
700  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(25) 
800  wolna 
1800  + Edward Iwa-
nowski w 21 r. śm. 
 Wtorek, 26 stycznia - 

Wspomnienie obo-
wiązkowe świętych 
biskupów Tymote-

usza i Tytusa  
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (26) 
800   + Zofia Broda w 
11 r. śm. 
1800 + Regina Olszew-
ska w r.śm. 

Środa, 27 stycznia - 
Wspomnienie obo-

wiązkowe bł. Jerzego 
Matulewicza, biskupa  
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (27) 
800  +Andrzej Kamiń-
ski w miesiąc po 
śmierci 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-

INTENCJE MSZALNE 

 3 Niedziela  
Zwykła 

24.01.2010 

 
III Niedziela Zwykła 

- 24 stycznia  
700  za parafian 
830  + Halina Godlew-
ska – gregoriańska 
(24) 
1000  intencja ogólna: 

Za wszystkich ludzi 
nauki i kultury, aby 
poprzez szczere poszu-
kiwanie prawdy mogli 
dojść do poznania je-
dynego prawdziwego 
Boga; intencja misyj-

na: Aby Kościół, świa-
domy swojej toŜsamo-
ści misyjnej, starał się 
wiernie naśladować 
Chrystusa i głosić Jego 
Ewangelię wszystkim 
narodom. 
1130  + Janina Milch w 
5 r. śm. 
1300  + Jadwiga i 
Edward Woźniak oraz 
cr. Woźniaków 
1800  + Wanda Kowal-
czyk w 2 r. śm. 

Poniedziałek, 25 
stycznia - ŚWIĘTO 

NAWRÓCENIA ŚW. 
PAWŁA, APOSTO-

ŁA 

cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o zdrowie i 
łaski BoŜe dla Stefanii 
i Małgorzaty; - dzięk-
czynna za szczęśliwe 
narodziny synka oraz o 
błogosławieństwo Bo-
Ŝe dla Agnieszki i Bar-
tosza oraz szczęśli-
wych dziadków: BoŜe-
ny i Krzysztofa; + Sła-
womir Łęczycki w 30 
dni po śmierci; 
 Czwartek, 28 stycz-
nia - Wspomnienie 

obowiązkowe św. To-
masza z Akwinu, pre-
zbitera i doktora Ko-

ścioła 
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (28) 
800  + Franciszka (k) 
Jurczak 
1800  + Marianna 
Hoffman w 12 r.śm., 
Helena Pazio w 7 r.śm. 

 Piątek, 29 stycznia  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na 3 Niedzielę Zwykłą 
24 stycznia 2010 

• Bardzo serdecznie dziękujemy za 
Ŝyczliwe przyjęcie kapłanów podczas 
wizyty duszpasterskiej. Kolędę rozpo-
czynamy o godz. 16:00, a w sobotę o 
godz. 10:00. Prosimy o przygotowanie 
krzyŜa, świec, wody święconej i kropi-
dła.  

•  W tym tygodniu wizyta duszpasterska 
odbędzie się według następującego 
porządku: 

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

⇒ wtorek:  
ul. Zorzy 30 od godz. 16:00;  
ul. Zorzy 30A od godz. 18:00;  
ul. Zorzy 30B od godz. 16:00;  
ul. Zorzy 32 od godz. 18:00;   
ul. Zorzy 32A od godz. 19:00 

⇒ środa:  
ul. Axentowicza 1 od godz. 16:00;  
ul. Podstawowa od godz. 19:30;  
ul. Axentowicza 3 od godz. 16:30;  
ul. Zorzy 32B od godz. 19:00 

⇒ czwartek: KANCELARIA NIE-
CZYNNA  
ul. II Poprzeczna od godz. 16:00;  
ul. Marysińska 24M od godz. 19.00; 
ul. Marysińska 24Ł od godz. 19:00 

⇒ piątek:  

Wielu juŜ starało się uło-
Ŝyć opowiadanie o zdarze-
niach, które się dokonały 
pośród nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi 
świadkami i sługami sło-
wa. Postanowiłem więc i 
ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyś się 
mógł przekonać o całkowi-
tej pewności nauk, których 
ci udzielono. Potem po-
wrócił Jezus w mocy 
Ducha do Galilei, a wieść 
o Nim rozeszła się po całej 
okolicy. On zaś nauczał w 
ich synagogach, wysławia-
ny przez wszystkich. 
Przyszedł równieŜ do 
Nazaretu, gdzie się wycho-
wał. W dzień szabatu udał 
się swoim zwyczajem do 
synagogi i powstał, aby 
czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwi-
nąwszy księgę, natrafił na 
miejsce, gdzie było napisa-
ne: Duch Pański spoczywa 
na Mnie, poniewaŜ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski 
od Pana. Zwinąwszy księ-
gę oddał słudze i usiadł; a 
oczy wszystkich w syna-
godze były w Nim utkwio-
ne. Począł więc mówić do 
nich: Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście 
słyszeli. 

Ne 8,1-4a.5-6.8-10;  
Słowa Twe, Panie,  
są duchem i Ŝyciem 
1 Kor 12,12-30;   
Łk 1,1-4.4,14-21 



ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna od 
godz. 16:00;  

⇒ sobota  
ul. Marysińska od numerów począt-
kowych - strona parzysta od godz. 
10:00:  
ul. Marysińska od numerów począt-
kowych, strona nieparzysta od godz. 
10:00;  
ul. Marysińska  bloki 32/34 od godz. 
10:00  

⇒ poniedziałek: 1 lutego 
ul. III Poprzeczna od godz. 16:00;  
ul. Czecha i ul. Wygodna od godz. 
19:00 

• Dziś o 15.30, zapraszamy wszystkich 
chętnych do wspólnego śpiewania 
kolęd. Zapisy - rodzin, grup i osób in-
dywidualnych - u pana Organisty. 

• Dziś równieŜ nowy numer miesięczni-
ka Salve Regina. Zapraszamy do lek-
tury! 

• Dziś po mszy wieczornej w harcówce 
kolejne spotkanie pogłębiające wiarę 
dla młodzieŜy wybierzmowanej. Start 
o 19 pod kinem. 

• Drugi tydzień ferii w Szczyrku za 400 
zł. Rekolekcje ewangelizacyjne dla 
młodzieŜy klas III gimnazjum i nie-
co starszych. Ksiądz Konrad zapra-
sza. 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zapra-
sza członków anińskiej Rodziny do 
kiosku po odbiór korespondencji. 

III Niedziela zwykła – 
24.01 

 
 Wspólnota 

 
 Kto brał udział w zgro-
madzeniu Pielgrzymów, 
czy to w Rzymie przed 
Bazyliką Św. Piotra, czy 
na placu Rajskim w Czę-
stochowie, ten poznał, co 
to jest duch wspólnoty, 
którego przenika tajemni-
czy prąd i jak wielka jest 
potęga Słowa BoŜego, 
które rozpala serca i 
umysły słuchaczy. Wy-
obraźnia nasza uczestni-
czy w pierwszym dzisiej-
szym czytaniu Słowa z 
księgi Prawa MojŜeszo-
wego i słyszy szum tłu-
mów powtarzających: 
„Amen! Niech się tak 
stanie”. Źródeł takich 
reakcji trzeba upatrywać 
w naukach św. Pawła 
Apostoła o Mistycznym 
Ciele Chrystusa. Ta na-
uka jest czymś funda-
mentalnym w naszej 
wierze. Realistycznie 
przedstawia ją św. Paweł 
dziś w drugim czytaniu 
Słowa. Prawdziwa i 
szczera radość płynie z 
głębi duszy człowieka. 
Źródłem jej jest spotkanie 
z Bogiem w Słowie i 
Eucharystii. Słowo BoŜe 
krzepi ducha i oświeca 
człowieka, wskazuje 
drogę i rodzi wiarę. Przez 
wiarę zaś powstaje 
wspólnota ludzi tworzą-
cych jedno Mistyczne 
Ciało Chrystusa. 



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. 

700  + Halina Godlew-
ska – gr. (29) 
800  wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Paweł 
Zawada w 3 r.śm.; + 
Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal; + Józefa (k) 
Daciewicz; 

Sobota, 30 stycznia  
700  + Halina Godlew-
ska – gr. (30) 
800  + Krzysztof  Moty-
czyński w 15 r.śm. 
1700 ślub  
1800  + Edward Sawic-

ki w 5 r.śm., Leokadia 
i Bolesław Przybysz 
IV Niedziela Zwykła, 

31 stycznia  
700  za parafian 
830  + Marianna Za-
lewska 
1000  intencja Kół Ró-

Ŝańcowych 

1130  + Teresa, Jan, 
Zygmunt 
1300  + Wacław Zając i 
jego Rodzice 
1800  + Konstanty Dy-
mek w 9 r.śm. 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników 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 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


