy św. 
do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę 

Iz63,16b-17.19b;64,3-7;  
Odnów nas, Boże, i daj 
nam zbawienie. 
1 Kor 1,3-9;  
Mk 13,33-37 

Jezus powiedział 
d o  s w o i c h 
uczniów: Uważaj-
cie, czuwajcie, bo 
nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. 
Bo rzecz ma się 
podobnie jak z 
człowiekiem, który 
udał się w podróż. 
Zostawił swój 
dom, powierzył 
swoim sługom sta-
ranie o wszystko, 
każdemu wyzna-
czył zajęcie, a 
odźwiernemu przy-
kazał, żeby czu-
wał. Czuwajcie 
więc, bo nie wie-
cie, kiedy pan do-
mu przyjdzie: z 
wieczora czy o 
północy, czy o pia-
niu kogutów, czy 
rankiem. By nie-
spodzianie przy-
szedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz 
co wam mówię, 
mówię wszystkim: 
Czuwajcie! 



w Duchu św.  
•  Duchowa adopcja dziecka poczętego od-

będzie się w naszej parafii 8 XII na wieczor-
nej Mszy św. Tego dnia zamiast na mszy 
św. o godz. 8.00 zapraszamy na godz. 10.00. 
Formularze Duchowej Adopcji będą wyło-
żone na stoliku przy wyjściu z kościoła i w 
kruchcie od przyszłej niedzieli. 

• Opłatki  na stół wigilijny można nabywać u 
siostry Elżbiety w zakrystii.  

• Stowarzyszenie Chata z pomysłami zapra-
sza na kiermasz wyrobów i ozdób świątecz-
nych wykonanych przez jej podopiecznych 
za tydzień - 04.12 po mszach św. o godzinie 
10.00, 11.30 i 13.00. 

• W III Niedzielę Adwentu gościć będziemy 
w naszej parafii Siostrę Cecylię z dziećmi z 
Domu Dziecka z Poznania. Ofiarami do 
puszki będziemy wspierać ich z okazji 
świąt. Nauki tego dnia będzie głosił ks. prof. 
Wojciech Bęben - misjonarz. 

• Jak co roku w naszym Seminarium Du-
chownym klerycy wystawiać będą sztukę - 
w tym roku pt. „Król łobuzów, czyli rzecz 
o św. Janie Bosko”. Chętnych na wyjazd w 
niedzielę 18.12 na godz. 15.00 zapraszamy 
do zakrystii lub kancelarii.  

• Zachęcamy jeszcze do lektury listopadowe-
go numeru naszego parafialnego Salve Re-
gina. 

•  Pragniemy serdecznie podziękować wszyst-
kim naszym parafianom i gościom, dzięki 
którym wsparliśmy budowę kościoła św. 
Benedykta na Sadulu w kwocie 100 tys. 
złotych, w ciągu minionego roku. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Daniel Kowalewski, kawaler z par. tut. 
Katarzyna Urbaniak, panna z par. tut. 

I Niedziela Adwentu – 
27.11 

 
 Nasz czas 

 
 Ludzka historia jeszcze się 
nie skończyła. Nasze życie 
jest ciągłym oczekiwaniem 
w wierze i nadziei na „nowy 
i lepszy świat”. Adwent 
oznacza przyszłość. Coś 
nowego nas oczekuje. Chry-
stus w swoich naukach nie 
daje podstaw, byśmy snuli 
nierealne marzenie i uciekali 
od tego świata. Przeciwnie, 
mamy czuwać i pracować 
nad odnową tej ziemi. W ten 
sposób powinniśmy przygo-
towywać się na Dzień Przyj-
ścia Chrystusa. Rozpoczyna-
jący się dzisiaj nowy rok 
liturgiczny staje się okazją 
do szczególnej refleksji na 
ten temat. Każdy z nas ma 
bowiem swój czas adwentu i 
potrzebuje odnowy „swojego 
oblicza”. To zaś wymaga 
pracy i czuwania, „abyśmy 
byli bez zarzutu w dzień 
Pana naszego Jezusa Chry-
stusa” mówi nam dziś św. 
Paweł Apostoł. Kto jest 
świadomy swojej odpowie-
dzialności za powierzone mu 
zadania, ten czuwa i „ze 
drżeniem je realizuje”. Każ-
dy czas jest ważny i wymaga 
czuwania, abyśmy go w 
sposób odpowiedzialny 
przeżyli i wykorzystali. Nasz 
Bł. Papież powiedział w 
1983 r. podczas Apelu Ja-
snogórskiego: „Czuwam to 
znaczy, że staram się być 
człowiekiem sumienia, że 
tego sumienia nie zagłuszam 
i nie zniekształcam. Nazy-
wam po imieniu dobro i zło, 
a nie zamazuję. Wypracowu-
ję w sobie dobro, że zło 
staram się naprawiać i prze-
zwyciężać je w sobie”. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

i zdrowie dla Anny z 
okazji 14 urodzin 
800 – w int. Mirosława 
Pryzmonta w dniu uro-
dzin o bł. Boże i opiekę 
MB  
1800  zajęta  
 
4 grudnia, 2 NIEDZIE-

LA ADWENTU  
/REKOLEKCJE/  

700 zajęta 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochnia-
ków  
1000 RM  

1130 + Stefania, Urszula 
i Barbara 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Wojciech Zdunek; + 
Barbara Czyrna z racji 
imienin; + Andrzej Lech 
w 1 r.śm.; + Józefa (k) i 
Stanisław Wrzesień, ich 
rodzice i rodzeństwo, 
Stanisława (k) i Emil 
Penczak, ich rodzice i 
rodzeństwo; + Katarzy-
na, Wincenty i Barbara 
Kalinowscy, o zdrowie 
dla Jana i Jacka Kali-
nowskich 
1800 zajęta 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


