
630 – o bł. Boże dla S. 
Władysławy  
900 – dz.-bł. w int. 
Edwarda z prośbą o 
potrzebne łaski i dalszą 
opiekę 
1800 + Maria i Wacław 
Czaus, cr. Czaus i Zon-
ko 

6 grudnia, wtorek;  
Św. Mikołaja, bpa  
/REKOLEKCJE/  

630 + Stanisława (k) 
Kozakiewicz 
900 + Jadwiga i Józef 
Kozłowscy 
1800 + Leokadia, Feliks, 
Jan i Andrzej Kamiń-
scy, Elżbieta Warzeszak  

7 grudnia, środa;  
Św. Ambrożego, bpa i 

dra Kościoła,  
wspomnienie  

/REKOLEKCJE/  
630 zajęta 
900 + Jan, Róża i ich 
rodzice  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Adwentu 

04.12.2011 

4 grudnia, 2 NIE-
DZIELA ADWENTU  

/REKOLEKCJE/  
700 zajęta 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochnia-
ków  
1000 – w int. Ojca św., 
Ojczyzny, dziękczynnej 
za 20 lat Radia Maryja 
z prośbą o Boże bł. 
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; + Józef; + 
Katarzyna, Wincenty i 
Barbara Kalinowscy, o 
zdrowie dla Jana i Jacka 
Kalinowskich; - o bł. 
Boże dla Jana;  
1800 + Barbara, Geno-
wefa i Kazimierz Szy-
mańscy, Marianna i 
Józef Biernat 
5 grudnia, poniedzia-
łek; /REKOLEKCJE/  

czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; - dz.-bł. w int. 
Agnieszki z prośbą o 
zdrowie; - w int. Natalii 
z okazji 2 urodzin o 
zdrowie, bł. Boże i opie-
kę MB; + Maria Rapac-
ka i cr. Rapackich;  
8 grudnia, czwartek; 
NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NMP, 

uroczystość 
630 zajęta 
800 + Józef i Marianna 
Mosiejczuk, Helena i 
Mieczysław 
1800 + Marian, cr. 
Chmielów, Rejów, 
Gawdzików, Łopatków i 
Krawczyków 

9 grudnia, piątek;  
Św. Jana Diego Cuau-

htlatoatzin 
630 + Leokadia  
800 + Bolesław Jóźwik i 
jego rodzice 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 2 Niedzielę Adwentu 

04.12.2011 r. 
 
•  Dziś rozpoczynamy w naszej parafii Rekolek-

cje Adwentowe, które trwać będą do środy - 
07.12 włącznie. Poprowadzi je w tym roku ks. dr 
Roman Tomanek OMI, Adiunkt Instytutu Filo-
zofii na Katedrze Logiki na UKSW - polecamy 
go i naszych parafian w tym świętym czasie 
modlitwie nas wszystkich. Nauki rekolekcyjne w 
poniedziałek, wtorek i środę będą głoszone na 
mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. Spowiadać 
będziemy już na pół godz. przed mszą. 

•  Msza św. roratnia ku czci NMP jest odprawia-
na codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. 
Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami. W 
tym roku w czasie rorat uczestniczymy w ducho-
wej wędrówce z bł. Janem Pawłem II.  

•  Spotkanie grupy chłopców przygotowujących 
się do Bierzmowania odbędzie się w najbliższą 
środę 07.12 o godz. 19.00 w salce katechetycz-
nej - wejście od strony kancelarii. 

•   Spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących 
się do Bierzmowania odbędzie się za tydzień - 
11.12 o godz. 16.30 także w salce katechetycz-
nej. 

•  Za tydzień - 11.12 - o godz. 16.30 w dolnej ka-
plicy  msza św. dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św.  
Obecność rodziców i dzieci obowiązkowa. 

•  Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie 
się w naszej parafii 8 XII na wieczornej Mszy 
św. Tego dnia msze św. jak w dzień powszedni. 
Formularze Duchowej Adopcji są wyłożone na 
stoliku przy wyjściach z kościoła. 

•  Opłatki  na stół wigilijny można nabywać u 
siostry Elżbiety w zakrystii. Od przyszłej nie-
dzieli będą dostępne też świece Caritas. 

•  Stowarzyszenie Chata z pomysłami zaprasza na 
kiermasz mikołajkowy dziś po mszach św. o 
godz. 10.00, 11.30 i 13.00. 

Iz 40,1-5.9-11 
Okaż swą łaskę i daj 
nam zbawienie 
2 P 3,8-14 
Mk 1,1-8 

Początek Ewangelii o 
Jezusie Chrystusie, 
Synu Bożym. Jak jest 
napisane u proroka 
Izajasza: Oto Ja posy-
łam wysłańca mego 
przed Tobą; on przygo-
tuje drogę Twoją. Głos 
wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę 
Panu, Jemu prostujcie 
ścieżki. Wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni i 
głosił chrzest nawróce-
nia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do 
niego cała judzka kra-
ina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy 
i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, 
wyznając /przy tym/ 
swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wiel-
błądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił 
się szarańczą i miodem 
leśnym. I tak głosił: 
Idzie za mną mocniej-
szy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sanda-
łów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić 
was będzie Duchem 
Świętym. 



•  W III Niedzielę Adwentu gościć będziemy w 
naszej parafii Siostrę Cecylię z dziećmi z Do-
mu 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 Duchow-
nym 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 kan-
celarii.  

•  Od najbliższej środy od rana będzie można na-
bywać na placu przy naszym kinie choinki na 
tegoroczne święta. 

•  Parafialny zespół Caritas poszukuje dla swo-
ich podopiecznych lodówki i pralki automatycz-
nej. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr znaj-
dujący się w zakrystii. 

• ,,Harcerki i harcerze ze szczepu 145 Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, działającego 
także na terenie naszej parafii, już po raz kolej-
ny organizują akcję "Świąteczna Paczka" i prze-
prowadzą zbiórkę trwałej żywności (makarony, 
konserwy, cukier itp.) oraz pieniędzy dla na-
szych rodaków mieszkających za wschodnią 
granicą. Tegoroczne dary mają trafić do pol-
skich rodzin z Białorusi szczególnie z okolic 
Grodna. Harcerze pojadą tam z paczkami, opłat-
kiem i najlepszymi życzeniami jeszcze przed 
Świętami. Zachęcamy do włączenia się w tę 
szlachetną akcję. Może dzięki tym drobnym 
gestom z naszej strony Polacy żyjący na obczyź-
nie będą mogli godniej przeżyć Boże Narodze-
nie" - Paweł Paszota, drużynowy 145 Warszaw-
skiej Drużyny Harcerzy ,,Impeesa". Zbiórka 
będzie prowadzona do końca rekolekcji. Rów-
nolegle prowadzona będzie zbiórka prasy ka-
tolickiej  dla Polaków na Kresach. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Daniel Kowalewski, kawaler z par. tut. 

Katarzyna Urbaniak, panna z par. tut. 

II Niedziela Adwentu – 
4.12 

 
 Pojednanie 

 
 Jan Chrzciciel przypomina 
nam i całemu światu, że nie 
ma innej drogi do zbawie-
nia, jak tylko pojednanie się 
z Bogiem, wyprostowanie i 
otworzenie sobie dróg do 
każdego człowieka. Dag 
Hammerskjὅld – sekretarz 
generalny ONZ – rozumiał 
to prosto: „Święć się Imię 
Twoje, a nie moje. Przyjdź 
Królestwo Twoje, nie moje. 
Bądź wola Twoja, nie moja. 
Obdarz nas pokojem z 
Tobą, pokojem z ludźmi, 
pokojem wewnątrz nas 
samych i wyzwól nas od 
lęku”. Chrystus oczekuje 
tego od nas w naszym oso-
bistym adwencie, abyśmy 
nasze drogi do Boga prosto-
wali i szukali ścieżek pojed-
nania się z bliźnimi tak, aby 
każdy mógł ujrzeć swoje 
możliwości dojścia do 
Boga. Wtedy adwent czło-
wieka będzie mądrym i 
aktywnym oczekiwaniem 
na przyjście Pana. On jest 
zawsze blisko tych, którzy 
Go szukają szczerym ser-
cem. Przypomnijmy sobie 
Eucharystię. Chrystus wy-
korzystał niesłychanie 
prosty środek, aby mógł się 
nam udzielać, aby wejść w 
nasze życie. Kiedy zaś 
człowiek oddaje Bogu 
swoją wolność, wtedy 
naprawdę staje się wolny. A 
kiedy serce Jemu powierza, 
wtedy wszystko uczynić 
potrafi, aby miłością ogar-
niać świat dla większej 
chwały Bożej i dla zbawie-
nia człowieka. 



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. 

1800  zbiorowa: + Wie-
sław Zalewski w dniu 
imienin; + cr. Jóźwi-
ków, Kozłowskich, 
Dygasów, sąsiadów i 
przyjaciół 

10 grudnia, sobota; 
NMP Loretańskiej, 

wspomnienie 
630 + Marian w 3 r.śm. i 
zm. z cr. Marchelów i 
Flazińskich 
800 + Stefan Fronczak w 
2 r.śm.  
1800  + Wiesława Bli-
charska w 12 r.śm.  

11 grudnia, 3 NIE-
DZIELA ADWENTU  

700 + Roman Niszcz w 1 
r.śm. i Jerzy Żmijewski 
w 30 dniu po śm. oraz 
zm. z rodz.: Tymoszuk, 
Kubeluk, Niszcz i Żmi-
jewskich 
830 + Zdzisław Rokicki 
w 9 r.śm. 
1000 + Stefania i Franci-
szek Chmielowie 
1130 + Bartosz Włodar-
czyk z okazji urodzin 
1300 + Antoni Okniński 
w 11 r.śm., Marian Ma-
terka  
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. 


