
800 + Marianna Do-
mańska 
1800 zajęta 
20 grudnia, wtorek;  

630 wolna 
800 + Kazimierz Wój-
towicz w 30 dniu po 
śm. 
1800 + Wojciech w 26 
r.śm., Grzegorz, Maria, 
Władysław Floriań-
czyk i zm. z cr. Broni-
szewskich 

21 grudnia, środa;  
630 wolna  
800 wolna  
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; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Wła-
dysław i Urszula Pio-
trowscy, Marian Woź-

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Adwentu 

18.12.2011 

18 grudnia, 4 NIE-
DZIELA ADWENTU  
700 + Marcjanna w 17 
r.śm. i Bronisław 
Świętochowscy, Syl-
wester Paszkowski i 
zm. z ich rodzin 
830 + Kazimierz Do-
brzyński i cr. Dobrzyń-
skich 
1000 + Józef i Marian-
na Prasuła i Józef Gi-
ziewicz 
1130 + Kazimiera i 
Antoni Ryciuk i ich 
synowie: Tadeusz, 
Roman i Władysław  
1300 zbiorowa: + Cze-
sław Kołodziejczyk; + 
Dariusz Borowski z 
racji imienin; Feliksa 
(k), Stanisław i Ry-
szard Szymańscy; + 
Eugeniusz Jurczewski 
w 30 dniu po śm.; + 
Henryk Bednarski w 
20 r.śm.;  
1800 + Zygmunt Ma-
riański w 8 r.śm. 

19 grudnia, ponie-
działek;  

630 + Janina Romano-
wicz w 8 r.śm. i zm. z 
cr. Romanowiczów 

niak, Anna i Jerzy Ga-
liccy;  
22 grudnia, czwartek;  
630 + zm. siostry Ro-
dziny Maryi z domu 
przy ul. Trawiastej  
800 wolna  
1800 + Janusz Siarkie-
wicz w 12 r.śm. 

23 grudnia, piątek;  
630 + Zofia, Stanisław, 
Marian i Alina Wielgo, 
Władysława (k), Wła-
dysław i Leokadia 
Wojtyńscy 
800 wolna 
1800  zbiorowa:  

24 grudnia, sobota;  
630 – w int. ks. Adama 
z okazji imienin 
800 + Ewa z racji imie-
nin  
25 grudnia, niedziela, 
NARODZENIE PAŃ-

SKIE, uroczystość 
0000 Pasterka – za pa-
rafian 
 
830 + Wacław, Pelagia 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 4 Niedzielę Adwentu 

18.12.2011 r. 
 
•  Ostatnie Msze św. Roratnie ku czci NMP będą 

odprawione w tym tygodniu o godz. 6.30. Zapra-
szamy szczególnie dzieci z lampionami. W tym 
roku w czasie rorat uczestniczymy w duchowej 
wędrówce z bł. Janem Pawłem II. W sobotę po 
Mszy św. o godz. 6.30 i 8.00 przekażemy na-
szym wiernym Betlejemskie Światło Pokoju. 

• W dzisiejszą niedzielę ofiarami na tacę wspie-
rać będziemy nasze Wyższe Seminarium Du-
chowne.  

• W Wigili ę Bożego Narodzenia, w sobotę Mszy 
św. o godz. 18.00 nie będzie, jak również nie 
będzie tego dnia czynna kancelaria parafialna. 
Informujemy, że w sobotę spowiadamy tylko na 
Mszach Św. porannych. 

• Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy z 
soboty na niedzielę. Pół godziny wcześniej 
(23.30) młodzież rozpocznie czuwanie. Zapra-
szamy wszystkich gorąco. Gorąco również prosi-
my Panów z Kościelnej Służby Porządkowej, 
aby jak zwykle, pomogli nam utrzymać porządek 
w czasie Pasterki. 

• W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) 
mszy św. o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne msze 
św. odprawimy według porządku niedzielnego.  

• Opłatki  na stół wigilijny można nabywać u sio-
stry Elżbiety w zakrystii.  

• Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej do 
wykorzystania w naszych rodzinach znajduje się 
na stoliku przy wyjściu z kościoła.  

•  Zgodnie z corocznym zwyczajem Parafialny 
Zespół Caritas będzie przygotowywał paczki 
świąteczne dla osób potrzebujących z naszej 
Parafii. Dary zbierane będą jeszcze dziś przy 
wejściach do Kościoła. Dziękujemy za hojność i 
otwarte serca parafian. 

•  Parafialny zespół Caritas poszukuje dla swo-
ich podopiecznych lodówki i pralki automatycz-

2 Sm 7,1-5.8b-
12.14a.16  
Na wieki będę sławił 
łaski Pana 
Rz 16,25-27  
Łk 1,26-38 

W szóstym miesiącu posłał 
Bóg anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślu-
bionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Mary-
ja. Anioł wszedł do Niej i 
rzekł: Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą, 
<błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami>. Ona 
zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby zna-
czyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższe-
go, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Bę-
dzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca. 
Na to Maryja rzekła do 
anioła: Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża? Anioł 
Jej odpowiedział: Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni 
Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. A 
oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu ta, która 
uchodzi za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. Na to rzekła 
Maryja: Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa! Wtedy 
odszedł od Niej anioł. 



nej. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr znajdu-
jący się w zakrystii. 

•  Wyjazd do Seminarium Duchownego na sztukę 
pt. „Król łobuzów, czyli rzecz o św. Janie Bo-
sko” dziś o godz. 13.45 sprzed kościoła.  

•  Na placu przy naszym kinie można nabywać 
choinki na tegoroczne święta. 

•  Parafialna Służba Ołtarza, czyli nasi mini-
stranci będą w dzisiejszą niedzielę rozprowadzać 
sianko na stół wigilijny. 

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

•  Redakcja Salve Regina przygotowała płyty 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. Or-
ganisty”.    

•  Za wszystkie dokonania minionych 60 lat, które 
upłynęły od dnia święceń kapłańskich Księdza 
Biskupa Kazimierza Romaniuka Diecezja 
Warszawsko-Praska dziękowała Bogu 
i Dostojnemu Jubilatowi w sobotę, 17 grudnia 
2011 roku, podczas uroczystej Mszy Świętej 
sprawowanej w Katedrze Warszawsko-Praskiej. 

• Siostra Cecylia wraz z dziećmi z DPS w  Po-
znaniu przesłała bardzo serdeczne podziękowa-
nia za gościnę w naszej parafii, za modlitwy i 
ofiary. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza człon-
ków Rodziny Radia Maryja, na spotkanie opłat-
kowe u stóp Matki Bożej Niepokalanej w Niepo-
kalanowie w dniu 14 stycznia 2012r.. Bliższe 
informacje i zapisy do dnia 10 stycznia 2012r. w 
kiosku. Jednocześnie prosimy o zgłoszenie się 
do kiosku po odbiór korespondencji i legityma-
cję na lata 2012 i 2013.  

• Schola Parafialna z Zespołem Fletowym Szko-
ły Podstawowej nr 218 nagrała płytę CD z kolę-
dami i pastorałkami. Płyty znajdują się na stoli-
kach z prasa katolicką. Zachęcamy do nabywa-
nia i wspierania działalności naszej młodzieży. 

IV Niedziela Adwentu – 
18.12 

 
 Znak dla świata 

 
 Człowiek poznaje rzeczy-
wistość za pośrednictwem 
zmysłów, na drodze zna-
ków. Liturgia dzisiejszej 
niedzieli mówi nam właśnie 
o znakach, które poprzedza-
ją tajemnicę Narodzenia 
Chrystusa. Przychodzi On 
na świat w konkretnej ludz-
kiej rodzinie, jako potomek 
Dawida i Syn Maryi, czyli 
jako człowiek. Ale przy-
szedł On także, jako Syn 
Najwyższego, zapowiedzia-
ny przez proroków: 
„Emmanuel, Bóg z nami, 
Mesjasz i Zbawiciel”. Jako 
Bóg pozostaje już na zaw-
sze z nami, by przez nas 
mógł dalej rodzić się dla 
świata. Jezus Chrystus 
wkroczył w ludzką historię, 
jako jeden z nas. Jest tym 
oczekiwanym Znakiem, 
danym ludzkości przez 
Boga.  Przez Jego człowie-
czeństwo zjednoczone z 
Osobą Słowa dzieje zbawie-
nia otrzymały formę zrozu-
miałą dla nas ludzi. Tylko 
Jezus mógł powiedzieć o 
sobie: „Kto mnie zobaczył, 
zobaczył także i Ojca… Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie” (J 14,9). Wszystko, 
co było widziane w Chry-
stusie, przeszło w sakra-
menty Kościoła, które są 
znakiem i narzędziem zba-
wienia, a także znakiem 
jedności całego rodzaju 
ludzkiego (KK 1). „Każdy 
potrzebuje widzialnych 
znaków, aby człowiek 
gdziekolwiek na ziemi mógł 
poznawać i podziwiać Cie-
bie Chryste” (Jan Paweł II). 



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 Edward Pisarczyk, 
Stefan Pisarczyk 
1000 KR 
1130 + Sławomir Łę-
czycki w 2 r.śm. 
1300 zbiorowa: 
chrzest: - Jędrzej Sze-
fer, Antoni Szefer; - 
dz.-bł. za otrzymane 
łaski z prośbą o bł. 
Boże dla cr. Modliń-
skich w r. urodzin 
Bogdana; - dz.-bł. w 
90 urodziny Janiny 
Gałeckiej; - dz.-bł. w 
int. Palomki Fronc z 
prośbą o bł. Boże dla 

Beaty, Eulalii i Zbi-
gniewa Fronc; - dz. w 
61 r. ślubu Józefa i 
Władysławy Czech z 
prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo; - dz. za 
opiekę i wszelkie łaski 
w 50 r. ślubu Ryszarda 
i Jadwigi Mamczarz; + 
Wiktoria, Henryka (k) 
i Marian; + Jadwiga 
Krawczyk i Józefa (k) 
Kur; + Krystyna Mo-
jecka w 6 r.śm.;  
1800 + Henryka (k) i 
Aleksander Skadorwa 

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. 


