
Św. Franciszka Ksawe-
rego, prezbitera,  

wspomnienie 
630 – dz.-bł. w int. Anny 
w 15 urodziny z prośbą o 
zdrowie, bł. Boże i po-
trzebne łaski 
800 + Roman Malinowski 
w 1 r.śm. 
1800 + Jadwiga Borowska 
i jej rodzice: Zofia i Ro-
man Piechna 

4 grudnia, wtorek 
630 – w int. Mirosława z 
okazji urodzin 
800 – dz.-bł. z podzięko-
waniem za otrzymane 
łaski z prośbą o zdrowie i 
bł. Boże dla Barbary 
1800 + Barbara, Genowe-
fa i Kazimierz Szymań-
scy, Marianna i Józef 
Biernad  

5 grudnia, środa 
630 + cr. rodz. Sobolew-
skich i Kułakowskich 
800 – w int. dz. za wszel-
kie łaski w 80-te urodzi-
ny z prośbą o zdrowie 
duszy i ciała na dalsze 
lata życia oraz w int. 
dzieci i ich rodzin pod 
opieką MB 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-

INTENCJE MSZALNE 

I Niedziela  
Adwentu 

02.12.2012 

2 grudnia, 1 NIEDZIE-
LA ADWENTU  

700 – w int. Parafian 
830 + Leokadia, Franci-
szek, Stanisław, Maria i 
Adam 
1000 – w intencjach Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny 
oraz dziękczynna za 21 
lat działalności Radia 
Maryja i wszystkich dzieł 
przy nim powstałych  
1130 + Józef i Józefa (k) 
Pełka 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Anna Nowocińska, Zofia 
Broniatowska; - o szczę-
śliwe rozwiązanie i zdro-
wie dla mamy i dziecka; - 
o bł. Boże dla Franciszki 
Ksawery i Jarosława 
Szymanków; + Teresa 
Prokop w 6 r.śm.; + Ro-
bert Kędzierski w 1 r.śm.; 
+ Józef Gruszczyński; + 
Krystyna Zientak w 30 
dniu po śm.; + Regina 
Grudzińska w 30 dniu po 
śm.; + Ewa Bulik w 1 
r.śm. i Tadeusz Ryciuk w 
1 r.śm., Danuta i Tade-
usz, Maria i Julian Bulik, 
Jan i Bronisława Jarosz;  
1600 – w int. Ojczyzny 
1800 + Gertruda i Joanna 
Sokólskie 
 
3 grudnia, poniedziałek, 

zację Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; - o potrzebne łaski 
dla Ani i dzieci: Michała i 
Gabrysi oraz Pauliny z 
rodziną; + dusze w czyść-
cu cierpiące;  

6 grudnia, czwartek, 
Św. Mikołaja, bpa, 

wspomnienie 
630 + Bogumiła i Zdzi-
sław i ich rodzice Halina i 
Zdzisław  
800 + Jadwiga w 20 r.śm. i 
Józef Kozłowscy 
1800  + Stefania w 20 
r.śm. i jej mąż Stanisław 
Piekarscy 

7 grudnia, piątek, Św. 
Ambrożego, bpa i dra 
Kościoła, wspomnienie 

630 – o bł. Boże i łaskę 
zdrowia dla Marii  
800 wolna 
1630 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  I Niedzielę Adwentu 

02.12.2012 r. 
 

•  Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się w Kościele 
Adwent. Msza św. roratnia ku czci NMP będzie 
odprawiana codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 
6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z lampiona-
mi. W tym roku w czasie rorat będziemy modlić 
się Liturgiczną modlitwą Kościoła - Jutrznią. Te-
matem wiodącym homilii będzie „Jezus - mój 
Przyjaciel” odnoszący się do III części KKK - 
„Życie w Chrystusie”. Po roratach zapraszamy 
wszystkich na tradycyjne kakao.  

•  Z racji 70 urodzin naszego ordynariusza Abpa 
Henryka Hosera SAC w dniu wczorajszym w  
katedrze Warszawsko-Praskiej była sprawowana 
Msza dziękczynna. Modlimy się o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla naszego Pasterza. 

•  Dziś - 02.12 - o godz. 16.00 w dolnej kaplicy 
Msza św. i Dziesiątka Różańca św. za Ojczyznę. 
Zapraszamy! 

•  Spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących 
się do sakr. Bierzmowania w dzisiejszą niedzielę 
02.12 o godz. 16.15 w salce parafialnej - wejście 
od strony kancelarii. 

•  Tegoroczne rekolekcje adwentowe rozpoczną 
się w II niedzielę Adwentu - 09.12 i trwać będą do 
środy - 12.12 włącznie. Poprowadzi je ks. Walter 
Rachwalik SAC, a tematem będzie „Jezus Królem 
Miłosierdzia”. 

•  W dzisiejszą niedzielę 2 grudnia wolontariusze 
ze  Stowarzyszenia „Chata z pomysłami”  zapra-
szają na kiermasz mikołajkowy. Na kiermaszu 
będzie można znaleźć upominki mikołajkowe 
(ręcznie wykonaną biżuterię, wyroby ceramiczne, 
paczuszki ze świąteczną herbatą oraz ozdoby 
świąteczne). Dochód z kiermaszu będzie przezna-
czony na dokończenie zabudowy tarasu, który 
będzie służył uczestnikom ośrodka przez cały rok 
jako pomieszczenie  do zajęć i rekreacji. Zapra-
szamy  po Mszach o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 
13.00.  

Jr 33,14-16 
Do Ciebie, Panie, 
wznoszę moją duszę 
1 Tes 3,12-4,2 
Łk 21,25-28.34-36 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Będą 
znaki na słońcu, księży-
cu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec 
szumu morza i jego 
nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu, 
w oczekiwaniu wyda-
rzeń zagrażających 
ziemi. Albowiem moce 
niebios zostaną wstrzą-
śnięte. Wtedy ujrzą 
Syna Człowieczego, 
nadchodzącego w obło-
ku z wielką mocą i 
chwałą. A gdy się to 
dziać zacznie, nabierz-
cie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża 
się wasze odkupienie. 
Uważajcie na siebie, 
aby wasze serca nie 
były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i 
trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł 
na was znienacka, jak 
potrzask. Przyjdzie on 
bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na 
całej ziemi. Czuwajcie 
więc i módlcie się w 
każdym czasie, abyście 
mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed 
Synem Człowieczym. 



•  W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek 
m-ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego od 
godz. 15.00, msze św. w piątek o godz. 7, 8, 
16.30 i 18. Do chorych udamy się w piątek od 
godz. 9.00. 

•  W piątek - 07.12 - z okazji pierwszego piątku m-
ca adoracja po wieczornej mszy św. do godz. 
19.30 będzie prowadzona przez Odnowę w Du-
chu św.  

•  W sobotę 08.12 w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP o godz. 12.00 zapraszamy na 
Godzinę świętą. 

•  Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie 
się w naszej parafii 08.12 na wieczornej Mszy św. 
Formularze Duchowej Adopcji są wyłożone na 
stoliku przy wyjściach z kościoła. Serdecznie 
zapraszamy do tej wielkiej modlitwy o życie dzie-
ci poczętych. 

•  W najbliższą niedzielę - 09.12 - o godz. 16.30 
Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. Dzieci otrzymają medaliki. Obec-
ność rodziców i dzieci obowiązkowa.  

•  Opłatki  na stół wigilijny można nabywać u sio-
stry Elżbiety w zakrystii. Można też wtedy zaopa-
trzyć się w Kalendarz Kresowy na rok 2013, 
który przygotowały Siostry od Aniołów z Wilna. 

•  Zachęcamy też do lektury najnowszego numeru 
naszego parafialnego Salve Regina. W nim m. in. 
temat katechezy. 

•  Dnia 16.12 /niedziela/ o godz. 18.00 nasza para-
fia organizuje wyjazd na przedstawienie teatral-
ne pt. „Miodowe święta” w reżyserii Artura Bar-
cisia do Wyższego Seminarium  Duchownego na 
Tarchominie. Chętnych zapraszamy do zakrystii 
lub kancelarii. W związku z wyjazdem Mszy św. 
dla kandydatów do Bierzmowania o godz. 16.30 
nie będzie. Prosimy młodzież o uczestniczenie w 
mszach porannych, a wieczorem zapraszamy na 
wyjazd na przedstawienie. 

•  Specjalne wydanie tygodnika Gazeta Polska, w 
którym opisane są metody psychomanipulacji i 
werbunku do sekt jest w sprzedaży do wtorku, 3 
grudnia włącznie! 

I Niedziela Adwentu – 02.12 
 

 Nasz czas 
 
 Chrześcijanin nie żyje złudze-
niami ani co do losów świata, 
ani co do siebie samego. Wie-
rzy, że czeka go coś nowego i 
wspanialszego, oczekuje 
Kogoś, który był, który jest i 
który przyjdzie, aby dopełnić 
dziejów. Chrześcijanin żyje i 
działa w świetle Bożej obecno-
ści, oczekując na drugie przyj-
ście Chrystusa, „który będzie 
wymierzał prawo i sprawiedli-
wość na ziemi” – słyszymy 
dziś w pierwszym czytaniu. 
Posiadamy zatem świadomość, 
że dni naszego życia mają 
ogromną wartość i że musimy 
je wykorzystać tak, aby się 
Bogu spodobać. W tym leży 
źródło naszej czujności, aby 
poznawać i wykonywać nasze 
zadania i możliwości w każdej 
chwili, „bo czas jest krótki”. 
Adwent, czyli okres oczekiwa-
nia na tajemnicze przyjście 
„Syna Człowieczego” aby 
osądzić świat, nie ma charakte-
ry pokuty, lecz jest czasem 
radosnej pracy, troski, czuwa-
nia i modlitwy. Niczego nie 
wolno nam zmarnować, bo nie 
można kupić wszystkiego za 
pieniądze: spokoju serc, zdro-
wia, przyjaźni, uczucia – ale 
można wszystko utracić przez 
pieniądze. Ewangelia dziś 
czyta na  ost r ze ga na s : 
„uważajcie, aby wasze serca 
nie były ociężałe… nabierzcie 
ducha i podnieście głowy 
wasze, ponieważ zbliża się 
wasze odkupienie”. Pierwsza 
niedziela Adwentu, a więc 
początku nowego roku litur-
gicznego, ukazuje nam wizję 
rzeczy ostatecznych. Dlatego, 
abyśmy nie przegrali swojej 
sprawy i mieli nadzieję unik-
nięcia apokaliptycznych kata-
klizmów „Bóg powierza swe 
zamiary tym, którzy się Go 
boją… i strzegą Jego praw” 
(czyt. 2). 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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 za zmar-
łych: + Zygmunt Mariań-
ski w 9 r.śm.; + Stefan 
Fronczak w 3 r.śm.; + 
Wiesław Leonard Łysiak 
w 30 dniu po śm.; + Apo-
lonię i Władysława, Ma-
riannę i Stefana Rutkow-
skich, Stanisławę Sobot-
kę, Mariannę i Stanisła-
wa, Zofię i Ksawerego 
Żerańskich, Mariannę i 
Walentego Skalskich, 
Mariannę i Władysława 
Kacprzak; 

8 grudnia, sobota,  
NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NMP,   

uroczystość 
630 zajęta 

800 + Józef i Marianna 
Mosiejczuk, Helena i 
Mieczysław  
1800 zajęta 
9 grudnia, 2 NIEDZIE-

LA ADWENTU,  
/REKOLEKCJE/ 

700 – w int. Parafian 
830 + Leokadia 
1000 + Stefania i Franci-
szek Chmielowie 
1130 + Marcjanna w 18 
r.śm. i Bronisław Święto-
chowscy, Sylwester Pasz-
kowski i zm. z ich rodzin 
1300 zajęta 
1630 – w int. wiadomej 
Panu Bogu 
1800 zajęta 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 


