
10 grudnia, wtorek, 
NMP Loretańskiej, 

wspomnienie 
630 + Marian Marchel 
w 5 r.śm., Bronisława 
(k), Józef, Stanisław i 
Czesława (k) 
800 wolna 
1800 + Leokadia Bere-
da, Wiktoria i Wiesła-
wa (k) 
1800 + Stefan Fronczak 
w 4 r.śm. 

11 grudnia, środa 
630 + Leokadia, Feliks i 
Andrzej Kamińscy, zm. 
z rodz. Delmaczyń-
skich i Kamińskich  
800 – w int. Magdaleny, 
Piotra, Janka i Antka o 
łaskę przemiany serc i 
opiekę MB 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
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 Polska 
była wierna Bogu, 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Adwentu, Niepokalane 

Poczęcie NMP 
8.12.2013 

8 grudnia,  
2 NIEDZIELA  
ADWENTU,  

NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NMP, 

uroczystość 
700 – w int. postulantek 
i całej Prowincji Nie-
pokalanej SS Rodziny 
Maryi 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 zajęta  
1130 + Władysława (k), 
Roman i Barbara Ko-
strzewscy 
1300 + Zygmunt Ma-
riański w 10 r.śm. 
1630 wolna 
1800 + Józef i Marianna 
Mosiejczuk 

9 grudnia,  
poniedziałek,  

Św. Jana Diego,  
wspomnienie 

630 + Leokadia 
800 – w int. Magdaleny, 
Piotra, Janka i Antka o 
łaskę przemiany serc i 
opiekę MB 
1800 zajęta 
1800 wolna 

Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Aleksan-
dra (k), Piotr, Jadwiga, 
Franciszek i Feliks 
Bogusz; + Bolesław 
Jóźwik i jego rodzice;  
12 grudnia, czwartek, 

NMP z Guadalupe, 
wspomnienie 

630 + Aleksander Woź-
nica, Stanisława(k) i 
Piotr Grajda, zm. z 
rodz. Woźniców i Graj-
dów 
800 + Franciszka (k) i 
Wiktor Jurczak 
1800 + Helena i Jan 
Buczyńscy w 20 r.śm. 
1800 + Bartosz  

13 grudnia, piątek, 
Św. Łucji,  

dziewicy i męczennicy, 
wspomnienie 

630 wolna 
630 wolna 
800 + Józefa (k) Matec-
ka w 16 r.śm. 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 2 Niedzielę Adwentu,  

Niepokalane Poczęcie NMP 
8.12.2013 r. 

 
•  W dzisiejszą niedzielę - 08.12 - obchodzimy 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na 
wieczornej Mszy św. odbędzie się Duchowa ad-
opcja dziecka poczętego. Formularze Duchowej 
Adopcji są wyłożone na stoliku przy wyjściach z 
kościoła. Serdecznie zapraszamy do tej wielkiej 
modlitwy o życie dzieci poczętych. 

• Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na 
Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji, 
a do skarbonki narodku kościoła „Dar Serca” 
możemy wspomóc Kościół na Wschodzie. 

•  Dziś też ojciec Adam, orionista, odpowiedzial-
ny za ośrodek oświatowo-wychowaczy 
„Trampolina” znajdujący się na terenie naszej 
parafii będzie głosił na wszystkich Mszach św. 
Słowo Boże, a jego podopieczni opowiedzą o 
rozwoju, celach i zadaniach tej ważnej placówki.  

•  Także w dzisiejszą niedzielę serdecznie zapra-
szamy do obejrzenia Wystawy Świętych Obraz-
ków autorstwa kolekcjonerki Pani Marii Parzu-
chowskiej. Wystawa ma miejsce w kruchcie na-
szego kościoła. W oparciu o ten niezwykły zbiór 
powstał album, który przedmowa opatrzył Ks. 
prof. Waldemar Chrostowski.  

•  Dzisiaj również, o godz. 16.30 w kościele Msza 
św. dla dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. i ich rodziców. 

•  Dziś - 08.12 - o godz. 11.00 w salce parafialnej 
spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących 
się do Bierzmowania.  

•  Nasz parafialny Caritas rozprowadza  dziś i w 
następną niedzielę /8 i 15.12/ świece na stół wigi-
lijny. W następną niedzielę będziemy zbierać 
także żywność i dary pieniężne na paczki świą-
teczne dla rodzin potrzebujących z naszej Parafii. 
Kosze wystawione będą przy wejściu do kościoła.  

•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 19.00 zapraszamy 
na kolejny wykład Kursu Biblijnego. Z racji na 

Rdz 3,9-15 

Śpiewajcie Pa-
nu, bo uczynił 
cuda 
Rz 15,4-9 

Łk 1,26-38 
 Bóg posłał anioła 
Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dzie-
wicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: „Bądź po-
zdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami”. Ona 
zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby zna-
czyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: „Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższe-
go, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Bę-
dzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie koń-
ca”. Na to Maryja rzekła do 
anioła: „Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?” 
Anioł Jej odpowiedział: 
„Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też 
Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem 
Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna 
i jest już w szóstym miesiącu 
ta, która uchodzi za niepłod-
ną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego”. Na to 
rzekła Maryja: „Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego 
słowa”. Wtedy odszedł od 
Niej anioł. 



dużą liczbę uczestników, kurs odbędzie się w 
dolnej kaplicy. Nowych chętnych serdecznie 
zapraszamy. 

• 13 grudnia (piątek) o godz. 17.30 zapraszamy do 
wspólnego odmówienia Różańca Fatimskiego. 

•  Rozpoczął się 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 za tydzień - w III nie-
dzielę Adwentu - 15.12 i potrwają do środy - 
18.12 włącznie. Poprowadzi je ks. dr Zenon Ha-
nas SAC 

•  Opłatki na stół wigilijny można nabywać u sio-
stry Elżbiety w zakrystii. Można też wtedy za-
opatrzyć się w Kalendarz Kresowy na rok 2014 
wydany przez Siostry od Aniołów z Wilna. W ten 
sposób można też pomóc Siostrom w pracy apo-
stolskiej. W zakrystii można też zaopatrzyć się w 
pakowane przez ministrantów sianko na nasze 
wigilijne stoły. 

•  W ramach comiesięcznego spotkania kandyda-
tów do Bierzmowania w niedzielę za ty-
dzień /15.12 /odbędzie się wyjazd na sztukę do 
naszego Wyższego Seminarium Duchownego. 
Na Mszę św. przychodzimy na dowolną godzinę. 
W tym roku spektakl nosi tytuł „Za pięć godzin 
zobaczę Jezusa”. Wszystkich pozostałych chęt-
nych na wyjazd do Tarchomina tego dnia o godz. 
15.15 sprzed kościoła zapraszamy do zakrystii 
lub kancelarii! Powrót ok. godz. 19.30. 

•  W najbliższą niedziele 15 grudnia wolontariusze 
ze  Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” zapra-
szają na kiermasz mikołajkowy, na któ-
rym będzie można znaleźć miłe podarunki, ręcz-
nie wykonaną biżuterię, wyroby ceramiczne oraz 
karty i ozdoby świąteczne. Gorąco zapraszamy! 

• W parafialnym Kiosku Radia Maryja, jest do 
nabycia najnowszy album kolęd ks. Roberta 
Żwirka - naszego ubiegłorocznego rekolekcjoni-
sty. Serdecznie zapraszamy. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 

II Niedziela  
Adwentu,  

Niepokalane  
Poczęcie NMP – 8.12 

 
Wypowiedzieć Mu 

swoje: „Tak”. 
 

 Maryja Niepokala-
na,  najczystsza 
Dziewica jaśniejąca 
świętością, jest wi-
zerunkiem Kościoła, 
który kiedyś cały 
będzie  „święty 
i nieskalany przed 
Bożym obliczem”. 
Oddając Jej cześć, 
wielbimy Boga, 
który mocą zasług 
przewidzianej śmier-
ci Jezusa zachował 
Ją od grzechu, oraz 
wyznajemy wiarę 
w to, że także my, 
grzeszni, staniemy 
się czyści dzięki tej 
samej ofierze krzy-
ża. Chwała Maryi 
jest znakiem, że Bóg 
n a p r a w d ę  j e s t 
w stanie przemienić 
serce każdego czło-
wieka, który, jak 
Ona przy Zwiasto-
waniu, zechce wy-
powiedzieć Mu swo-
je: „Tak”. 
 

Mira Majdan, 

„Oremus”, 

 grudzień 2007 



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 
 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 673 
 

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. 

15 grudnia,  
3 NIEDZIELA  
ADWENTU,  

/REKOLEKCJE/ 
700 wolna 
830 + Antoni Okniński 
w 14 r.śm. i jego rodzi-
ce: Leokadia i Leopold 
Żurawscy 
1000 zajęta  
1130 + Zygmunt 
1300 zbiorowa: + Ro-
bert Kędzierski w 2 
r.śm.; + Tadeusz Kul-
czycki w 30 dniu po 
śm.;  
1800 + Zdzisław Rokic-
ki w 11 r.śm. 

ADWENT 

(łac. adventus — przyjście, 
przybycie) 

Okres w roku liturgicznym, 
który zaczyna się od pierw-
szych nieszporów niedzieli 
przypadającej ok. 30 XI i 
kończy się przed pierwszymi 
nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

Składa się z dwóch okresów:  
a) przygotowania do urocz. Narodzenia Pańskiego, w 

której wspominamy pierwsze przyjście Syna BoŜego do 
ludzi;  

b) czasu, w którym wspomnienie pierwszego przyj-
ścia Chrystusa kieruje serca wiernych ku oczekiwaniu 
Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych 
względów Adwent jest okresem poboŜnego i radosnego 
oczekiwania. 

Bogactwo teologii i duchowości A odsłaniają, specjal-
nie na ten okres przygotowane przez Kościół, formula-
rze mszalne, a zwłaszcza liturgia słowa i teksty modlitw 
(oracji). 

Adwentowa liturgia Słowa uczy o waŜności w Ŝyciu 
chrześcijanina tego okresu, opisując pierwsze przyjście 
Chrystusa oraz zaleca wczuć się w głód duchowy i tęsk-
notę za Zbawicielem. Ukazuje równocześnie sposób 
wychowania, którym Bóg przygotował ludzkość na 
przyjście Mesjasza. 

14 grudnia, sobota, 
Św. Jana od Krzyża, 

prezbitera  
i dra Kościoła,  
wspomnienie 

630 wolna 
800 – w int. Magdaleny, 
Piotra, Janka i Antka o 
łaskę przemiany serc i 
opiekę MB 
1800 + Zofia Wojcie-
chowska-Konpka, Hie-
ronim Konopka 
1800 – w int. Marty w 
28 urodziny o dary 
Ducha św. i dalszą 
opiekę dla cr.  
 


