
r.śm., Anna FILIP w 13 
r.śm. i zm. z bloku 5A 
przy ul. Pazińskiego 

22 grudnia, środa; 
630 + Janina, Kazimierz i 
Marek Sierpińscy, Karol 
i Helena Kłos   
800 zajęta 
1800 zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; + Ja-
nusz Siarkiewicz w 11 
r.śm., Wojciech w 25 
r.śm., Grzegorz, Maria i 
Władysław Floriańczyk, 
Jan i Aleksandra Broni-
szewscy;  
23 grudnia, czwartek; 

630 + Zofia, Stanisław i 
Marian Wielgo, Włady-
sława (k), Władysław i 
Leokadia Wojtyńscy 
800 + Jan Pryzmont 
1800 – za parafian  

24 grudnia, piątek; 
630 + zm. z rodz. SS Św. 
Rodziny z Bordeaux 
800 + Ewa w dniu imie-
nin 

INTENCJE MSZALNE 

IV Niedziela  
Adwentu -  
19.12.2010 

19 grudnia,  
IV Niedziela Adwentu  

700 – za parafian  
830 + Zdzisław Rokicki 
w 8 r.śm.  
1000 + Dariusz Borowski 
w dniu imienin 
1130 + Andrzej w 2 r.śm. 
i Kazimierz w 25 r.śm. 
Małek  
1300 zbiorowa: + Kazi-
mierz Dobrzyński; Sta-
nisław i Feliksa (k), 
Ryszard Szymańscy; 
+Krystyna i Stanisław 
Jedruch;  
1800 + Kazimiera i Anto-
ni Ryciuk 

20 grudnia, 
poniedziałek; 

630 + Janina Romano-
wicz 
800 + Janina Romano-
wicz w 7 r.śm. i zm. z cr. 
Romanowiczów 
1800 + Leon i Genowefa 
Czaczkowscy oraz ich 
rodzice 

21 grudnia, wtorek; 
630 – o bł. BoŜe dla cr. 
Kowalskich 
800 + Władysław, Zofia, 
Stefan i Stanisława (k) 
Lewińscy, Barbara i 
Janusz Lechniak 
1800 + Stanisław w 5 

800 – w int. ks. Adama z 
okazji imienin 

25 grudnia, sobota; 
NARODZENIE  

PAŃSKIE 
000 PASTERKA  
w int. parafian  
830 – Siostry z Bordeaux  
1000  + Leokadia, Wa-
cław i Edward Pisarczyk 
1130  + Tadeusz i Danuta 
Bulik, Julian i Marianna, 
Kubuś i Marysia, Jan i 
Bronisława (k) Jarosz 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Adrian Zbigniew Gąsio-
rowski, Karolina Kata-
rzyna Mlostek; - dz.-bł. 
w int.: Palomki, Beaty, 
Eulalii i Zbigniewa 
Fronc; - dz.-bł. za otrzy-
mane łaski z prośbą o bł. 
BoŜe dla cr. Modlińskich 
w urodziny Bogdana; - 
dz.-bł. w 60 r. ślubu 
Józefa i Władysławy 
Czech z prośbą o bl. 
BoŜe dla cr.; + Euge-
niusz, Stanisława i Tade-
usz Jacak, Lidia Adler, 

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

www.anin.parafia.info.pl Nr 66 



Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  IV Niedzielę Adwentu 

19.12.2010 r. 
 
• Niech Syn BoŜy - pochodzący według ciała z 

rodu Dawida, a ustanowiony według Ducha 
Świętości przez powstanie z martwych peł-
nym mocy Zbawicielem będzie z Wami. Przez 
Niego otrzymaliśmy łaskę, aby ku chwale Jego 
imienia pozyskiwać wszystkich dla posłuszeń-
stwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powo-
łani przez Niego. Łaska wam i pokój od Boga, 
Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 

(Św. Paweł) 
 Błogosławieństwa od BoŜej Dzieciny i obfi-

tości łaski Ŝyczymy wszystkim parafianom - Kapła-

ni, Siostry i pracownicy parafii w Aninie.  

• Ostatnie Roraty będą odprawione w piątek - 
24.12 o godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie 
dzieci z lampionami! Tego dnia teŜ po mszach 
św. o godz. 6.30 i 8.00 przekaŜemy naszym pa-
rafianom Betlejemskie Światło Pokoju. 

•  Przypominamy o apelu PapieŜa Benedykta 
XVI, który wzywa nas w czasie Adwentu do 
modlitwy w intencji obrony Ŝycia. 
• Opłatki na stół wigilijny i świece Caritas moŜ-

na nabywać u Siostry ElŜbiety w zakrystii. 
• Zgodnie z corocznym zwyczajem jeszcze dziś 
Parafialny Zespół Caritas będzie zbierał paczki 
Ŝywnościowe i dary pienięŜne dla potrzebują-
cych parafian na stół wigilijny. Kosze wystawio-
ne będą przy wejściach do kościoła. 

• W Wigilię BoŜego Narodzenia, w piątek mszy 
św. o godz. 18.00 nie będzie, jak równieŜ nie 
będzie tego dnia czynna kancelaria parafialna. 
Informujemy, Ŝe we piątek spowiadamy tylko na 
mszach św. porannych.  

• Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy. Pół 
godziny wcześniej (23.30) młodzieŜ rozpocznie 
czuwanie. Zapraszamy wszystkich gorąco. Gorą-

Iz 7,10-14 

Przybądź, o Panie, 
Tyś jest Królem 
chwały 
Rz 1,1-7 

Mt 1,18-24 

 Z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa było 
tak. Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z 
Józefem, wpierw nim 
zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną 
za sprawą Ducha Świę-
tego. MąŜ Jej, Józef, 
który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, 
oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: 
Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Mał-
Ŝonki; albowiem z Du-
cha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów . A 
stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane 
przez Proroka: Oto 
Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanu-
el, to znaczy: Bóg z 
nami. Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją 
MałŜonkę do siebie. 



co równieŜ prosimy Panów z Kościelnej SłuŜby 
Porządkowej, aby, jak zwykle, pomogli nam 
utrzymać porządek w czasie Pasterki. 

• W Święta BoŜego Narodzenia (25 i 26 grudnia) 
mszy św. o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne 
msze św. odprawimy według porządku niedziel-
nego. 

• W drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia - w 
tym roku Niedzielę Świętej Rodziny po kaŜdej 
mszy św. będziemy udzielali specjalnego błogo-
sławieństwa rodzinom. W Kościele rozpoczyna-
ją się kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie 
Ŝycie rodzin. Intencja ta wydaje się tym bardziej 
paląca wobec współczesnych zagroŜeń i ataków, 
z jakimi spotykają się rodziny. Poprzez Ŝycie 
modlitewne rodziny stają się w większym stop-
niu kościołem domowym. 

• Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklo-
wy Rajd Katyński zaprasza wszystkich chęt-
nych na marsz z pochodniami celem uczczenia 
ofiar Zbrodni Wawerskiej. Zbieramy się 26.12 o 
godz. 22.00 na rogu ulic Widocznej i Rubino-
wej. 

• W poniedziałek – 27 grudnia – przypada 71. 
rocznica Zbrodni Wawerskiej. O godz. 10.00 
– w naszym kościele będzie odprawiona uroczy-
sta Msza św. w intencji ofiar Wawra. O godz. 
12.00 ciąg dalszy uroczystości przeniesie się na 
miejsce straceń przy ul. 27 Grudnia, które znaj-
duje się na terenie parafii św. Benedykta. 

• Nowy - świąteczny numer parafialnego mie-
sięcznika SALVE REGINA ukaŜe się pierw-
szego dnia świąt. Zapraszamy do lektury! 

• Chętnym na wyjazd na sztukę pt. 
„CzarnoksięŜnik ze Szmaragdowego Grodu”, 
a w szczególności kandydatom do Bierzmowa-
nia przypominamy, Ŝe zbieramy się przed ko-
ściołem dziś o godz. 13.30. Powrót ok. godz. 
18.00. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc! 

• Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijny do 
wykorzystania w naszych rodzinach moŜna za-
brać do domu ze stolika przy wyjściu z kościoła.  

IV Niedziela Adwentu – 
19.12 

 
 Dla nas ludzi 

 
 W osobie Jezusa Chrystusa 
– pochodzącego według 
ciała z rodu Dawida – 
wszystko, co Bóg przedtem 
zapowiedział przez swoich 
proroków, ma swoje po-
twierdzenie i wypełnienie. 
Jezus z Nazaretu, Syn Bo-
Ŝy, który przyjął ludzką 
naturę z Maryi Dziewicy i 
wkroczył w historię jako 
jeden z nas (KDK 38), jest 
tym oczekiwanym i podsta-
wowym „Znakiem” danym 
ludzkości przez Boga. Przez 
Jego człowieczeństwo 
zjednoczone z Osobą Słowa 
(KL 5) dzieje zbawienia 
otrzymały formę jedynej w 
swoim rodzaju Pełni. Nie-
widzialny Bóg stał się 
widzialny w człowieczeń-
stwie Swojego Syna. Tylko 
Jezus mógł powiedzieć o 
sobie: „Kto Mnie zobaczył, 
zobaczył takŜe i Ojca… Ja 
jestem w Ojcu a Ojciec we 
Mnie” (J 14,9-10). Nie 
zostawił nas sierotami. 
Przez Ducha Św. jest obec-
ny w swoim Kościele, 
zbawia przez Słowo i sakra-
mentalne znaki, których 
szczytem jest Eucharystia. 
„Cały Kościół jest teŜ w 
Chrystusie niejako sakra-
mentem, czyli znakiem i 
narzędziem wewnętrznego 
zjednoczenia z Bogiem 
całego rodzaju ludzkiego” 
(KK 1). A to wszystko stało 
się za przyczyną Ducha Św. 
przez Maryję Niepokalaną. 
Nie bójmy się więc siebie 
zawierzyć Maryi, bo jest i 
naszą Matką. 



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. Adam Kurowski 
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. 

Robert Cieślak, Stefania 
i Antoni Rusinowscy, 
Jadwiga i Zbigniew 
Marcinkiewicz, Helena 
Zalewska i Janusz Felak; 
+ Sławomir Łęczycki w 
1 r.śm.; + Jadwiga 
Krawczyk i Józefa (k) 
Kur; + Jerzy Maciak i 
Janina i Stanisław Ma-
łek;  
1800 – dz. w 50 r. ślubu 
Urszuli i Zdzisława z 
prośbą o dalsze bł. i 
opiekę BoŜą 
26 grudnia, I Niedziela 

Św. Rodziny  
830 + Beata Krawczyk w 
17 r.śm., Piotr Dorabial-

ski, cr. Krawczyków, 
Przyczków i Chludziń-
skich 
1000 KR 
1000 - dz.-bł. w int. ElŜ-
biety i Zdzisława w 50 r. 
ślubu oraz ich rodziny 
1130  - dz.-bł. w 46 r. 
ślubu Marii i Zbigniewa 
Nowakowskich  
1300 chrzest: Adrian 
Patryk Ślusiewicz; + 
Anna Chirkowska, Hele-
na Bubik i Julianna Ja-
worska   
1800 + Jan w 22 r.śm. i 
Jadwiga w 8 r.śm. 
Kwiatkowscy 
 

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.  

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać,  
a za przyczyną Najświętszej 
Panny, Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej,  
by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu  
a syny swe wiodła ku szczęśli-
wości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  
spuść nam szeroką i głęboką 
miłość ku braciom  
i najmilszej Matce,  

Ojczyźnie naszej,  
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniaw-
szy, mogli służyć uczciwie. 
 
Ześlij Ducha świętego na sługi 
Twoje,  
rządy kraju naszego sprawują-
ce,  
by wedle woli Twojej  
ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. 
 Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi 


