
Poniedziałek - 18 
stycznia 2010 r. 

700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (18) 
800  - o zdrowie dla Ge-
nowefy Kurnawa; + 
Jozef Kurnawa, Tade-
usz RŜysko, Katarzyna, 
Stefania, Władysław i 
Jan Szostak, 
1800  + Agnieszka i 
Łukasz Marzec, Ma-
rianna i Mieczysław 
Zalewscy 
 Wtorek - 19 stycznia 
2010 r. – wspomnienie 
św. Józefa Sebastiana 

Pelczara  
700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (19) 
800   - o bł. i łaskę dla 
Mirosława Pryzmonta 
za 28-letnią słuŜbę mi-
nistrancką 
1800  wolna 

Środa - 20 stycznia 
2010 r. – wspomnienie 
św. Fabiana, papieŜa i 

meczennika  
700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (20) 
800  - dz.-bł. w 40 r. 
ślubu PP. Marianny i 
Tadeusza Gójskich 
1800  zbiorowa: - W 
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700  za parafian 
830  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska (17) 
1000  + Bolesław Jóźwik 
w 19 r.śm. 
1130  + Henryk Rokicki, 
Henryka Rodkiewicz 
1300 zbiorowa: - o Bo-
Ŝe błogosławieństwo 
dla Edyty z okazji uro-
dzin, dla jej męŜa Mi-
chała oraz o szczęśliwe 
przyjście na świat ich 
dziecka; - dz. – bł. w 40 
r. ślubu Marianny i 
Tadeusza Gójskich; - 
dz.-bł. z okazji 3 r. ur. 
Martyny Kotra, brata 
Kubę, Rodziców: Annę 
i Jarosława; + Bolesław 
Jóźwik w 19 r. śm., 
Antoni śółkowski w 28 
r. śm., Marianna, Józef, 
Jerzy Pośnik, cała ro-
dzina Pośników, Maty-
jów, Hanna Leszczyń-
ska, Seweryn Woźniak;  
1800  + Anna i Walerian 
Tothowie, cała rodzina 
Tothów i Trojanow-
skich  

intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - o zdrowie i łaski 
BoŜe dla Stefanii i Mał-
gorzaty; - o szczęśliwe 
rozwiązanie dla Wioli i 
bł. BoŜe dla całej Ro-
dziny; - dz.-bł. w rocz. 
urodzin Alicji z prosba 
o zdrowie, opiekę i Bo-
Ŝe bł. dla Alicji, jej mę-
Ŝa i dzieci;  + Anna i 
Józef Małyska; + Miro-
sław śabiński w 8 r. śm. 
 Czwartek - 21 stycz-
nia 2010 r. – wspo-

mnienie św. Agnieszki 
700  + Halina Godlewska 
– gregoriańska (21) 
800  + Siostra Maria 
Jasonek 
1800  + Leopold Nowa-
kowski, cr. Nowakow-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na 2 Niedzielę Zwykłą 
17 stycznia 2010 

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

• Dziś, podczas Mszy Św. o godz. 13:00 dzieci, 
które przystąpią w tym roku do Pierwszej Ko-
munii Św. otrzymają Pismo Św.. 

• Ofiary złoŜone do skarbony „Dar serca” prze-
znaczone będą na pomoc ofiarom trzęsienia 
ziemi na Haiti. Bóg zapłać. 

• Bardzo serdecznie dziękujemy za Ŝyczliwe 
przyjęcie kapłanów podczas wizyty duszpaster-
skiej. 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: ul. Pazińskiego 1D od godz. 
16:00; ul. Pazińskiego 1E od godz. 17:30; ul. 
Pazińskiego 1F od godz. 19:00; ul. Pazińskie-
go 1G od godz. 19:30; ul. Pazińskiego 3C i 
3D od godz. 19:00. 

⇒ wtorek: ul. Pazińskiego 2 od godz. 16:30; ul. 
Pazińskiego 3 od godz. 16:00; ul. Pazińskiego 
3A od godz. 17:30; ul. Pazińskiego 3B od 
godz. 19:00;  

⇒ środa: ul. Pazińskiego 4 od godz. 16:30; ul. 
Pazińskiego 5 od godz. 18:30; ul. Pazińskiego 
6 od godz. 16:00; ul. Pazińskiego 7 od godz. 
19:00 

⇒ czwartek: ul. Pazińskiego 5A od godz. 16:00; 
ul. Pazińskiego 9 godz. 17.30; ul. Pazińskiego 
5B od godz. 16:30; ul. Pazińskiego 11 od 
godz. 18:00; ul. Pazińskiego 10,12,16 od 
godz. 19:00 

⇒ piątek: ul. Zorzy domy jednorodzinne od 
godz. 16:00; ul. Zorzy 26 od godz. 18:30; ul. 
Zorzy 26A o godz. 16:30; ul. Zorzy 26B od 
godz. 18:00 

W Kanie Galilejskiej odby-
wało się wesele i była tam 
Matka Jezusa. Zaproszono 
na to wesele takŜe Jezusa i 
Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa 
mówi do Niego: Nie mają 
juŜ wina. Jezus Jej odpowie-
dział: CzyŜ to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto? 
CzyŜ jeszcze nie nadeszła 
godzina moja? Wtedy Mat-
ka Jego powiedziała do sług: 
Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie. Stało zaś 
tam sześć stągwi kamien-
nych przeznaczonych do 
Ŝydowskich oczyszczeń, z 
których kaŜda mogła pomie-
ścić dwie lub trzy miary. 
Rzekł do nich Jezus: Napeł-
nijcie stągwie wodą! I 
napełnili je aŜ po brzegi. 
Potem do nich powiedział: 
Zaczerpnijcie teraz i zanie-
ście staroście weselnemu! 
Oni zaś zanieśli. A gdy 
starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem 
- nie wiedział bowiem, skąd 
ono pochodzi, ale słudzy, 
którzy czerpali wodę, wie-
dzieli - przywołał pana 
młodego i powiedział do 
niego: KaŜdy człowiek 
stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas 
gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aŜ do tej pory. 
Taki to początek znaków 
uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie. Następnie 
On, Jego Matka, bracia i 
uczniowie Jego udali się do 
Kafarnaum, gdzie pozostali 
kilka dni. 

Iz 62,1-5;  
Pośród narodów  
głoście chwałę Pana 
1 Kor 12,4-11;  
J 2,1-12 



⇒ sobota ul. Trawiasta od godz. 10:00 od 
numerów początkowych - strona parzysta - 
jeden ksiądz, strona nieparzysta - drugi ksiądz  

⇒ poniedziałek: ul. Zorzy 28 od godz. 16:00; 
ul. Zorzy 28A od godz. 18:00; ul. Zorzy 28B 
od godz. 19:00 

• Dziś odbędzie się - odwołany wcześniej z po-
wodu choroby kleryków - wyjazd do Warszaw-
sko-Praskiego Seminarium Duchownego na 
sztukę o św. Janie Marii Vianneyu. WyjeŜ-
dŜamy autokarem od ulicy Rzeźbiarskiej o go-
dzinie 14.00, powrót około 18.00. Zapraszamy 
wszystkich juŜ zapisanych na listę. Gdyby ktoś 
nie mógł pojechać, proszony jest o kontakt z 
ks. Konradem. 

• W sobotę, 23 stycznia Mszą świętą o godzinie 
15:00,  rozpoczniemy Aniński Przegląd Jase-
łek. Wystąpią 3 grupy: Chaty z Pomysłami, 
Harcerzy z ZHP oraz wychowanków KsięŜy 
Orionistów. Cała impreza odbędzie się w dol-
nej  kaplicy. Zapraszamy serdecznie. 

• Z okazji Dnia Babci i Dziadka młodzieŜ para-
fialnej kawiarenki zaprasza wszystkich Senio-
rów na organizowany specjalnie dla nich bal 
karnawałowy. Spotkanie rozpocznie się w 
sobotę, 23 stycznia, o godzinie 18.00, Mszą 
świętą. Następnie, w dawnym kinie „WRZOS” 
- najpiękniejsze przeboje z dawnych lat, wspól-
na zabawa, pyszny poczęstunek oraz niezapo-
mniana atmosfera gwarantowane. Wszyscy 
młodsi uczestnicy, którzy pragną zabawić się 
przy gorących rytmach dawnych hitów, rów-
nieŜ mile widziani. 

• Za tydzień, 24 stycznia o 15.30, zapraszamy 
wszystkich chętnych do wspólnego śpiewanie 
kolęd. Zapisy - rodzin, grup i osób indywidual-
nych - u pana Organisty. 

• JuŜ za tydzień nowy numer miesięcznika Salve 
Regina. Zapraszamy do lektury! 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza człon-
ków anińskiej Rodziny do kiosku po odbiór 
korespondencji. 

II Niedziela zwykła – 
17.01 

 
 To czynić 

 
 Ścisła więź między Bo-
giem i Jego ludem jest 
trudna do opisania. Dlate-
go prorocy Starego Testa-
mentu dla wyraŜenia tej 
tajemnicy posługują się 
obrazem przymierza mał-
Ŝeńskiego i miłości oblu-
bieńczej. Ale i to porów-
nanie kuleje, bo Bóg daje 
ludowi miłość bez granic, 
a człowiek moŜe odpo-
wiedzieć Bogu jedynie 
słuŜbą. Obecność Chry-
stusa na weselu w Kanie 
jest znakiem tego nowego 
przymierza, obrazem 
nieustannej troski i opieki 
o lud BoŜy. Matką tego 
ludu BoŜego jest Matka 
Jezusa, która stale zachę-
ca do słuchania Jej Syna: 
„Cokolwiek wam powie, 
czyńcie”. Nasza ofiarna 
słuŜba Chrystusowi musi 
jednak być połączona z 
ewangeliczną miłością 
braterską i z wyjściem tej 
miłości naprzeciw sobie. 
śeby się zjednoczyć i 
słuŜyć sobie wzajemnie, 
trzeba się miłować i trze-
ba się znać. Do nas przy-
chodzi Chrystus, by doko-
nać wśród nas i w nas 
cudów przemiany i dawać 
nam siebie w pokarmie 
radości, mocy i jedności. 
Tego tak pragnął i o to 
zabiegał, aŜ po KrzyŜ. 
Wiemy juŜ, co nam mówi 
Matka Jezusa i co nam 
czynić trzeba. Do nas 
naleŜy działanie. 



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 
 

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. 

skich 
 Piątek - 22 stycznia 

2010 r. – wspomnienie 
św. Wincentego Pallo-

tiego 
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (22) 
800  wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

Sobota – 16 stycznia 
2010 r. – wspomnienie 
bł. Wincentego Lewo-

niuka, Towarzyszy, 
męczenników z Pratu-

lina 
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (23) 

800  + Zofia i Aleksander 
Kulik 
1800  + Krystyna Kostrzęb-
ska w 4 r. śm. 
III Niedziela Zwykła - 24 

stycznia  
 

700  za parafian 
830  + Halina Godlewska – 
gregoriańska (24) 
1000  intencja Kół RóŜańco-

wych 

1130  + Janina Millch w 5 r. 
śm. 
1300  zajęta 

1800  + Wanda Kowalczyk 
w 2 r. śm.  

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. 


