
Janusz Lechniak, Bro-
nisław Szyszko; + 
Marian Marchel i zm. 
z rodz.: Flazińskich i 
Pniewskich; + Bole-
sław Jóźwik z racji 
urodzin oraz jego ro-
dziców;  
1800 + Zdzisław Rokic-
ki w 10 r.śm. 

17 grudnia,  
poniedziałek 

630 wolna  
800 + Leszek Janowski 
1800 + Dariusz Pawla-
sek z racji imienin 

18 grudnia, wtorek  
630 + Marianna Do-
mańska 
800  + Sylwina (k) Za-
łęska w 6 r.śm. 
1800 – dz. za otrzyma-
ną pracę dla Grzegorza 
z prośbą o dalszą opie-
kę 

19 grudnia, środa 
630 + Janina Romano-
wicz i cr. Romanowi-
czów 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela  
Adwentu 

16.12.2012 

16 grudnia, 3 NIE-
DZIELA ADWEN-

TU /LAETARE/ 
700 – dz.-bł. w int. Sta-
nisława w 9 urodziny z 
prośbą o bł. Boże i 
potrzebne łaski 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 + Dariusz Borow-
ski z okazji imienin 
1130 + Antoni Okniń-
ski w 12 r.śm., Leoka-
dia i Leopold Żuraw-
scy  
1300 zbiorowa: - dz. za 
ocalenie z wypadku 
samochodowego Pio-
tra; - o łaskę zdrowia 
po operacji dla Anny; - 
o łaskę zdrowia dla 
Ewarysta; + Halina 
Filipowicz w 10 r.śm.; 
+ Andrzej Małek w 4 
r.śm.; + Stanisław 
Frączkiewicz i cr. 
Frączkiewicz i Szczę-
snych; + Władysław, 
Zofia, Stefan, Stanisła-
wa (k), Jan i Danusia 
Lewińscy, Barbara i 

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; - o po-
trzebne łaski dla Ada-
ma, Ani, Pauliny z 
rodzinami; + Witold 
Wyskoczyl w 30 dniu 
po śm.; + Władysław i 
Urszula Piotrowscy, 
Marian Woźniak, Ry-
szard Warso, Anna i 
Jerzy Galiccy;  
20 grudnia, czwartek 
630 wolna 
800 wolna 
1800  + Ewa i Jan Swo-
boda 

21 grudnia, piątek 
630 wolna 
800 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  III Niedzielę Adwentu 

16.12.2012 r. 
 
•  Parafialny Zespół Caritas zbiera dziś 16.12 
żywność i dary pieniężne na paczki świątecz-
ne dla osób potrzebujących z Naszej Parafii. 
Kosze wystawione są przy głównym i bocz-
nym wejściu do kościoła.  
Dziękujemy za wsparcie i wierzymy, że wiele 
rodzin radośniej spędzi święta. 

•  Szkolne Koło Caritas rozprowadza dziś świe-
ce na stół wigilijny. Dochód przeznaczony 
jest na pomoc ciężko chorym dzieciom. Prosi-
my o włączenie się do tej akcji.  
Niewypalonych świec nie chowajmy w szaf-
kach, tylko zanieśmy je na cmentarz aby w ten 
sposób przedłużyć naszą łączność z bliskimi. 

•  Dziś 16.12 po mszach św. o godz. 10.00 i 
11.30 autor komentarzy na niedzielę P. Jan 
Pawlik zaprezentuje dwa tomiki swoich wier-
szy. 

•  W dzisiejszą niedzielę /16.12/ wyjazd na 
przedstawienie teatralne pt. „Miodowe 
święta” w reżyserii Artura Barcisia do Wyż-
szego Seminarium  Duchownego na Tarcho-
minie. 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 zaprasza-
my na wyjazd na przedstawienie. Zbieramy 
się przed kościołem o godz. 16.45! 

•  Jutro - 17.12 - o godz. 19.30 w salce parafial-
nej spotkanie grupy Porozmawiajmy o Ko-
ściele na temat "Porządki przedświąteczne, a 
w duszy?". Wejście od strony kancelarii.  
Wszystkich serdecznie zapraszamy!  

•  W najbliższy piątek - 21.12 - zapraszamy 
młodzież przygotowującą się do Bierzmowa-
nia do pomocy w ubieraniu choinek w na-

So 3,14-18a 
Głośmy z weselem, 
Bóg jest między nami. 
Flp 4,4-7 
Łk 3,10-18 

Pytały go tłumy: Cóż 
więc mamy czynić? On 
im odpowiadał: Kto ma 
dwie suknie, niech 
[jedną] da temu, który nie 
ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni. 
Przychodzili także celni-
cy, żeby przyjąć chrzest, i 
pytali go: Nauczycielu, co 
mamy czynić? On im 
odpowiadał: Nie pobieraj-
cie nic więcej ponad to, 
ile wam wyznaczono. 
Pytali go też i żołnierze: 
A my, co mamy czynić? 
On im odpowiadał: Nad 
nikim się nie znęcajcie i 
nikogo nie uciskajcie, 
lecz poprzestawajcie na 
swoim żołdzie. Gdy więc 
lud oczekiwał z napię-
ciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesja-
szem, on tak przemówił 
do wszystkich: Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, 
któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka 
u sandałów. On chrzcić 
was będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma 
On wiejadło w ręku dla 
oczyszczenia swego 
omłotu: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszo-
nym. Wiele też innych 
napomnień dawał ludowi 
i głosił dobrą nowinę. 



szej świątyni. 
•  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 modlimy 
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 najbliższą niedzielę - 23.12 - o godz. 
16.30 Msza św. dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. W trakcie odbędą się 
uroczyste obłóczyny nowych ministrantów. 

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

•  Zachęcamy też do zaopatrywania się w cho-
inki na tegoroczne święta przy budynku na-
szego Kina. 

•  Biuro podróży Hermes Travel i Radio War-
szawa zapraszają na wspólne pielgrzymowa-
nie do Ziemi Świętej w dniach 13-18 lutego 
2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.hermes-travel.pl lub pod nr 
tel. 22 870 39 38 i 22 813 62 59. Dodatkowe 
informacje na ulotkach przy wyjściach z ko-
ścioła. 

•  Bardzo prosimy - zwłaszcza młodszych kie-
rowców o to, by nie wykorzystywać parkin-
gu parafialnego do zabaw w poślizgi na śnie-
gu. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. Zapraszamy do zakrystii lub kance-
larii. 

III Niedziela Adwentu – 16.12 
 

 Ludzkie doświadczenia 
 
 Nasze ludzkie doświadczenia 
są wieloznaczne i mogą nas 
mylić, jeżeli jednak głębiej 
wsłuchamy się w przestrzeń 
naszej istoty, wtedy się przeko-
nujemy, że Pan jest blisko, jest 
Tym, który przychodzi i daje 
się poznać przez wielorakie 
znaki. Teksty liturgiczne trze-
ciej niedzieli Adwentu przed-
stawiają nam radość z bliskości 
Pana i wzywają nas do nawró-
cenia: „Wyśpiewuj… ciesz się i 
wesel z całego serca, podnieś 
radosny okrzyk …, bo Pan 
odnowi swą miłość wobec 
wybranego ludu”. Św. Paweł 
Apostoł – nawet z więzienia – 
pisze do Filipian i prosi o 
autentyczną radość, bo tyko 
ten, który raduje się w Panu 
może promieniować swoją 
postawą głosząc Dobrą Nowi-
nę, bo zbawienie przychodzi do 
nas w zwykłej codzienności. O 
tym mówi błogosławiony nasz 
Papież Jan Paweł II i to ukazuje 
Matka Teresa z Kalkuty. Dają 
oni świadectwo, że „radość jest 
modlitwą, radość jest siłą, 
radość jest miłością, a pragnie-
niem tej miłości jest dotrzeć do 
wszystkich ludzi”. Jan Chrzci-
ciel nie wyklucza nikogo od tej 
drogi zbawienia. Warto o tym 
pamiętać nie tylko w okresie 
Adwentu, kiedy staramy się 
pogłębić chrześcijańskie życie 
w rekolekcjach. Rzeczywistym 
znakiem nawrócenia są co-
dzienne konkretne postawy. 
Ileż tu jest spraw do załatwie-
nia, a każda refleksja winna 
zamykać się wiarą i nadzieją, 
że Pan jest z nami. Niemal 
wszyscy dziś jesteśmy od 
siebie – w jakiejś mierze – 
zależni, o wiele bardziej, niż w 
okresie działalności Jana 
Chrzciciela. Wszyscy też 
potrzebujemy sprawiedliwości, 
uczciwości, rzetelności i dobro-
ci. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 

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 

Ksiądz 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 
zmarłych: + Mieczy-
sław Wysokiński w 30 
dniu po śm.;  

22 grudnia, sobota 
630 zajęta 
800 zajęta  
1800 + Wojciech w 27 
r.śm., Maria, Grzegorz, 
Władysław, cr. Flo-
riańczyków i Broni-
szewskich 

23 grudnia, 4 NIE-
DZIELA ADWENTU  
700 – w int. Parafian 
830 + Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina (k) 
Wielgo, Władysława 

(k), Władysław i Le-
okadia Wojtyńscy 
1000 zajęta  
1130 + Kazimiera, An-
toni, Romuald, Włady-
sław i Tadeusz Ryciuk  
1300 + Józef i Marian-
na Prasuła, Józef Gi-
ziewicz, Eugeniusz 
Stelmach, Józef i 
Aleksandra (k) Gizie-
wicz, Franciszka (k) 
Grajda oraz Marianna 
Piekarska 
1630 + Sławomir Łę-
czycki w 3 r.śm. 
1800 + Marian i Ma-
rianna Dołowy 

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. 


