
 
Poniedziałek - 28 grud-

nia 2009 r. 
święto Świętych Mło-

dzianków,  
męczenników 

700  + ks. Marceli God-
lewski 
800  + Mariusz Malarec-
ki, Władysław i Czesła-
wa (k) Szuba, Zofia 
Koczara 
1800  + Marianna Zalew-
ska 

 
 Wtorek - 29 grudnia 

2009 r.  
św. Tomasza Becketta, 
biskupa i męczennika 

700  + s. Irena Kalinow-
ska 
800  intencja wolna 
1800  - dz. Janiny, Tade-
usza oraz ich dzieci i 
wnuków  za łaski BoŜe 
otrzymane w mijającym 
roku 

  
Środa - 30 grudnia 

2009 r. 
700  + Stefan Frelek 
800  + Halina i Tadeusz 
Saksowie 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 

INTENCJE MSZALNE 

 Niedziela  
św. Rodziny 
27.12.2009 

Niedziela Świętej  
Rodziny -  

27 grudnia 2009 r.  
 

700  - dz. za 152 lata 
istnienie Zgromadzenia 
sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi oraz za 
łaskę kanonizacji zało-
Ŝyciela św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego 
830 – dz. Zgromadzenia 
Sióstr Świętej Rodziny, 
a w szczególności Sióstr 
ze wspólnoty w Aninie 
1000  Rodzina RóŜańco-

wa: - aby dzieci były 
szanowane i kochane, i 
nigdy nie stawały się 
ofiarami rozlicznych 
form wyzysku; - aby w 
BoŜe Narodzenie narody 
ziemi uznały w słowie 
Wcielonym światłość 
oświecającą kaŜdego 
człowieka, a kraje 
otwarły drzwi Chrystu-
sowi, Zbawicielowi 
świata; - prośba o opiekę 
Świętej Rodziny. 
1130  + Beata Krawczyk 
w 16 r. śm., Piotr Dora-
bialski 
1300 + Teresa KsiąŜek 
1800  + Zbigniew Nowak 
w 13 r.śm. 

Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - o zdro-
wie i łaski BoŜe dla Ste-
fanii i Małgorzaty; - dz. 
w 64 r. ślubu pp. Barba-
ry i Henryka Kozłow-
skich z prośbą o bł. dla 
całej rodziny: dzieci, 
wnuków i prawnuków; + 
Bronisława (k) Daniluk 
w 8 r.śm.; + Wacław 
Boksa w 31 r.śm.; 
 
 Czwartek - 31 grudnia 

2009 r. 
św. Sylwestra I,  

papieŜa 
700  + s. Teresa Ziółkow-
ska 
800  intencja wolna 
1800  za parafian. Nabo-
Ŝeństwo na zakończenie 
Starego Roku 
 

 Piątek – 1 stycznia 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia w Niedzielę Św. Rodziny 
27 grudnia 2009 

• Dziś, po kaŜdej Mszy św. będziemy udzielali 
specjalnego błogosławieństwa rodzinom. W 
Kościele Powszechnym rozpoczynają się kwar-
talne dni modlitw o chrześcijańskie Ŝycie rodzin. 
Intencja ta wydaje się tym bardziej paląca wobec 
współczesnych zagroŜeń i ataków, z jakimi spo-
tykają się rodziny. Poprzez Ŝycie modlitewne 
rodziny stają się w większym stopniu kościołem 
domowym. Modlitwy w intencji rodzin roz-
pocznie J.E. Ks. Abp Henryk Hoser - Biskup 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. Po kaŜdej 
Mszy św. odbywa się błogosławieństwo rodzin. 
Podejdźmy do błogosławieństwa całymi rodzi-
nami. 

• RównieŜ dziś – 27 grudnia – przypada 70. rocz-
nica Zbrodni Wawerskiej. O godzinie 10.00 – 
w naszym kościele odprawi uroczystą Mszę św. 
w intencji ofiar Wawra nasz Arcypasterz - J.E. 
Ks. Abp Henryk Hoser. O godz. 12.00 ciąg dal-
szy uroczystości przeniesie się na miejsce stra-
ceń przy ul. 27 grudnia, które znajduje się na 
terenie parafii św. Benedykta. 

• Wszystkim osobom, które przygotowały naszą 
świątynię na święta, dekorację boŜonarodzenio-
wą, pomogły w skupieniu i przeŜyciu rekolekcji 
składamy serdeczne podziękowanie - Bóg za-

płać. 
• Po kapitalnym remoncie dzwonów, według 

starej tradycji dzwony będą biły pół godziny 
przed Mszą św. i na Anioł Pański o godz. 12.00 

• Do lektury prasy katolickiej dobrych, pogłębia-
jących wiarę, patriotyzm i chrześcijańskie Ŝycie 
ksiąŜek - zwłaszcza Rozmowy o wszystkim i o 

niczym - rozmowy z Ks. Janem Twardowskim - 
zaprasza Księgarenka. 

• Komisja Charytatywna składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim parafianom za hojność i 
pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych 
dla osób potrzebujących. Państwu Godlewskim z 
firmy „KOTWICA” dziękujemy za wyroby gar-

Rodzice Jego chodzili co 
roku do Jerozolimy na 
Święto Paschy. Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam 
zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończo-
nych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, 
a tego nie zauwaŜyli Jego 
Rodzice. Przypuszczając, 
Ŝe jest w towarzystwie 
pątników, uszli dzień drogi 
i szukali Go wśród krew-
nych i znajomych. Gdy Go 
nie znaleźli, wrócili do 
Jerozolimy szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świątyni, 
gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchi-
wał się im i zadawał pyta-
nia. Wszyscy zaś, którzy 
Go słuchali, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu i 
odpowiedziami. Na ten 
widok zdziwili się bardzo, 
a Jego Matka rzekła do 
Niego: Synu, czemuś nam 
to uczynił? Oto ojciec 
Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie. Lecz 
On im odpowiedział: Cze-
muście Mnie szukali? Czy 
nie wiedzieliście, Ŝe powi-
nienem być w tym, co 
naleŜy do mego Ojca? Oni 
jednak nie zrozumieli tego, 
co im powiedział. Potem 
poszedł z nimi i wrócił do 
Nazaretu; i był im podda-
ny. A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te wspo-
mnienia w swym sercu. 
Jezus zaś czynił postępy w 
mądrości, w latach i w 
łasce u Boga i u ludzi. 

Syr 3,2-6.12-14;  
Błogosławiony,  
kto się boi Pana 
Kol 3,12-21; 
Łk 2,41-52 



maŜeryjne a Państwu Kowalskim za wyroby 
cukiernicze. 

• Dziś i 1 stycznia kawiarenka nieczynna. 
• W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2009 

zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i  spe-
cjalne naboŜeństwo dziękczynno - przebłagalne. 
Mamy za co dziękować Bogu, ale teŜ mamy za 
co przepraszać Go. Będziemy równieŜ prosić o 
dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi 
rodzinami.  

• Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi 
odbędzie się 1 stycznia 2008 po kaŜdej Mszy 
św. Msze św. według porządku niedzielnego. Z 
racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje 
post. 

• Dostępny jest grudniowo-adwentowo-
BoŜonarodzenio-noworoczny numer parafialne-
go miesięcznika SALVE REGINA. Zaprasza-
my do lektury. 

• W przyszłą niedzielę, 3 stycznia, na Mszę św. o 
godzinie 18:00 zapraszamy młodzieŜ, która 
przyjęła ostatnio sakrament bierzmowania. Na-
stępnie w Café Wrzos odbędzie się spotkanie 
opłatkowe. 

• Zapowiedzi PrzedmałŜeńskie 
⇒  Maciej Ornoch, kawaler z par. Św. Benedykta 

i Urszula Fijałkowska, panna z par. tutejszej 
⇒ Robert Piotr Kruszewski, kawaler z Warszawy 

i Aleksandra RóŜa Zwolska, panna z parafii 
tutejszej 

⇒ Robert Szymoński, kawaler z parafii tutejszej i 
Monika Gołasiewicz, panna z parafii Matki 
BoŜej Nieustającej Pomocy w Warszawie na 
Saskiej Kępie 

• Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w naszej 
parafii 7 stycznia i będzie trwał dziesięć tygo-
dni. Spotkania będą we czwartki rozpoczynając 
się o godz. 19. KaŜde spotkanie trwa 1 godzinę. 
Wejście od kancelarii parafialnej. Serdecznie 
zapraszamy. 

Niedziela   
Święto Świętej Rodziny  

27.12 
 
 W roku 1983 papieŜ Jan 
Paweł II podczas audiencji 
generalnej rozwinął temat: 
„MęŜczyzną i niewiastą 
stworzył ich”. W Starym 
Testamencie czytamy: „ 
Stworzył więc Bóg czło-
wieka na swój obraz, na 
obraz BoŜy stworzył go: 
stworzył męŜczyznę i 
niewiastę” (Rdz 1,27; 2,23 
nn). PowyŜsze słowa cyto-
wał Jezus podczas dyskusji 
z faryzeuszami o małŜeń-
stwie. Stworzenie człowie-
ka, to stworzenie „jedności 
dwojga”. Przy czym jed-
ność oznacza toŜsamość 
natury. Bóg nie stworzył 
człowieka samotnym, gdyŜ 
od początku męŜczyzną i 
niewiastą stworzył ich. 
„Zespolenie zaś męŜczy-
zny i kobiety stanowi 
pierwszą postać wspólno-
ty” (por. KK 12). PapieŜ 
podkreśla, Ŝe: „człowiek 
stał się obrazem i podo-
bieństwem Boga nie tylko 
przez samo człowieczeń-
stwo, ale takŜe przez ko-
munię osób – niewiasty i 
męŜczyzny”. W tej jedno-
ści znalazła źródło nauka o 
nierozerwalności małŜeń-
stwa i jego sakramental-
nym wymiarze. To, Ŝe 
stworzył ich męŜczyzną i 
kobietą, stało się tak rado-
sne, Ŝe pełni szczęścia 
mówili do siebie: jak do-
brze, Ŝe jesteś. Chrześci-
jańskie zasady Ŝycia do-
mowego i rodzinnego 
podają nam dzisiejsze 
czytania Słowa. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;      

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

6.30; 8.00;18.00 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

2010 r.  
Uroczystość Świętej 

BoŜej Rodzicielki 
Światowy Dzień  

Pokoju 
830  + Halina Godlewska 
– gr. (1) 
1000  + Józef i Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Szczepan, 
Walenty Pełka 
1130  + Wiktor Pacewicz, 
Alfred Rajter 
1300 zbiorowa; 
1800  zajęta  

 Sobota – 2 stycznia 
2010 r.  

700  + Halina Godlewska 
– gr. (2) 

800  + Władysława (k) Kisiel 
w 10 r. śm. 
1800  - o zdrowie i bł. BoŜe 
dla Bronisławy; + Mieczy-
sław Wieliczko  
 
Niedziela Chrztu Pańskie-

go - 3 stycznia 2010 r.  
 

700  za parafian 
830  + Genowefa i Kazi-
mierz, Barbara Szymańscy, 
Marianna i Józef Biernat 
1000  intencja Radia Maryja 
1130  zajęta 
1300 zbiorowa: + Stefan 
Fronczak z racji urodzin 
1800  + Halina Godlewska – 
gregoriańska (3) 

Święty Michale Archaniele! 
wspomagaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić 
raczył, pokornie o to prosimy, a 
Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na 
zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć 
do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla za-
chowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo 
i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robotni-
ków na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do Ciebie 
z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robot-
ników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który Ŝy-
jesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 


