
lewski 
1000 + Leokadia, Wa-
cław, Edward i Stefan 
Pisarczykowie  
1130 + Mirosława (k) 
Majczyk w 3 r.śm. 
1300 chrzty: Aleksandra 
Emilia Parzyszek, Stani-
sław Bernard Frelek, 
Aleksandra Kozak-
Raszkowska; zajęta  
1800 Stanisława (k) i 
Eugeniusz Jacak, Stefa-
nia i Antoni Rusinowscy, 
Lidia Adler, Robert Cie-
ślak, Jerzy Zalewski, 
Jadwiga i Zbigniew Mar-
cinkiewicz 

26 grudnia, środa,  
ŚW. SZCZEPANA, 

PIERWSZEGO MĘ-
CZENNIKA, święto  

830 zajęta 
1000 + Beata Krawczyk 
w 19 r.śm. 
1130 – dz. za otrzymane 
łaski i z prośbą o bł. 
Boże i zdrowie dla Marii 
i Andrzeja oraz córki 
Marysi z okazji 50 r. 
ślubu 
1130 – dz.-bł. w 50 r. 
ślubu Zofii i Wacława z 
prośbą o bł. Boże dla c. 
rodziny 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Jan Mikołaj Karasiński, 

INTENCJE MSZALNE 

IV Niedziela  
Adwentu 

23.12.2012 

23 grudnia, 4 NIE-
DZIELA ADWENTU  

700 – w int. Parafian 
830 + Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina (k) 
Wielgo, Władysława (k), 
Władysław i Leokadia 
Wojtyńscy 
1000 + Kazimierz Do-
brzyński w r.śm. i zm. z 
rodziny 
1130 + Kazimiera, Anto-
ni, Romuald, Władysław 
i Tadeusz Ryciuk  
1300 + Józef i Marianna 
Prasuła, Józef Giziewicz, 
Eugeniusz Stelmach, 
Józef i Aleksandra (k) 
Giziewicz, Franciszka 
(k) Grajda oraz Marianna 
Piekarska 
1630 + Sławomir Łęczyc-
ki w 3 r.śm. 
1800 + Marian i Marian-
na Dołowy 

24 grudnia,  
poniedziałek 

630 – w int. ks. Adama z 
okazji imienin 
800 zajęta 

25 grudnia, wtorek, 
NARODZENIE  

PAŃSKIE,  
uroczystość 

0000 PASTERKA – w 
int. Parafian 
830 + ks. Marceli God-

Julia Gut; - o potrzebne 
łaski dla Magdy i Roma-
na oraz Jacka i Małgo-
rzaty; - o potrzebne łaski 
dla Adama, Ani, Pauliny 
z rodzinami o potrzebne 
łaski; - w int. rodzin 
Miksa i Kwaśniak o 
obecność wśród nich 
Pana Jezusa; + Krystyna 
Mojecka w 7 r.śm.; + 
Henryk Bednarski w 21 
r.śm.; + Jerzy Szybka 
oraz rodzice Kozubek i 
Szybka;  
1800 + Jan w 24 r.śm. i 
Jadwiga w 10 r.śm. 
Kwiatkowscy 
27 grudnia, czwartek, 
ŚW. JANA, APOSTO-
ŁA I EWANGELISTY, 

święto 
700 zajęta  
800 wolna 
1800 + Zbigniew Nowak 
w 16 r.śm. 

28 grudnia, piątek,  
ŚW.MŁODZIANKÓW, 

MĘCZENNIKÓW, 
święto 

700 wolna 
800 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  IV Niedzielę Adwentu 

23.12.2012 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 23.12 - o godz. 16.30 

Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. W trakcie odbędą się uroczyste ob-
łóczyny nowych ministrantów.  

•   Ostatnia Msza św. roratnia ku czci NMP w 
poniedziałek - 24.12 - o godz. 6.30. Zapraszamy! 
Po roratach ostatnie tradycyjne kakao! 

•  W poniedziałek wigilijny po Mszach św. o godz. 
6.30 i 8.00 przekażemy naszym wiernym Betle-
jemskie Światło Pokoju. 

•  W wigili ę Bożego Narodzenia, w poniedziałek 
Mszy św. o godz. 18.00 nie będzie, jak również 
nie będzie tego dnia czynna kancelaria parafialna. 
Informujemy, że w poniedziałek spowiadamy tyl-
ko na Mszach Św. porannych. 

•  Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy z po-
niedziałku na wtorek. Pół godziny wcześniej 
(23.30) młodzież rozpocznie czuwanie połączone 
z Jutrznią. Zapraszamy wszystkich gorąco. Gorąco 
również prosimy Panów z Kościelnej Służby Po-
rządkowej, aby jak zwykle, pomogli nam utrzy-
mać 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.  

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

• Stowarzyszenie Mi ędzynarodowy Motocyklowy 
Rajd Katyński zaprasza wszystkich chętnych na 
marsz z pochodniami celem uczczenia ofiar 
Zbrodni Wawerskiej. Zbieramy się 26.12 o godz. 
23.00 w tunelu stacji kolejowej Warszawa Wawer. 

•  We czwartek – 27 grudnia – przypada 73. roczni-
ca Zbrodni Wawerskiej. O godz. 10.30 – w na-
szym kościele będzie odprawiona uroczysta Msza 
św. w intencji ofiar Wawra. O godz. 12.00 ciąg 
dalszy uroczystości przeniesie się na miejsce stra-
ceń przy ul. 27 Grudnia, które znajduje się na tere-

Mi 5,1-4a 
Odnów nas Boże i 
daj nam zbawienie 
Hbr 10,5-10 
Łk 1,39-45 

W tym czasie Maryja 
wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry 
do pewnego miasta 
w [pokoleniu] Judy. 
Weszła do domu 
Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usły-
szała pozdrowienie 
Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej ło-
nie, a Duch Święty 
napełnił Elżbietę. 
Wydała ona okrzyk i 
powiedziała: Błogo-
sławiona jesteś mię-
dzy niewiastami i 
błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. 
A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? 
Oto, skoro głos Twe-
go pozdrowienia 
zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się 
z radości dzieciątko 
w moim łonie. Bło-
gosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, że 
spełnią się słowa 
powiedziane Ci od 
Pana. 



nie parafii św. Benedykta.  
•  Święto Świętej Rodziny obchodzić będziemy  w 

niedzielę 30.12. Po każdej mszy św. będziemy 
udzielali specjalnego błogosławieństwa rodzinom. 
W Kościele rozpoczynają się kwartalne dni mo-
dlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Ta niedziela 
jest Świętem Patronalnym Sióstr Św. Rodziny z 
Bordeaux, które mieszkają w naszej parafii 

•  Parafialny Zespół Caritas  dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom za żywność i dary pieniężne na 
paczki świąteczne dla osób potrzebujących z 
naszej Parafii z nadzieją, że wiele rodzin radośniej 
spędzi święta . 

•  Szkolne Koło Caritas rozprowadza dziś jeszcze 
będzie świece na stół wigilijny. Dochód przezna-
czony jest na pomoc ciężko chorym dzieciom. 
Niewypalonych świec nie chowajmy w szafkach, 
tylko zanieśmy je na cmentarz aby w ten sposób 
okazać łączność z naszymi bliskimi zmarłymi. 

•  W niedzielę – 30.12 - po Mszy św. o godz. 10.00 
spotkanie opłatkowe Rodziny Różańcowej. 

•  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 zaopatrywania się w choinki 
na tegoroczne święta przy budynku naszego Ki-
na. 

•  Biuro podróży Hermes Travel i Radio Warszawa 
zapraszają na wspólne pielgrzymowanie do Zie-
mi Świętej w dniach 13-18 lutego 2013 r. Szcze-
gółowe 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 kościoła. 

•  Radio Warszawa zaprasza do lektury nowego 
Biuletynu Informacyjnego „Floria ńska 3”, a w 
nim m.in. wywiad z bp Markiem Solarczykiem, 
informacje z życia radia, aktualna ramówka, arty-
kuły i przepisy świąteczne. Biuletyn /bezpłatny/ 
jest wyłożony przy wyjściach z kościoła.  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. Zapraszamy do zakrystii lub kancelarii. 

IV Niedziela Adwentu – 23.12 
 

 Z Maryj ą 
 
 Chrystus przyjmując ludzką 
naturę chce być z nami, chce 
objawić nam Ojca i złożyć 
ofiarę doskonałą – ofiarę posłu-
szeństwa i miłości. Dzisiejsza 
liturgia prowadzi nas do Maryi 
– Matki Jezusa, która pomoże 
nam czuwać i oczekiwać Me-
sjasza. Ona uczy nas gotowości 
służenia i działania na wezwa-
nie Boże, według słowa Pań-
skiego. „Oto idę, abym spełnił 
wolę Twoją Panie” (Hbr 10,7), 
„Oto ja służebnica Pańska. 
Niech mi się stanie według 
Twego słowa” (Łk 1,38). Ona 
podjęła trud wielodniowej 
wędrówki górskiej, aby nieść 
Dobrą Nowinę, pociechę i 
pomoc Elżbiecie. Dla nas jest 
to przykład, że mimo utrudze-
nia nie możemy zatrzymywać 
się na sobie, lecz iść, i to z 
pośpiechem, z pomocą potrze-
bującym, zanosić Dobre Słowo 
i napełniać mocą Ducha. Jan 
Chrzciciel, który pierwszy miał 
ludziom ogłosić przyjście 
Chrystusa, musiał tę łaskę 
spotkania z Nim pierwszy 
otrzymać już pod sercem 
swojej Matki. Czując bliskość 
Pana radosnym drżeniem daje 
świadectwo prawdzie wyrażo-
nej później w słowach nad 
Jordanem: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata”. 
To uświęcenie swego poprzed-
nika Jezus Chce dzielić z 
Maryją. Daje jej udział w 
duchowych narodzinach Jana 
Chrzciciela. Podobnie, jak u 
Jana, uczy nas Chrystus, że 
Maryja przyczynia się w czasie 
naszego Chrztu do duchowych 
narodzin dla Boga. Jeżeli 
chcemy mieć właściwy zwią-
zek z Chrystusem, musimy 
więc zacząć od Maryi, bo jest  
Ona duchową naszą Matką. 
Cudowne jest to zbliżenie 
ludzkiego życia z życiem 
Bożym w Maryi. 



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 zmar-
łych: + Bronisława (k) 
Daniluk w 11 r.śm.; + 
Wojciech i Stanisława 
(k), Halina i Stefan;  

29 grudnia, sobota,  
5 DZIEŃ W OKTA-
WIE NARODZENIA 

PAŃSKIEGO  
700 wolna 
800 wolna 
1800 + cr. Strawińskich, 
Eugenia, Tadeusz i Kry-
styna 

30 grudnia,  
NIEDZIELA  
ŚW. RODZINY  

JEZUSA,  
MARYI I JÓZEA, 

święto 
700 zajęta  
830 + Janina Tomankie-
wicz w 7 r.śm. i córka 
Stanisława  
1000 KR  
1000 – dz. za zgromadze-
nie SS. Św. Rodziny  
1130 + Jerzy i Barbara 
Rybiccy 
1300 – dz.-bł. w 67 r. 
ślubu Barbary i Henryka 
Kozłowskich z prośbą o 
bł. Boże dla cr. 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski Boże w mijającym 
roku 2012 przez Janinę i 
Tadeusza oraz ich dzieci 
i wnuki 

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. 


