
1800 - dziękczynna za 
przyjęcie bierzmowa-
nia przez młodzieŜ 
naszej parafii 

Poniedziałek - 4 
stycznia 2010 r. 

700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (4) 
800  - w Bogu wiado-
mej intencji 
1800  + Tadeusz i Maria 
Wyszkowscy 
 Wtorek - 5 stycznia 

2010 r.  
700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (5) 
800  - dz. - bł. w 9 rocz-
nicę urodzin Barbary 
oraz o bł. dla całej 
Rodziny 
1800  + Zygmunt Za-
brzeski w miesiąc po 
śmierci  

Środa - 6 stycznia 
2010 r. - UROCZY-
STOŚĆ OBJAWIE-
NIA PAŃSKIEGO 

700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (6) 
1000  wolna 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 

INTENCJE MSZALNE 

 Druga Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim 

03.01.2010 

Druga Niedziela po 
narodzeniu Pańskim - 

3 stycznia 2010 r.  
 

700  za parafian 
830  + Genowefa i Ka-
zimierz, Barbara Szy-
mańscy, Marianna i 
Józef Biernat 
1000  Intencja Radia 

Maryja- o obfitość łask 
BoŜych, z prośbą o 
szczególne BoŜe bł. na 
Nowy Rok 2010 dla 
duszpasterzy naszej 
parafii, ojców z Radia 

Maryja ,wszystkich 
sióstr ze zgromadzeń 
zakonnych z parafii 
oraz wszystkich wier-
nych  
1130  + Regina i Jerzy 
Dudek 
1300 zbiorowa: + Ste-
fan Fronczak z racji 
urodzin; + Stanisław 
Sobieraj, Andrzej i 
Władysława (k) Sobie-
raj, Bolesław i Józefa 
(k) Zieleniewscy; + 
Amelia i Ludwik Kra-
sowscy 
1800  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (3) 

grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o zdrowie i 
łaski BoŜe dla Stefanii 
i Małgorzaty; + Zyg-
munt Zabrzeski w 30 
dni po śmierci; + Ewa 
Jeszke, zmarli z rodzin 
Jeszke, Kozłowicz, 
Krawczyńskich; 
1800 + Józef Tarasiuk w 
3 r. śm. 
 Czwartek - 7 stycznia 

2010 r. 
700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (7) 
800  intencja wolna 
1800  + Marek Boro-
wicz 

 Piątek - 8 stycznia 
2010 r. 

700  + Halina Godlew-
ska – gr. (8) 
800  + Ryszard i Janina 
Krupińscy  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na Drugą Niedzielę  
po Narodzeniu Pańskim 

03 stycznia 2010 
• We środę w Uroczystość Objawienia Pań-

skiego Msze św. będą odprawione o godz. 
7.00, 10.00 i 18.00. Po KaŜdej Mszy św. 
odbędzie się obrzęd poświęcenia kredy i 
kadzidła. 

• Po kapitalnym remoncie dzwonów, we-
dług starej tradycji dzwony będą biły pół 
godziny przed Mszą św. i na Anioł Pański o 
godz. 12.00 

• Do lektury prasy katolickiej dobrych, pogłę-
biających wiarę, patriotyzm i chrześcijań-
skie Ŝycie ksiąŜek - zwłaszcza Rozmowy o 

wszystkim i o niczym - rozmowy z Ks. Janem 

Twardowskim - zaprasza Księgarenka. 
• W rozpoczynającym się roku 2010 - Ro-

ku Stulecia Anina w niedzielę 10 stycznia 
o godz. 10:00 będzie odprawiona Msza św. 
koncelebrowana  z prośbą o pokój i błogo-
sławieństwo BoŜe w Rodzinach wszystkich 
mieszkańców Anina. Modlitwami naszymi 
ogarniamy równieŜ tych wszystkich, którzy 
odeszli do wieczności. 

• Dziś, 3 stycznia, po Mszy św. wieczornej w 
cafe Wrzos odbędzie się spotkanie opłatko-
we młodzieŜy, która przyjęła ostatnio sakra-
ment bierzmowania. 

• We czwartek 7 stycznia zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 18:00 wszystkie parafial-
ne grupy i wspólnoty, a po Mszy św. na 
wspólne spotkanie opłatkowe. 

• Od minionej soboty rozpoczęliśmy trady-
cyjną wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. 
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16:00, a w 
sobotę o godz. 10:00. Prosimy o przygoto-
wanie krzyŜa, świec, wody święconej i kro-

Na początku było Słowo, a 
Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było Ŝycie, a 
Ŝycie było światłością ludzi, a 
światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadec-
two, aby zaświadczyć o świa-
tłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on świa-
tłością, lecz /posłanym/, aby 
zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która 
oświeca kaŜdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było /Słowo/, a świat 
stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi 
BoŜymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego - którzy ani z krwi, 
ani z Ŝądzy ciała, ani z woli 
męŜa, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało wśród nas. I 
oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w 
słowach: Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyŜszył mnie 
godnością, gdyŜ był wcześniej 
ode mnie. Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez MojŜe-
sza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga 
nikt nigdy nie widział, Ten 
Jednorodzony Bóg, który jest 
w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 

Syr 24,1-2.8-12;  
Słowo Wcielone  
wśród nas zamieszkało 
Ef 1,3-6,15-18;  
J 1,1-18 



pidła.  
•  W tym tygodniu wizyta duszpasterska od-

będzie się według następującego porządku: 
⇒ poniedziałek - 4 stycznia; ul. Szoferska 

od godz. 16:00 i ul. Zgorzelecka i Kra-
wiecka od godz. 19:00 

⇒  wtorek 5 stycznia: ul. Homera od godz. 
16:00, ul. Odsieczy Wiednia i Tulipanowa 
od godz. 19.00 

⇒ czwartek 7 stycznia; ul. Kosynierów od 
godz. 16:00 i ul. Odrodzenia od godz. 
17:00 

⇒ piątek 8 stycznia; ul. Alpejska od godz. 
16:00 i ul. Nawigatorów od godz. 19:00 

⇒ sobota 9 stycznia; ul. Rzeźbiarska od nu-
meru 2 do końca od godz. 10:00 

⇒ poniedziałek 11 stycznia: ul. Niemodliń-
ska od godz. 16 

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

dykta i Urszula Fijałkowska, panna z par. 
tutejszej 

⇒ Robert Piotr Kruszewski, kawaler z War-
szawy i Aleksandra RóŜa Zwolska, panna 
z parafii tutejszej 

⇒ Robert Szymoński, kawaler z parafii tutej-
szej i Monika Gołasiewicz, panna z parafii 
Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w War-
szawie na Saskiej Kępie 

• Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w 
naszej parafii 7 stycznia (najbliŜszy czwar-
tek) i będzie trwał dziesięć tygodni. Spotka-
nia będą we czwartki rozpoczynając się o 
godz. 19. KaŜde spotkanie trwa 1 godzinę. 
Wejście od kancelarii parafialnej. Serdecz-
nie zapraszamy. 

• Grupa Pana Jana serdecznie zaprasza 15 
stycznia, po Mszy Świętej o godz.18.00. na 
kolejną konferencję i modlitwę. 

Chrześcijanin — człowiek mądry 
 

Czym jako chrześcijanie winniśmy 
się róŜnić w Ŝyciu, tak na co dzień, 
od innych? Zdziwicie się, gdy 
powiem, Ŝe powinniśmy być 
mądrzejsi. Nasze spojrzenie na 
świat, na trudne sprawy, na Ŝycie 
winno być pełniejsze, doskonalsze, 
mądrzejsze. 
Tak być powinno. W Ŝyciu naleŜy 
kierować się nie mądrością ludzką, 
ale BoŜą. Nie przesadzę, gdy 
powiem, Ŝe dzieje chrześcijanina, 
dzieje kaŜdego z nas, to historia 
współpracy ludzkiej słabości 
z BoŜą mądrością. O tym mówią 
nam dzisiejsze czytania. 
Słowa prologu św. Jana moŜna 
odczytać i tak: „Na początku była 
Mądrość, a Mądrość była u Boga 
i Bogiem była Mądrość. Wszystko 
przez nią się stało, bez niej nic się 
nie stało /.../. Mądrość zamieszkała 
wśród ludzi, do swoich przyszła, 
a swoi jej nie przyjęli”. 
Myślę, Ŝe nikogo nie obraŜę, gdy 
posłuŜę się porównaniem. Pustą, 
zarozumiałą kobietę pokochał 
bardzo mądry, taktowny męŜczy-
zna. Zawarli ślub. MąŜ zamieszkał 
z Ŝoną przekonany, Ŝe potrafi 
kierować ich wspólnym Ŝyciem, aŜ 
do pełnego szczęścia. Był pewny, 
Ŝe Ŝona go zrozumie, Ŝe uzna jego 
racje... Kobieta chciała jednak 
rządzić sama. MąŜ musiał siedzieć 
cicho. Ustępował przez długi czas 
sądząc, Ŝe się opamięta, Ŝe dostrze-
Ŝe pomyłkę. Upominał, zwracał 
uwagę na bezsensowność takiego 
postępowania, aŜ w końcu usłyszał: 
„Jak ci się nie podoba, to sobie 
idź!” I poszedł. śona go nie 
zrozumiała. Ciasna głowa odrzuciła 
mądrość. 
Podobnie było z nami. Bóg za-
mieszkał w nas, ale powiedzmy 
sobie szczerze, czy chcieliśmy, by 
On był z nami? Czy chcieliśmy 
otworzyć się na Jego mądrość? Jak 
często liczyliśmy się z Jego wolą? 
IleŜ to razy stawialiśmy na swoim? 
Dlaczego dziś, w dwudziestym 
wieku, odwaŜam się mówić do was 
o Ewangelii? Dlatego, bo ufam, Ŝe 
kaŜdy chce być mądry, Ŝe kaŜdy 
jest gotów przyjąć do domu 
mądrego Przyjaciela. Jak planując 
małŜeństwo czekaliście na za-
mieszkanie razem ze współmałŜon-
kiem wiedząc, Ŝe ubogaci was 
swoją miłością, tak trzeba, byście 
przyjęli na mieszkanie BoŜą 
Mądrość. 
Gdy ona wami pokieruje, wygracie 
Ŝycie, odkryjecie wielkie szczęście 
płynące z kontaktu z kochającą 
Mądrością. Jej oczami zobaczycie 
świat, innych ludzi, siebie... 
Wówczas wszystko nabierze 
zupełnie nowej wartości. 
Ks. Edward Staniek 



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. 

1130  + Wiktor Pace-
wicz, Alfred Rajter 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Piotr Nar-
kiewicz; + Krystyna 
Maliszewska z d. Czar-
toryska w 15 r. śm. 

Sobota – 9 stycznia 
2010 r.  

700  + Halina Godlew-
ska – gr. (9) 
800  + Magdalena Bartz 
w 3 r.śm., Janina, Ma-
rianna i Marian Sitko-
wscy, Franciszka (k) i 
Ignacy Kutzner, Cze-
sława (k) i Stefan Józ-

ków 
1800  + Hanna Suwalska 

Niedziela - 10 stycznia 
2010 r. - ŚWIĘTO 

CHRZTU PAŃSKIEGO 
 

700  za parafian 
830  zajęta 
1000  zajęta 
1000 – o pokój i bł. BoŜe w 
rodzinach mieszkańców 
Anina 
1130  zajęta 
1300 + Halina Godlewska – 
gregoriańska (10) 
1800  zajęta 

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. 


