
Św. Młodzianków, mę-
czenników 

700 + zm. siostry ze 
Zgromadzenia SS Fran-
ciszkanek 
800 + Mariusz Malarecki, 
Władysław i Czesława 
(k) Czuba, Mirosław 
Garbacki, Zofia Koczara 
1800 + Kazimierz Kry-
czyk w 1 r.śm. 

29 grudnia, środa; 5 
DZIEŃ W OKTAWIE 

NP 
700 + ks. Marek Godlew-
ski 
800 + S. Angelina 
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; + Ma-
rianna Zalewska; + Sta-
nisław Zając w 3 r.śm.; + 
Bronisława (k) Daniluk 
w 9 r.śm. i zm. z cr. 
Daniluków; + Wacław 
Boksa w 32 r.śm.; + 
Andrzej Kamiński w 1 
r.śm.; + Janina Toman-
kiewicz w 5 r.śm.;  
30 grudnia, czwartek; 6 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Świętej 
Rodziny  

26.12.2010 

26 grudnia, I Niedziela 
Św. Rodziny  

830 + Beata Krawczyk w 
17 r.śm., Piotr Dorabial-
ski, cr. Krawczyków, 
Przyczków i Chludziń-
skich 
1000 – intencja Kół Ró-
Ŝańcowych 
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, Rafał 
Franciszek Wojewoda; + 
Anna Chirkowska, Hele-
na Bubik i Julianna Ja-
worska 
1800 + Jan w 22 r.śm. i 
Jadwiga w 8 r.śm. 
Kwiatkowscy 
27 grudnia, poniedzia-
łek; Św. Jana Apostoła 

i Ewangelisty 
700 – w int. SS Rodziny 
Maryi  
800 – dz.-bł. w 15 r. ka-
płaństwa ks. Jana i w 10 
r. święceń O. Bernarda  
1000 – w int. Ofiar 
Zbrodni Wawerskiej 
1800 + Zbigniew Nowak 
w 14 r.śm. 

28 grudnia, wtorek; 

DZIEŃ W OKTAWIE 
NP 

700 + zm. rodziców, ro-
dzeństwo i krewnych 
sióstr ze Zgromadzenia 
SS Franciszkanek 
800  + Barbara i Jerzy 
Rybiccy w r.śm. 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski przez Janinę i Tade-
usza oraz ich dzieci i 
wnuki w minionym roku 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski przez Barbarę i 
Henryka Kozłowskich w 
65 r. ślubu o BoŜe bł. i 
wszystkie potrzebne łaski 
dla nich, ich dzieci, wnu-
ków i prawnuków 

31 grudnia, piątek; 7 
DZIEŃ W OKTAWIE 

NP 
700 + Irena w 12 r.śm. i 
Leopold  
800 + Czesław Kołodziej 
1800 zbiorowa: - dz.-bł 
za parafian 

01 stycznia, sobota; 
ŚW. BOśEJ RODZI-

CIELKI MARYI 
830 + Mieczysław i Zofia 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Świętej Rodziny 

26.12.2010 r. 
 
• Niech Syn BoŜy - pochodzący według ciała z rodu Dawida, a 

ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z mar-
twych pełnym mocy Zbawicielem będzie z Wami. Przez Niego 
otrzymaliśmy łaskę, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy 
powołani przez Niego. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca nasze-
go, i Pana Jezusa Chrystusa! 

(Św. Paweł) 
 Błogosławieństwa od BoŜej Dzieciny i obfitości 

łaski Ŝyczymy wszystkim parafianom - Kapłani, Siostry i 

pracownicy parafii w Aninie.  

• Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny po kaŜdej mszy św. 
będziemy udzielali specjalnego błogosławieństwa rodzi-
nom. W Kościele rozpoczynają się kwartalne dni mo-
dlitw 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 stopniu kościo-
łem domowym. 

• Wszystkim osobom, które przygotowały naszą świątynię 
na święta, dekorację boŜonarodzeniową, pomogły w 
skupieniu i przeŜyciu rekolekcji składamy serdeczne 
podziękowanie - Bóg zapłać.  

• Nasza Grota BoŜonarodzeniowa. Narodziny Chrystu-
sa, Kreta, XVII wiek, zbiory prywatne, Lucerna.  
W centrum kompozycji, na tle ciemnej groty, Maryja 
klęczy przed nagim Dzieciątkiem, spoczywającym na 
chuście, i pieszczotliwie wyciąga ku Niemu rękę. Obok 
przyklękają pasterze, składając Nowonarodzonemu hołd. 
W tle z lewej strony anioł ogłasza Dobrą Nowinę samot-
nemu pasterzowi, a w dali widać Trzech Magów konno 
zdąŜających ku grocie. W prawym naroŜniku ikony unosi 
się grupa aniołów, a na pierwszym planie siedzi zaduma-
ny Józef. Zgodnie ze starą tradycją w sztuce chrześcijań-
skiej Wschodu miejscem narodzin Chrystusa jest grota, a 
nie stajenka. We wzgórzach, otaczających Betlejem, 
znajdowało się bowiem wiele jaskiń, do których pasterze 
zapędzali swe stada na noc i gdzie kryli się w razie nie-
bezpieczeństwa. Kiedy Józef przybył do Betlejem, by 
zostać ujętym w spisie ludności, tylko w jaskini mógł się 
schronić on i jego brzemienna Ŝona, Maryja. W myśl 
przekazów apokryficznych, gdy tylko Matka BoŜa we-
szła do groty, mroczne wnętrze wypełniło się nadnatural-
nym światłem. Około 330 roku, kiedy dzień 25 grudnia 
został oficjalnie uznany za święto chrześcijańskie, coraz 

Syr 3,2-6.12-14;  

Błogosławiony, 
kto się boi Pana 
Kol 3,12-21;  

Mt 2,13-15.19-23 

Gdy Mędrcy odjechali, 
oto anioł Pański ukazał 
się Józefowi we śnie i 
rzekł: Wstań, weź Dzie-
cię i Jego Matkę i uchodź 
do Egiptu; pozostań tam, 
aŜ ci powiem; bo Herod 
będzie szukał Dziecięcia, 
aby Je zgładzić. On 
wstał, wziął w nocy 
Dziecię i Jego Matkę i 
udał się do Egiptu; tam 
pozostał aŜ do śmierci 
Heroda. Tak miało się 
spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proro-
ka: Z Egiptu wezwałem 
Syna mego. A gdy Herod 
umarł, oto Józefowi w 
Egipcie ukazał się anioł 
Pański we śnie, i rzekł: 
Wstań, weź Dziecię i 
Jego Matkę i idź do ziemi 
Izraela, bo juŜ umarli ci, 
którzy czyhali na Ŝycie 
Dziecięcia . On więc 
wstał, wziął Dziecię i 
Jego Matkę i wrócił do 
ziemi Izraela. Lecz gdy 
posłyszał, Ŝe w Judei 
panuje Archelaos w 
miejsce ojca swego, 
Heroda, bał się tam iść. 
Otrzymawszy zaś we śnie 
nakaz, udał się w strony 
Galilei. Przybył do mia-
sta, zwanego Nazaret, i 
tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: 
Nazwany będzie Nazarej-
czykiem. 



więcej pielgrzymów ściągało do „grodu Dawida”. Chęt-
nie zaglądali oni przez kratę do wnętrza słynnej jaskini, 
oglądali Ŝłóbek i modlili się w tym słynnym miejscu. Po 
VII wieku, kiedy Betlejem i Ziemię Świętą zajęli muzuł-
manie, historyczną jaskinię moŜna było kontemplować 
juŜ tylko na ikonach, jako „pamiątkową relikwię”.  W 
przedstawieniach Narodzenia Chrystusa Matka BoŜa 
spoczywa na posłaniu rozścielonym bezpośrednio na 
ziemi, patrząc na Dzieciątko złoŜone w Ŝłobie, a często 
teŜ na niewiasty kąpiące Nowonarodzonego. Józef zaw-
sze siedzi w oddaleniu, zatopiony w myślach. Zbawiciela 
adorują pasterze, a Trzej Magowie, jak zwano na Wscho-
dzie mędrców i astrologów, zbliŜają się z oddali w orsza-
ku konnym. Ciekawa postacią jest często umieszczany 
na ikonach staruszek pasterz, który interpretowany jest 
jako prorok Izajasz lub Ananiasz, a nawet jako Kusiciel, 
szczególnie, gdy stoi przed zamyślonym Józefem. 

• Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński zaprasza wszystkich chętnych na marsz z 
pochodniami celem uczczenia ofiar Zbrodni Wawerskiej. 
Zbieramy się dziś, tj. 26 grudnia o godz. 22.00 na rogu 
ulic Widocznej i Rubinowej. 

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

• W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2010 zapra-
szamy na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne naboŜeń-
stwo dziękczynno - przebłagalne. Mamy za co dzięko-
wać Bogu, ale teŜ mamy za co przepraszać Go. Będzie-
my równieŜ prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami, 
naszymi rodzinami.  

• Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi odbę-
dzie się 1 stycznia 2011 po kaŜdej Mszy św. Msze św. 
według porządku niedzielnego. Mszy św. o godz. 7.00 
nie będzie. 

• Zapraszamy do lektury nowego, świątecznego numeru 
parafialnego miesięcznika SALVE REGINA. W nim 
wywiady z osobami, które gościły w naszej parafii z 
okazji ostatnich wydarzeń.  

• Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w naszej parafii 
6 stycznia i będzie trwał dziesięć tygodni. Spotkania 
będą we czwartki rozpoczynając się o godz. 19. KaŜde 
spotkanie trwa 1 godzinę. Wejście od kancelarii parafial-
nej. Serdecznie zapraszamy. 

Niedziela – Święto Świętej 
Rodziny – Jezusa, Maryi i 

Józefa – 26.12 
 

Wzór rodziny 
 
Kościół w dzisiejszej litur-
gii słowa kaŜdej rodzinie 
stawia najdoskonalszy 
wzorzec Ŝycia rodzinnego. 
Prowadzi nas w Ewangelii 
szlakiem Świętej Rodziny: 
od Betlejem przez Egipt do 
Nazaretu, czyli miejsca Jej 
stałego zamieszkania. Cho-
ciaŜ Józef nie był ojcem 
Jezusa, lecz tylko Jego 
opiekunem, bo „z Ducha 
Świętego jest to, co się w 
Niej poczęło” (Mt 1,20), to 
jednak Józef i Maryja są 
przed Bogiem doskonałym 
małŜeństwem. Oboje bo-
wiem urzeczywistnili za-
mysł BoŜy wobec małŜeń-
stwa i ludzkości poprzez 
dar wzajemnej miłości i 
otwarcia się na przyjęcie od 
Boga pełni Ŝycia. Oboje 
przyjęli Syna BoŜego. 
Przyjęli Go najpierw w 
swoją miłość: świętą, wier-
ną i bezgranicznie otwartą 
na BoŜe wezwania, gotową 
do najwyŜszych ofiar, a 
dzięki temu przyjęli Boga i 
Jego wolę. On sam za-
mieszkał w ich miłości i w 
ich domu, wypełniając tym 
samym cały sens ich miło-
ści. Dom rodzinny Jezusa i 
Maryi stał się domem Bo-
Ŝym, pierwowzorem Ko-
ścioła, po prostu Kościołem 
Domowym. Z tej racji 
Święta Rodzina jest wzo-
rem duchowości dla kaŜdej 
rodziny. W niej znajdujemy 
te wszystkie postawy, jakie 
winny cechować rodzinę 
chrześcijańską. 



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. 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. 

Gula  
1000 – dz.-bł. w int. Iza-
beli i Leszka Janowskich 
55 r. ślubu oraz ich ro-
dziny 
1130 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.1/ 
1300 zbiorowa: - w int. 
duszpasterzy naszej pa-
rafii i o bł. BoŜe dla całej 
parafialnej rodziny na 
Nowy Rok; + Feliksa (k) 
i Antoni Stańczyk, Mie-
czysław Chełchowski  
1800 + Jadwiga Borow-
ska 

02 stycznia, II NIE-
DZIELA PO NARO-
DZENIU PAŃSKIM  

700 zajęta 
830 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.2/ 
1000 – według intencji 
Radia Maryja 
1130 + Teresa i Henryk 
Melak 
1300 zbiorowa: - o zdro-
wie z okazji 4 urodzin 
Martynki Kotra i zdro-
wie dla braciszka Kubu-
sia mamy Anny i taty 
Jarosława;  
1800 + Mieczysław Pie-
chotka 

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 


