
śm. 
17 grudnia, wtorek, /

REKOLEKCJE/ 

630 + Lidia Zagórska i 
Bronisław Jurczak 
900 + Jan Ozga 
1800 + Andrzej Małek 
w 5 r.śm. 
1800 + rodzice: Wacław 
i Maria  

18 grudnia, środa, /

REKOLEKCJE/ 

630 wolna 
900 wolna 
900 – 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, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Czesław 
Kołodziejczyk; + Bo-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  

Adwentu, /Gaudete/ 
15.12.2013 

15 grudnia, 3 NIE-

DZIELA ADWEN-

TU, /REKOLEKCJE/ 

700 wolna 
830 + Antoni Okniński 
w 13 r.śm. i jego rodzi-
ce oraz  Leokadia i 
Leopold Żurawscy 
1000 zajęta  

1130 + Zygmunt w 20 
r.śm., i jego rodzice: 
Aleksandra (k) i Broni-
sław oraz siostra Hen-
ryka (k) 
1300 zbiorowa: - w int. 
Aleksandra w 18 uro-
dziny z prośbą o bł. 
Boże na każdy dzień i 
potrzebne łaski dla cr.; 
+ Robert Kędzierski w 
2 r.śm.; + Tadeusz Kul-
czycki w 30 dniu po 
śm.;  
1800 + Zdzisław Rokic-
ki w 11 r.śm. 
16 grudnia, poniedzia-

łek, /REKOLEKCJE/ 

630 + Anna i Stanisław 
Klos, zm. z rodz. So-
kolnickich i Klosów  
900 wolna 
900 + Zbigniew Remi-
szewski 
1800 + Janina Mędrze-
jewska w 30 dniu po 

gumił Doręgowski w 1 
r.śm.; + Władysław i 
Urszula Piotrowscy, 
Marian Woźniak, Anna 
i Jerzy Galiccy; + Zo-
fia, Jan i Stanisław 
Gawrysiowie, Zdzisław 
Kondeja, Halina Hat-
towska w 3 r.śm., cr. 
Hattowskich i Irena 
Mayer; + Józef Korze-
niowski w 30 dniu po 
śm. 
19 grudnia, czwartek 

630 + Janina Romano-
wicz i cr . Romanowi-
czów  
800 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski – 
zwłaszcza wiary – dla 
męża Dariusza w dniu 
imienin 
1800 + Dariusz Pawla-
sek z okazji imienin 
1800 + Włodzimierz 
Kwapień w 1 r.śm. 

20 grudnia, piątek 

630 wolna 
630 wolna 
800 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 3 Niedzielę Adwentu,  

/Gaudete/ 

15.12.2013 r. 

 

•  Dziś, w III niedzielę Adwentu rozpoczy-
namy rekolekcje adwentowe. Potrwają 
do środy - 18.12 włącznie. Poprowadzi je 
ks. dr Zenon Hanas SAC. Msze św. z 
nauką rekolekcyjną o godz. 6.30, 9.00 i 
18.00. Msza św. o późniejszej porze jest 
zarezerwowana na rekolekcje wielko-
postne. Spowiedź będziemy rozpoczynać 
na pół godziny przed każdą mszą św. Na 
Roraty /ku czci NMP odprawiane co-
dziennie oprócz niedziel/ o godz. 6.30 
zapraszamy szczególnie dzieci z lampio-
nami.  
•  W ramach comiesięcznego spotkania 

kandydatów do Bierzmowania w dzi-
siejszą niedzielę o godz. 15.15 sprzed 
kościoła wyjazd na sztukę do naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego pt. 
„Za pięć godzin zobaczę Jezusa”. Na 
Mszę św. przychodzimy na dowolną go-
dzinę. Powrót ok. godz. 19.30.  
•  Nasz parafialny Caritas rozprowa-

dza  dziś świece na stół wigilijny. Jest też 
zbierana żywność i dary pieniężne na 
paczki świąteczne dla rodzin potrzebują-
cych z naszej Parafii. Kosze wystawione 
są przy wejściu do kościoła.  
•  W dzisiejszą niedzielę 15 grudnia wo-

lontariusze ze  Stowarzyszenia „Chata z 
pomysłami” zapraszają na kiermasz mi-

kołajkowy, na którym będzie można 

Iz 35,1-6a.10 

Przybądź, o Pa-
nie, aby nas wy-
bawić 
Jk 5,7-10 

Mt 11,2-11 
 Gdy Jan usłyszał w 
więzieniu o czynach Chry-
stusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: Czy 
Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać? Jezus 
im odpowiedział: Idźcie i 
oznajmijcie Janowi to, co 
słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzysku-
ją, chromi chodzą, trędo-
waci doznają oczyszczenia, 
głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosła-
wiony jest ten, kto we 
Mnie nie zwątpi. Gdy oni 
odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: 
Coście wyszli oglądać na 
pustyni? Trzcinę kołyszącą 
się na wietrze? Ale coście 
wyszli zobaczyć? Człowie-
ka w miękkie szaty ubrane-
go? Oto w domach królew-
skich są ci, którzy miękkie 
szaty noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? 
Tak, powiadam wam, 
nawet więcej niż proroka. 
On jest tym, o którym 
napisano: Oto Ja posyłam 
mego wysłańca przed 
Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę, powia-
dam wam: Między naro-
dzonymi z niewiast nie 
powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniej-
szy w królestwie niebie-
skim większy jest niż on. 



znaleźć miłe podarunki, ręcznie wykona-
ną biżuterię, wyroby ceramiczne oraz 
karty i ozdoby świąteczne. Gorąco za-
praszamy! 
•  Wyjątkowo w najbliższą środę - 18.12 - 

o godz. 19.00 w salce parafialnej spotka-
nie grupy Porozmawiajmy o Kościele. 

Wejście od strony kancelarii.  
Wszystkich serdecznie zapraszamy!  
•  Za tydzień - 22.12 - o godz. 16.30 w 

kościele, Msza św. dla dzieci przygoto-

wujących się do I Komunii św. i ich 
rodziców. 
•  Opłatki na stół wigilijny można naby-

wać u siostry Elżbiety w zakrystii. Moż-
na też wtedy zaopatrzyć się w Kalen-

darz Kresowy na rok 2014 wydany 
przez Siostry od Aniołów z Wilna. W ten 
sposób można też pomóc Siostrom w 
pracy apostolskiej. W zakrystii można 
też zaopatrzyć się w pakowane przez mi-
nistrantów sianko na nasze wigilijne 

stoły. 
•  W parafialnym Kiosku Radia Maryja, 

jest do nabycia najnowszy album kolęd 
ks. Roberta Żwirka - naszego ubiegło-
rocznego rekolekcjonisty. Serdecznie 
zapraszamy. 
•  Zachęcamy też do zaopatrywania się w 

choinki na tegoroczne święta przy bu-
dynku naszego Kina. 
•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 

najbliższym tygodniu. 
• W zakrystii można zgłosić się po odbiór 

wózka inwalidzkiego i balkoniku dla 
osoby potrzebującej. 

III Niedziela Adwentu – 

15.12 

 

 Chwile przyjścia 

 
 Kiedy spodziewamy się go-
ścia, wtedy stajemy się ludźmi 
czynu: przykładnymi, radosny-
mi i czystymi. I oto Pan jest 
blisko. Przychodzi, aby spełnić 
ludzkie nadzieje. Radujmy się, 
jakbyśmy otrzymali nowy 
wzrok i słuch, nowy język i 
nową sprawność chodzenia. 
Nie czas na krytyki, szemranie 
i uprzedzanie przyszłego sądu. 
Przed drzwiami stoi Ten, który 
ma przyjść. Na Niego czeka-
my. I to jest nasz adwent 
osobisty, narodowy i całej 
ziemi. Czas zatem na sprząta-
nie swojego serca i umysłu. 
„Pan uciśnionym wymierza 
sprawiedliwość, chlebem 
karmi głodnych, Pan przywra-
ca wzrok ociemniałym, Pan 
dźwiga poniżonych, Pan ochra-
nia sierotę i wdowę”: śpiewany 
w psalmie dzisiejszej liturgii. 
„Idźcie i oznajmijcie Janowi 
to, co słyszycie i na co patrzy-
cie: niewidomi wzrok odzy-
skują, chromi chodzą” itd. A 
więc ta sama treść słów Chry-
stusa, o czym mówili prorocy. 
On sam przychodzi, aby nas 
zbawić, a z Nim przychodzi 
wyzwolenie z poniżenia i 
smutku, przychodzi pełnia 
radości i pokoju. Adwent –  to 
lekcja pragnienia i tęsknoty za 
Bogiem Przyjacielem, Bogiem 
Miłości i Radości nieskończo-
nej. Nasz liturgiczny Adwent 
jest tylko wspomnieniem 
wielowiekowego Adwentu 
ludu Starego Testamentu. Po 
tym historycznym Adwencie 
przyszedł wreszcie oczekiwany 
Mesjasz: Bóg – Człowiek, aby 
dać nam Siebie bez reszty. To 
wszystko stało się w okresie 
Wcielenia i Bożego Narodze-
nia. Stąd radość, nie tylko 
liturgiczna. To przełom w 
dziejach ludzkości i ewange-
liczne orędzie prawdy, spra-
wiedliwości i pokoju.  



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. 

830 + Janusz Siarkie-
wicz 
1000 – dz. Jerzego i 
Anny z prośbą o bł. 
Boże i potrzebne łaski 
dla cr. 
1130 + Dariusz Borow-
ski z okazji imienin 
1300 + Antoni, Kazi-
miera (k), Tadeusz, 
Roman i Władysław 
Ryciuk 
1630 wolna 
1800 + Wojciech w 28 
r.śm., Grzegorz, Wła-
dysław i Maria Floriań-
czyk, Jan i Aleksander 
Broniszewscy 

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. 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał 
Misztal;  

21 grudnia, sobota 

630 – o Boże bł. i zdro-
wie dla Anny Włodar-
czyk z okazji urodzin  
800 + Maria i Kazimierz 
Majda 
1800 – dz.-bł. w 50 uro-
dziny Anny  
1800 wolna 

22 grudnia, 4 NIE-

DZIELA ADWENTU 

700 + Kazimierz Do-
brzyński i zm. z c.rodz.  


