
i szczęśliwe rozwiązanie 
3 grudnia, wtorek, Św. 
Franciszka Ksawerego, 
prezbitera, wspomnienie 
630 – w int. Mirosława z 
okazji urodzin  
800 – podziękowanie za 
łaskę wiary i opiekę z 
prośbą o dalszą przemia-
nę serca 
1800 + Marianna Stanik /
greg.30/ 
1800 – dz. za uzdrowienie 
z choroby nowotworowej 
za wstawiennictwem MB 
Różańcowej i o bł. Boże 
dla żony Bogumiły, Ro-
dziców, Sióstr z Rodzina-
mi, Teściów, wszystkich 
znajomych i przyjaciół, za 
Dra Chwalińskiego i Dr 
Chaładaj 

4 grudnia, środa 
630 – dz.-bł. za otrzymane 
łaski i prośbą o bł. Boże 
dla Barbary 
630 zajęta  
800 + Barbara, cr. Paszkie-
wiczów, Zaborowskich i 
Błędowskich 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  
Adwentu 
1.12.2013 

1 grudnia, 1 NIEDZIE-
LA ADWENTU 

700 – w int. wynagradza-
jącej 
830 + Józef i Józefa Pełka 
830 + Marianna Stanik /
greg.28/ 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzienni-

ka  
1130 – o Boże bł. zdrowie 
i wszelkie potrzebne łaski 
dla Filipa z okazji 18 
urodzin 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Aleksander Piłatowicz, 
Halszka Kuc; + Marcjan-
na w 19 r.śm. i Bronisław 
Świętochowscy, Sylwe-
ster Paszkowski i zm. z 
ich rodzin; + Urszula 
Broniatowska w 30 dniu 
po śm.;  
1600 – za Ojczyznę 
1800 + Jacek Soszyński, 
Jadwiga w 10 r.śm. i 
Wiktor Ossowscy, Stani-
sław Koprowski i Helena 
Berlińska 
2 grudnia, poniedziałek 

630 + Marianna Stanik /
greg.29/ 
800 – o łaskę wiary, na-
dziei i miłości dla cr. Ewy  
1800 + Teresa Prokop 
1800 – dz. za dar poczęcia 

nie  i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Stanisław, 
Zofia, Antoni, Jan, Helena 
i Andrzej Frąckiewicz, 
Józefa (k), Władysław, 
Franciszek i Helena 
Szczęśni; + Sławomir 
Gutowski (zamawia żo-
na);  

5 grudnia, czwartek 
630 wolna 
800 + Ludwika (k) Prze-
woźniak w 10 r.śm. 
1800 + Jan Marczak w 40 
r.śm. 
1800 wolna 

6 grudnia, piątek, Św. 
Mikołaja, bpa, wspo-

mnienie 

630 – o zdrowie dla Aliny 
i Bronisławy za wstawien-
nictwem św. Rity, św. 
Ekspedyta i św. Judy oraz 
z prośbą o potrzebne łaski 
Boże  
800 + dusze w cz. c. 
1630 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jadwiga w 21 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 1 Niedzielę Adwentu 

01.12.2013 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w Kościele 

Adwent. Msza św. roratnia ku czci NMP będzie 
odprawiana codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 
6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami. 
Tegoroczne rekolekcje adwentowe rozpoczną się w 
III niedzielę Adwentu - 15.12. 

• Jak co miesiąc zapraszamy do wspólnej modlitwy i 
Mszy św. w intencji Ojczyzny. Dziś, o godz. 16.00 
w dolnej kaplicy.  

•  Opłatki na stół wigilijny można nabywać u siostry 
Elżbiety w zakrystii. Można też wtedy zaopatrzyć 
się w Kalendarz Kresowy na rok 2014 wydany 
przez Siostry od Aniołów z Wilna. W ten sposób 
można też pomóc Siostrom w pracy apostolskiej. 

• W przyszłą niedzielę - 8.12.2013 o godz. 19.00 
zapraszamy na kolejny wykład Kursu Biblijnego. 
Z racji na dużą liczbę uczestników, kurs odbędzie 
się w dolnej kaplicy. Nowych chętnych serdecznie 
zapraszamy. 

•  Dziś - 01.12 - o godz. 19.00 w salce parafialnej 
spotkanie grupy chłopców przygotowujących się 
do Bierzmowania. Spotkanie grupy dziewcząt w 
najbliższą niedzielę - 08.12 - o godz. 11.00 w salce 
parafialnej.  

• W przyszłą niedzielę - 08-12 serdecznie zaprasza-
my na Ogólnopolską Wystawę Świętych Obraz-
ków autorstwa kolekcjonerki Pani Marii Parzu-
chowskiej. Wystawa będzie miała miejsce w 
kruchcie naszego kościoła. W oparciu o ten nie-
zwykły zbiór powstał album, który przedmowa 
opatrzył Ks. prof.. Waldemar Chrostowski. 

•  W ramach comiesięcznego spotkania kandydatów 
do Bierzmowania organizujemy wyjazd na sztu-
kę do naszego Wyższego Seminarium Duchowne-
go. Na Mszę św. przychodzimy na dowolną godzi-
nę. W tym roku spektakl nosi tytuł „Za pięć go-
dzin zobaczę Jezusa”. Wszystkich pozostałych 
chętnych na wyjazd do Tarchomina w dniu 15.12 /
niedziela/ o godz. 15.15 sprzed kościoła zaprasza-
my do zakrystii lub kancelarii. Powrót ok. godz. 
19.30. 

Iz 2,1-5 

Idźmy z radością 
na spotkanie  
Pana 
Rz 13,11-14 

Mt 24,37-44 

 Jezus powie-
dział  do swoich 
uczniów: Jak było za 
dni Noego, tak będzie z 
przyjściem Syna Czło-
wieczego. Albowiem 
jak w czasie przed 
potopem jedli i pili, 
żenili się i za mąż wy-
dawali aż do dnia, kie-
dy Noe wszedł do arki, 
i nie spostrzegli się, aż 
przyszedł potop i po-
chłonął wszystkich, tak 
również będzie z przyj-
ściem Syna Człowie-
czego. Wtedy dwóch 
będzie w polu: jeden 
będzie wzięty, drugi 
zostawiony. Dwie będą 
mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, w 
którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozu-
miejcie: Gdyby gospo-
darz wiedział, o której 
porze nocy złodziej ma 
przyjść, na pewno by 
czuwał i nie pozwolił-
by włamać się do swe-
go domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w 
chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Czło-
wieczy przyjdzie. 



•  W niedziele: 1 i 15 grudnia wolontariusze ze  Sto-
warzyszenia „Chata z pomysłami” zapraszają 
na kiermasz mikołajkowy, na którym będzie 
można znaleźć miłe podarunki, ręcznie wykonaną 
biżuterię, wyroby ceramiczne oraz karty i ozdoby 
świąteczne. Gorąco zapraszamy! 

•  Jutro - 2.12 - w poniedziałek o godz. 19.30 w sal-
ce parafialnej kolejne spotkanie grupy Porozma-

wiajmy o Kościele nt. „Wolność a samowola”. 

Zapraszamy! 
•   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. 6.30, 8, 16.30 i 
18. Do chorych udamy się w piątek od godz. 9.00. 

•  W piątek - 06.12 - z okazji pierwszego piątku m-
ca adoracja po wieczornej mszy św. do godz. 
19.30 będzie prowadzona przez Odnowę w Duchu 
św. 

•  W  sobotę - 7.12 - po Mszy św. wieczornej spo-
tkanie dla młodych małżonków. Będą  zorganizo-
wane zajęcia także dla dzieci! 

•  W najbliższą niedzielę - 08.12 - obchodzić będzie-
my uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Tego dnia na wieczornej Mszy św. odbędzie się 
Duchowa adopcja dziecka poczętego. Formula-
rze Duchowej Adopcji są wyłożone na stoliku przy 
wyjściach z kościoła. Serdecznie zapraszamy do 
tej wielkiej modlitwy o życie dzieci poczętych. 

• W Drugą Niedzielę Adwentu ojciec Adam, orio-
nista, nasz parafianin będzie głosił w naszej świą-
tyni Słowo Boże, a jego podopieczni będą infor-
mować o rozwoju, celach i zadaniach ważnej 
oświatowo-wychowaczej palcówki „Trampolina”. 

• W  najbliższe niedziele 8 i 15 grudnia Parafialny 
Caritas będzie rozprowadzać świece na stół wigi-
lijny. Jak co roku dochód przeznaczony jest na 
pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. 

•  Za tydzień też /08.12/ o godz. 16.30 w kościele 
Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. i ich rodziców. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 
tygodniu. 

I Niedziela Adwentu – 1.12 
 

 Nasza przyszłość  
 
 Zwykliśmy wiązać Adwent z 
Betlejem, myśleć wyłącznie o 
historycznym narodzeniu 
Chrystusa oraz o nadchodzą-
cych Świętach. Dokonująca 
się dziś liturgia kieruje jednak 
nasze myśli ku naszej przy-
szłości, której z uwagą i 
czuwaniem oczekujemy. 
Wiemy, że Pan przyjdzie na 
pewno do nas i po nas, ale o 
dniu tym nikt nie wie. Stąd 
Ewangelia wzywa nas do 
czujności, do wzmożonej 
refleksji i renowacji naszych 
pragnień, myśli i serc. Wszy-
scy mamy zmierzać ku pełni 
w Chrystusie na tym świecie. 
Słowo Boże dziś czytane 
wskazuje nam właściwy 
kierunek. „Nadeszła dla nas 
godzina powstania ze snu… 
Żyjmy przyzwoicie… Przy-
obleczmy się w Pana Jezusa 
Chrystusa” – prosi Św. Paweł 
i pobudza do doskonalenia się 
w nadziei „na przyjście Pa-
na”. Najgłębszy kryzys czło-
wiek przeżywa, kiedy już 
niczego nie oczekuje, kiedy 
nie umie patrzeć oczyma 
wiary, a swojej przyszłości 
nie wiąże z ostatecznym 
przyjściem Chrystusa. Ocze-
kujmy przyszłości z nadzieją 
spotkania Pana. Chrystus 
nadaje sens również naszym 
czasom i naszemu istnieniu. I 
dlatego z każdego niepokoju 
rodzić się winno uciszenie i 
pokój. W przyszłość idziemy 
z nadzieją, bo jeśli Chrystus z 
nami, to wszystko możemy z 
Nim, przez Niego i w Nim. 
Teraz nam pora powstać ze 
snu i przyoblec się w Chry-
stusa. On blisko jest. Przybę-
dzie, kiedy się nie domyśla-
my, osądzić dzieje ludzkości. 
Dlatego bądźmy gotowi i 
czuwajmy.  



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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna i Rafał Warwińscy 

 kom. 506 312 676 
 

Wpłaty na budowę kościoła p.w. 
św. Benedykta moŜna 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. 

NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NMP, uro-

czystość 
700 zajęta 
830 + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Mikołaj, 
Stanisław, Józef i Włady-
sław Wochniak  
1000 zajęta  
1130 + Władysława (k), 
Roman i Barbara Kostrze-
wscy 
1300 + Zygmunt Mariań-
ski 
1630 wolna 
1800 + Józef i Marianna 
Mosiejczuk 

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. 

r.śm. i Józef Kozłowscy; 
+ Jarosław Maziejuk w 
30 dniu po śm.; + Henry-
ka (k) w 30 dni po śm. i 
Czesław z okazji urodzin 
Kołodziejczyk;  

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

630 wolna 
800 + Ryszard Żebrowski 
w 1 r.śm., Wanda i Alek-
sander Siwińscy 
800 + Stefania, Franciszek 
i zm. z cr. Chmielów 
1800 + Joanna i Gertruda 
Sokólskie 
8 grudnia, 2 NIEDZIE-

LA ADWENTU,  


