
800 + Józefa (k) Matecka 
w 14 r.śm. 
1800 + Zofia Wojcie-
chowska Konopka i 
Hieronim Konopka 
14 grudnia, środa; Św. 
Jana od Krzyża, pre-
zbitera i dra Kościoła, 

wspomnienie 
630 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie dla Marty 
w 2 urodziny 
800 + Władysław, Zofia, 
Stefan, Jan, Danuta i 
Stanisława (k) Lewińscy, 
Władysława (k) i Antoni 
Prokoccy, Barbara i 
Janusz Lechniak, Broni-
sław Szyszko  
1800  zbiorowa: - w in-
tencji 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 Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - dz. za 
otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze bł. Boże dla 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Adwentu 

11.12.2011 

11 grudnia, 3 NIE-
DZIELA ADWENTU  

/GAUDETE/  
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 + Leokadia w 4 
r.śm., cr. Kaniowskich i 
Beredów 
12 grudnia, poniedzia-
łek; NMP z Guadalupe 
630 zajęta 
800 + Aleksander Woźni-
ca, Stanisława (k) i Piotr 
Grajda, zm. z cr.: Woźni-
ców i Grajdów  
1800 + Aleksandra (k), 
Jadwiga, Piotr, Franci-
szek i ks. Feliks Bogu-
szowie 

13 grudnia, wtorek; 
Św. Łucji, dziewicy i 

męczennicy,  
wspomnienie 

630 + Tadeusz Ryciuk 

mieszkańców osiedla 
IBJ; - o zdrowie i bł. 
Boże dla Anny Gierma-
szewskiej i jej rodziny i 
zdrowie dla Piotra; - dz. 
z okazji 1 urodzin Jerzy-
ka i 5 urodzin Tadzika 
Gietków za wszelkie 
łaski z prośbą o Boże bł. 
i dalszą opiekę MB dla 
nich i rodziców;  
15 grudnia, czwartek;  

630 + Helena Andraka, 
Irena i Franciszek Gła-
wiccy 
800 + Grażyna Wi-
śniewska /int. od kole-
gów i koleżanek z pracy/ 
1800 + Dariusz Pawlasek 
w dniu imienin 

16 grudnia, piątek;  
630 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie dla Stasia 
w 8 urodziny 
800 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą 
opiekę dla Marii i jej 
rodziny a zwłaszcza 
córki Joanny, wnuków: 
Krzysia, Jacka i Michała  
1800  zbiorowa: + Stefa-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 3 Niedzielę Adwentu 

11.12.2011 r. 
 
•  Dziś - w III Niedzielę Adwentu gościmy 

w naszej parafii Siostrę Cecylię z dziećmi 
z Domu Dziecka z Poznania. Ofiarami do 
puszki będziemy wspierać ich z okazji 
świąt. Nauki będzie dziś głosił ks. prof. 
Wojciech Bęben - misjonarz. 

•  Spotkanie grupy dziewcząt przygotowu-
jących się do Bierzmowania odbędzie się 
dziś o godz. 16.30 w salce katechetycznej. 

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

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

• We wtorek 13 grudnia wspominamy 30r. 
wprowadzenia Stanu Wojennego. Pamię-
tajmy o modlitwie za Ojczyznę i tych, któ-
rzy dla niej cierpieli. 

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

•  Zgodnie z corocznym zwyczajem Para-
fialny Zespół Caritas będzie przygotowy-
wał paczki świąteczne dla osób potrze-
bujących z naszej Parafii. Dary zbierane 
będą w przyszłą sobotę i niedzielę 17 i 18 
grudnia przy wejściach do Kościoła. Dzię-
kujemy za hojność i otwarte serca para-

Iz 61,1-2a.10-11 
Duch mój się raduje w 
Bogu, Zbawcy moim 
1 Tes 5,16-24 
J 1,6-8.19-28 

Pojawił się człowiek posła-
ny przez Boga - Jan mu 
było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby za-
świadczyć o światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światło-
ścią, lecz /posłanym/, aby 
zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. 
Gdy Żydzi wysłali do niego 
z Jerozolimy kapłanów i 
lewitów z zapytaniem: Kto 
ty jesteś?, on wyznał, a nie 
zaprzeczył, oświadczając: 
Ja nie jestem Mesjaszem. 
Zapytali go: Cóż zatem? 
Czy jesteś Eliaszem? Od-
rzekł: Nie jestem. Czy ty 
jesteś prorokiem? Odparł: 
Nie! Powiedzieli mu więc: 
Kim jesteś, abyśmy mogli 
dać odpowiedź tym, którzy 
nas wysłali? Co mówisz 
sam o sobie? Odpowiedział: 
Jam głos wołającego na 
pustyni: Prostujcie drogę 
Pańską, jak powiedział 
prorok Izajasz. A wysłanni-
cy byli spośród faryze-
uszów. I zadawali mu 
pytania, mówiąc do niego: 
Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesja-
szem, ani Eliaszem, ani 
prorokiem? Jan im tak 
odpowiedział: Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, 
którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a 
któremu ja nie jestem go-
dzien odwiązać rzemyka u 
Jego sandała. Działo się to 
w Betanii, po drugiej stro-
nie Jordanu, gdzie Jan 
udzielał chrztu. 



fian. 
•  Parafialny zespół Caritas poszukuje dla 

swoich podopiecznych lodówki i pralki 
automatycznej. Zgłoszenia prosimy kiero-
wać pod nr znajdujący się w zakrystii. 

•  Jak co roku w naszym Seminarium Du-
chownym klerycy wystawiać będą sztukę 
- w tym roku pt. „Król łobuzów, czyli 
rzecz o św. Janie Bosko”. Wyjazd w naj-
bliższą niedzielę 18.12 o godz. 13.45 
sprzed kościoła.  

•  Na placu przy naszym kinie można naby-
wać choinki na tegoroczne święta. 

• Parafialna Służba Ołtarza, czyli nasi 
ministranci będą w przyszłą niedzielę roz-
prowadzać sianko na stół wigilijny. 

•  ,,Harcerki i harcerze ze szczepu 145 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
działającego także na terenie naszej para-
fii, dziękują za "Świąteczną Paczkę". Te-
goroczne dary mają trafić do polskich ro-
dzin z Białorusi szczególnie z okolic 
Grodna.  

•  Dziękujemy za  prasę katolicką dla Pola-
ków na Kresach. 

•  W kiosku parafialnym są jeszcze do na-
bycia po atrakcyjnych cenach filmy o bł. 
Janie Pawle II. 

•  Redakcja Salve Regina przygotowała pły-
ty CD z naukami rekolekcyjnymi, które 
wygłosił u nas w kościele O. dr Roman 
Tomanek OMI. Płyty są do nabycia u S. 
Zakrystianki i u P. Organisty”.    

• W przyszłą niedzielę ofiarami na tacę 
wspierać będziemy nasze Wyższe Semi-
narium Duchowne. 

III Niedziela Adwentu – 
11.12 

 
 Hymn radości 

 
 Urzekająca i pocieszająca jest 
liturgia Słowa III Niedzieli 
Adwentu. Oto prorok Izajasz 
wygłasza wspaniały hymn 
radości. Przepowiada Dobrą 
Nowinę ubogim, utwierdza w 
pokoju, prawdzie i nadziei. 
Tylko ci codziennie ranieni 
nienawiścią i nikczemnością, 
ranieni zadawanymi sumieniu 
razami potrafią zmierzyć 
głębię krzywd wyrządzanych 
wszystkim pozbawionym 
praw i wolności wewnętrznej, 
zwłaszcza dzieciom. „Zawsze 
się radujcie!” Taki jest sens 
wołania św. Pawła, taka jest 
deklaracja św. Jana Chrzcicie-
la. Niezmiernie ważną sprawą 
jest, byśmy umieli oceniać 
siebie w duchu Jana Chrzci-
ciela. On jest człowiekiem 
prawdy. Nie wystarczy wie-
rzyć w Boga, trzeba jeszcze 
Bogu zawierzyć i zawierzyć 
Miłości Nieskończonej, która 
n a s  p r z y n a g l a  d o 
„opatrywania serc złamanych 
i obwieszczania czasu łaski u 
Pana, by nas przyodział w 
szaty zbawienia”. Stąd i nasza 
radość trwania w modlitwie 
dziękczynienia i szacunku dla 
bliźnich. To sposób przygoto-
wania się na przyjście Pana, 
na którego czekamy nie tylko 
w czasie świąt. Miarą naszej 
wiary są owoce naszych 
czynów, o których nikt nie 
wie. Optymizm chrześcijań-
stwa ma źródło nie tylko w 
tym, co się dla nas stało, ale i 
w tym czego oczekujemy – 
kiedy Pan przybędzie. Oto są 
sprawdziany autentycznej 
młodości chrześcijaństwa, 
niewyczerpane źródło energii 
twórczej i wiary w człowieka, 
którego pełnię zapowiada i 
tworzy. 



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. 

nia, Jan i Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal; + Dobiesław 
Czytański w 30 dniu po 
śm.;  

17 grudnia, sobota;  
630 wolna  
800 + Andrzej Krzysztof 
Małek w 3 r.śm.  
1800 zajęta 

 
18 grudnia, 4 NIE-

DZIELA ADWENTU  
700 + Marcjanna w 17 
r.śm. i Bronisław Świę-
tochowscy, Sylwester 
Paszkowski i zm. z ich 
rodzin 
830 + Kazimierz Do-

brzyński i cr. Dobrzyń-
skich 
1000 + Józef i Marianna 
Prasuła i Józef Giziewicz 
1130 + Kazimiera i Anto-
ni Ryciuk i ich synowie: 
Tadeusz, Roman i Wła-
dysław  
1300 zbiorowa: + Cze-
sław Kołodziejczyk; + 
Dariusz Borowski z racji 
imienin; Feliksa (k), 
Stanisław i Ryszard 
Szymańscy; + Eugeniusz 
Jurczewski w 30 dniu po 
śm.; + Henryk Bednarski 
w 20 r.śm.;  
1800 + Zygmunt Mariań-
ski w 8 r.śm. 

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. 


