
700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(12) 
800   + Igor Tawry-
czewski w 21 r. śm. 
1800  - o łaskę zdrowia 
dla Marcina i pokiero-
wanie jego Ŝyciem  

Środa - 13 stycznia 
2010 r.  

700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(13) 
800  + Weronika, Tade-
usz, Janina Kaczorow-
scy 
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; - o zdrowie i 
łaski BoŜe dla Stefanii 
i Małgorzaty; + Jacek 
Kruszewski;  
 Czwartek - 14 stycz-

nia 2010 r. 
700  + Halina Godlew-

INTENCJE MSZALNE 

 Święto Chrztu 
Pańskiego 
10.01.2010 

Niedziela - 10 stycz-
nia 2010 r. - ŚWIĘ-
TO CHRZTU PAŃ-

SKIEGO 
 

700  - za parafian 
830  - o BoŜe błogosła-
wieństwo dla całej 
rodziny Gałeckich 
1000 - o pokój i bł. 
BoŜe w rodzinach 
wszystkich Aninian  
1130  + Wacław i Ja-
dwiga Borowscy i ich 
zmarli rodzeństwo i 
rodzice 
1300 + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(10) 
1800  +Aniela, Stani-
sław, Irena, Janina, 
Apolonia 

Poniedziałek - 11 
stycznia 2010 r. 

700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(11) 
800  + Maria, Stani-
sław, Stanisława (k) 
1800  + Janina Pątek w 
15 r. śm. 
 Wtorek - 12 stycznia 

2010 r.  

ska – gregoriańska 
(14) 
800  - w wiadomej Pa-
nu Bogu intencji 
1800  + Ignacy Chmiel 
w 65 r. śm. w obozie 
koncentracyjnym,  
jego Rodzice, śona i 
Syn 
 Piątek - 15 stycznia 

2010 r. 
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (15) 
800  zajęta 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Aleksan-
dra Broniszewska, Jan 
i wszyscy zmarli z 
rodziny Broniszew-
skich 
Sobota – 16 stycznia 

2010 r.  
700  zajęta 
800  + Halina Godlew-
ska – gr. (16) 
1800  zajęta 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na Święto Chrztu Pańskiego 
10 stycznia 2010 

• W rozpoczynającym się roku 2010 - Roku 
Stulecia Anina dziś w niedzielę 10 stycznia o 
godz. 10:00 będzie odprawiona Msza św. z 
prośbą o pokój i błogosławieństwo BoŜe w 
Rodzinach wszystkich mieszkańców Anina. 
Modlitwami naszymi ogarniamy równieŜ tych 
wszystkich, którzy odeszli do wieczności. 

• Rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modli-
twy o Jedność Chrześcijan, przeŜywany w 
tym roku pod hasłem „Wy jesteście świadka-
mi tego”, wyjętym z Ewangelii św.  Łukasza. 

• Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres 
Narodzenia Pańskiego. 

• Bardzo serdecznie dziękujemy za Ŝyczliwe 
przyjęcie kapłanów podczas wizyty duszpa-
sterskiej. Kolędę rozpoczynamy o godz. 
16:00, a w sobotę o godz. 10:00. Prosimy o 
przygotowanie krzyŜa, świec, wody święconej 
i kropidła.  

•  W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-
dzie się według następującego porządku: 

⇒ poniedziałek 11 stycznia: ul. Niemodlińska 
1 ksiądz od godz. 16:00 od numerów począt-
kowych.  

⇒ wtorek 12 stycznia: ul. Zalipie od godz. 
16:00, od numerów początkowych, jeden 
ksiądz strona parzysta, drugi ksiądz strona 
nieparzysta; ul. Zambrowska (domki) od 
godz. 19:00 

⇒ środa 13 stycznia: ul. Zambrowska blok 4 
od godz. 16:00 - jeden ksiądz; blok 4A od 
godz. 17:30 - jeden ksiądz; blok 4B - od 
godz. 19:00 - jeden ksiądz; blok 6 od godz. 
16:00 - jeden ksiądz; blok 6A - od godz. 
17.30 - jeden ksiądz; blok 6B od godz. 19:00 
- jeden ksiądz; blok 8A od godz. 19:00 - 
jeden ksiądz. 

⇒ czwartek 14 stycznia; ul. Zambrowska 10A 

Gdy więc lud 
oczekiwał z napię-
ciem i wszyscy 
snuli domysły w 
sercach co do Jana, 
czy nie jest Mesja-
szem, on tak prze-
mówił do wszyst-
kich: Ja was 
chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu 
nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka 
u sandałów. On 
chrzcić was będzie 
Duchem Świętym i 
ogniem. Kiedy 
cały lud przystępo-
wał do chrztu, Je-
zus takŜe przyjął 
chrzest. A gdy się 
modlił, otworzyło 
się niebo i Duch 
Święty zstąpił na 
Niego, w postaci 
cielesnej niby go-
łębica, a nieba ode-
zwał się głos: Tyś 
jest mój Syn umi-
łowany, w Tobie 
mam upodobanie. 

Iz 42,1-4.6-7;  
Pan ześle pokój  
swojemu ludowi 
Dz 10,34-38;  
Łk 3,15-16.21-22 



- od godz. 16:00 jeden ksiądz; blok 11 - od 
godz. 17.30 - jeden ksiądz; blok 12 od godz. 
16:00 - jeden ksiądz; blok 13 - od godz. 
19:00 - jeden ksiądz 

⇒ piątek 15 stycznia; ul. Pazińskiego 1 od 
godz. 16 - jeden ksiądz; ul. Pazińskiego 1B 
od godz. 17:30 - jeden ksiądz; ul. Pazińskie-
go 1A od godz. 16:00 - jeden ksiądz: ul. 
Pazińskiego 1C od godz. 17:30 - jeden 
ksiądz 

⇒ sobota 16 stycznia; ul. Stradomska od nu-
merów początkowych - strona parzysta - 
jeden ksiądz, strona nieparzysta - drugi 
ksiądz od godz. 10:00. Ul. Stradomska od 
ul. B. Czecha numery parzyste i nieparzyste 
od godz. 10.00 trzeci ksiądz. 

⇒ poniedziałek 18 stycznia: ul. Pazińskiego 
1D od godz. 16:00 - jeden ksiądz; ul. Paziń-
skiego 1E od godz. 17:30 - jeden ksiądz; ul. 
Pazińskiego 1F od godz. 19:00 - jeden 
ksiądz; ul. Pazińskiego 1G od godz. 19:30 - 
jeden ksiądz; ul. Pazińskiego 3C i 3D od 
godz. 19:00 - jeden ksiądz 

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

• W przyszłą niedzielę, 17 stycznia, odbędzie 
się - odwołany wcześniej z powodu choroby 
kleryków - wyjazd do Warszawsko-Praskiego 
Seminarium Duchownego na sztukę o św. 
Janie Marii Vianneyu. WyjeŜdŜamy autoka-
rem od ulicy Rzeźbiarskiej o godzinie 14.00, 
powrót około 18.00. Zapraszamy wszystkich 
juŜ zapisanych na listę. Gdyby ktoś nie mógł 
pojechać, proszony jest o kontakt z ks. Konra-
dem. 

• Zapraszamy do wspólnego śpiewanie kolęd w 
niedzielę 24 stycznia o 15.30. Zapisy u pana 
Organisty. 

 

Niedziela – Święto 
Chrztu Pańskiego  

 
 W Chrystusie 

 
 W tajemnicy Chrztu 
chrześcijanin doznaje 
jakby twórczego wstrząsu 
Miłości z nieprzemijają-
cym i niezniszczalnym 
wkładem. Dzieje się z 
ochrzczonym podobnie, 
jak w czasie chrztu Chry-
stusa w Jordanie. Bóg 
Ojciec przedstawia Jezusa 
ludzkości, akcentując 
obecność swego Syna na 
ziemi i swoje w Nim 
upodobanie. Chrzest Jana 
ujawnia, Ŝe w tajemnicy 
chrztu bierze udział cała 
Trójca Święta. I chociaŜ 
chrzest jest zakorzeniony 
w całym Ŝyciu i śmierci 
Chrystusa, to zawsze 
działa w nim równieŜ Bóg 
Ojciec i Duch Święty. 
Zapowiedź Chrztu moŜe-
my zobaczyć w dziejach 
ludu wybranego. Przy 
stworzeniu świata woda 
okrywa i obmywa całą 
ziemię. Wody potopu 
niszczą grzech i unoszą 
wybranych. Woda tryska-
jąca ze skały w Meriba 
ratuje Ŝycie zdąŜającym 
do ziemi obiecanej. Roz-
szerzające się wody Mo-
rza Czerwonego czynią 
przejście na drugi brzeg. 
Skoro więc Jezus zanurza 
się w słabości człowieka, 
to prawdą jest, Ŝe czło-
wiek moŜe się z tej słabo-
ści wydobyć, ale nie sam. 
Przemiana nasza dokonuje 
się przez zanurzenie się w 
Chrystusie. 



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 moŜna 

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. 

Niedziela -  
17 stycznia 2010 r.  
 

700  za parafian 
830  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(17) 
1000  + Bolesław 
Jóźwik w 19 r.śm. 
1130  + Henryk Rokic-
ki, Henryka Rodkie-
wicz 
1300 zbiorowa: - o 
BoŜe błogosławień-
stwo dla Edyty z oka-
zji urodzin, dla jej 
męŜa Michała oraz o 

szczęśliwe przyjście na 
świat ich dziecka; dzięk-
czynno – błagalna w 40 
rocznicę ślubu Marianny i 
Tadeusza Gójskich; + 
Bolesław Jóźwik w 19 r. 
śm., Antoni śółkowski w 
28 r. śm., Marianna, Jó-
zef, Jerzy Pośnik, cała 
rodzina Pośników; Maty-
jów, Hanna Leszczyńska, 
Seweryn Woźniak;  
1800  + Anna i Walerian 
Tothowie, cała rodzina 
Tothów i Trojanowskich  

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. 


