
szek i ks. Feliks Bogu-
szowie 
1800 + Leokadia Bereda 
w 5.r.śm., cr. Kaniow-
skich i Beredów 

12 grudnia, środa /
REKOLEKCJE/  

630 +Aleksander Woźni-
ca, Stanisława (k) i Piotr 
Grajda, cr. Woźniców i 
Grajdów 
900 + Wiktor i Francisz-
ka (k) Jurczak i ich ro-
dzice 
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; - o 
potrzebne łaski dla Ada-
ma, Ani, Pauliny z ro-
dzinami o potrzebne 
łaski; + Mirosława (k) 
Blicharz w 31 r.śm.; + 
Teresa Kolczyńska w 30 
dniu po śm.; + Bartosz 

INTENCJE MSZALNE 

II Niedziela  
Adwentu 

09.12.2012 

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 Świę-
tochowscy, Sylwester 
Paszkowski i zm. z ich 
rodzin 
1300 + Andrzej Kamiń-
ski, Leokadia, Feliks 
Kamińscy, Anna i Stani-
sław Klos 
1630 – w int. wiadomej 
Panu Bogu 
1800 + Marian Chmiel w 
dniu imienin, zm. z cr. 
Chmielów, Łopatków, 
Krawczyków, Rejów i 
Gawdzików 
10 grudnia, poniedzia-
łek /REKOLEKCJE/ 

630 + Janina Łokieć  
900 + Maria i Jan Mig-
dalscy 
1800 + Wiesława (k) 
Blicharska w 13 r.śm. 

11 grudnia, wtorek /
REKOLEKCJE/  

630 + Ryszard Trzecia-
kowski 
900  +Aleksandra (k), 
Jadwiga, Piotr, Franci-

Włodarczyk; + dusze w 
czyśćcu cierpiące; + 
Danuta i Bolesław 
13 grudnia, czwartek, 
Św. Łucji, dziewicy 
i męczennicy, wspo-

mnienie 
630 + Eugeniusz, Stani-
sława (k) i Michał Ptak  
800 + Józefa (k) Matecka 
w 15 r.śm. 
1800  + Józefa (k) i Jaro-
sław Wojciechowscy i 
zm. z rodz.: Janiak i 
Wojciechowskich 
14 grudnia, piątek, Św. 
Jana od Krzyża, pre-
zbitera i dra Kościoła, 

wspomnienie 
630 – dz.-bł. w int. Marty 
w 3 urodziny z prośbą o 
bł. Boże i potrzebne 
łaski  
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Jerzy 
Hejnik w 30 dniu po 
śm.;  

15 grudnia, sobota 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  II Niedzielę Adwentu 

09.12.2012 r. 
 

•  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy reko-
lekcje adwentowe. Trwać będą do środy - 
12.12 włącznie. Poprowadzi je ks. Walter 
Rachwalik, pallotyn z Doliny Miłosierdzia 
z Częstochowy.  
   Temat:  
„Jestem Królem Miłosierdzia”. (Dz. 88) 

•  Msze św. z naukami rekolekcyjnymi 
będą od poniedziałku do środy włącznie - o 
godz. 6.30, 9.00, 18.00. Wszystkich zapra-
szamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 
15.00. W poniedziałek i wtorek Adoracja 
Najśw. Sakramentu od godz. 20.00 zakoń-
czona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

•  Ofiary złożone dziś na tace przeznaczone 
są na Wyższe Seminarium Duchowne na-
szej Diecezji, a ofiarami do puszki na środ-
ku kościoła „Dar Serca” możemy wspomóc 
Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać! 

•  Msze św. roratnie ku czci NMP są odpra-
wiane codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 
6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z lam-
pionami. W tym roku w czasie rorat modli-
my się Liturgiczną modlitwą Kościoła - 
Jutrznią. Tematem wiodącym homilii jest 
„Jezus - mój Przyjaciel” odnoszący się do 
III części KKK - „ Życie w Chrystusie”. Po 
roratach zapraszamy wszystkich na trady-
cyjne kakao.  

•  W dzisiejszą niedzielę - 09.12 - o godz. 
16.30 Msza św. dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. Dzieci otrzy-
mają medaliki. Obecność rodziców i dzieci 

Ba 5,1-9 
Pan Bóg uczynił wiel-
kie rzeczy dla nas 
Flp 1,4-6.8-11 
Łk 3,1-6 

Było to w piętnastym 
roku rządów Tyberiu-
sza Cezara. Gdy Pon-
cjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, 
Herod tetrarchą Gali-
lei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju 
Trachonu, Lizaniasz 
tetrarchą Abileny; za 
najwyższych kapła-
nów Annasza i Kajfa-
sza skierowane zostało 
słowo Boże do Jana, 
syna Zachariasza, na 
pustyni. Obchodził 
więc całą okolicę nad 
Jordanem i głosił 
chrzest nawrócenia dla 
odpuszczenia grze-
chów, jak jest napisa-
ne w księdze mów 
proroka Izajasza: Głos 
wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścież-
ki dla Niego! Każda 
dolina niech będzie 
wypełniona, każda 
góra i pagórek zrów-
nane, drogi kręte niech 
się staną prostymi, a 
wyboiste drogami 
gładkimi! I wszyscy 
ludzie ujrzą zbawienie 
Boże. 



obowiązkowa.  
•  Duchowa adopcja dziecka poczętego 

odbyła się w naszej parafii wczoraj 08.12 
na wieczornej Mszy św. Serdecznie zapra-
szamy do tej wielkiej modlitwy o życie 
dzieci poczętych. 

•  Opłatki  na stół wigilijny można nabywać 
u siostry Elżbiety w zakrystii. Można też 
wtedy zaopatrzyć się w Kalendarz Kreso-
wy na rok 2013, który przygotowały Sio-
stry od Aniołów z Wilna. 

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

•  W najbliższą niedzielę /16.12/ nasza para-
fia organizuje wyjazd na przedstawienie 
teatralne pt. „Miodowe święta” w reżyse-
rii Artura Barcisia do Wyższego Semina-
rium  Duchownego na Tarchominie. Chęt-
nych zapraszamy do zakrystii lub kancela-
rii. 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. Zbieramy się przed kościo-
łem o godz. 16.45!  
Są jeszcze wolne miejsca!  

•  Drugie z cyklu spotkań informacyjnych 
dla mieszkańców dzielnicy Wawer odbę-
dzie się na Osiedlu Anin 13 grudnia br. /
czwartek/ o godz. 18.00 w Zespole Szkół 
nr 114 przy ul. Alpejskiej 16.  
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Paweł Robert Paprocki, kawaler z par. tut. 

Beata Sylwia Liszewska, panna z Warsza-
wy 

II Niedziela Adwentu – 9.12 
 

 Nasze drogi 
 
 Sprawiedliwość w starożyt-
ności uważana była za koronę 
wszystkich cnót i za najwięk-
szy owoc życia człowieka. W 
pierwszym Czytaniu dzisiej-
szym i we wszystkich Księ-
gach Starego Testamentu 
sprawiedliwość stawiana jest 
na pierwszym miejscu wyma-
gań Bożych. W tradycji 
greckiej i rzymskiej sprawie-
dliwość zajmuje naczelne 
miejsce i jest woźnicą wszyst-
kich wartości. Arystoteles i 
Platon wciąż do niej wracają: 
„Ani wschód słońca, ani 
zachód nie zasługują na tyle 
podziwu, co sprawiedliwość”.  
Chrystus w Kazaniu na Górze 
mówi: „starajcie się najprzód 
o Królestwo Boga i Jego 
sprawiedliwość, a to wszyst-
ko będzie wam dodane”. Do 
Jana Chrzciciela Jezus mówi 
„godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe”. 
Jedyną szansą, aby przemie-
nić życie, wyprostować nasze 
ścieżki do Boga i czynić je 
gładkimi, to sprawić, aby na 
wadze życia szala sprawiedli-
wości ważyła więcej, niż 
szala zła. Aby to osiągnąć, 
trzeba mieć głęboką świado-
mość, że każdy człowiek 
musi najpierw w sobie sa-
mym ukochać sprawiedli-
wość według własnych uzdol-
nień i potrzeb innych ludzi, 
napełnić się plonem sprawie-
dliwości nabytym przez 
Jezusa (Flp 1,7). Bóg zawsze 
jest gotowy przyjść nam z 
pomocą, objawić swą moc i 
miłosierdzie, ale pod warun-
kiem, że my – świadomi 
powołania – słuchać będzie-
my Jego słowa i oczekiwać 
na ostateczne z Nim spotka-
nie. 



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. 

630 wolna 
800 – w int. Parafian  
1800 zajęta 

16 grudnia, 3 NIE-
DZIELA ADWENTU  

/LAETARE/ 
700 – dz.-bł. w int. Stani-
sława w 9 urodziny z 
prośbą o bł. Boże i po-
trzebne łaski 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak  
1000 + Dariusz Borowski 
z okazji imienin 
1130 + Antoni Okniński 
w 12 r.śm., Leokadia i 
Leopold Żurawscy  

1300 zbiorowa: + Halina 
Filipowicz w 10 r.śm.; + 
Andrzej Małek w 4 
r.śm.; + Stanisław 
Frączkiewicz i cr. Frącz-
kiewicz i Szczęsnych; + 
Władysław, Zofia, Ste-
fan, Stanisława (k), Jan i 
Danusia Lewińscy, Bar-
bara i Janusz Lechniak, 
Bronisław Szyszko; + 
Marian Marchel i zm. z 
rodz.: Flazińskich i 
Pniewskich;  
1800 + Zdzisław Rokicki 
w 10 r.śm. 

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. 


