
03 stycznia, ponie-
działek; 

700 + S. Adela 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.3/ 
1800 + Tadeusz i Maria 
Wyszkowscy 

04 stycznia, wtorek; 
700 + S. Andrzeja 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.4/ 
1800 + Janina i Euge-
niusz Tomaszewscy i 
cr. Tomaszewskich, 
Fabisiewiczów i Ko-
bielskich 

05 stycznia, środa; 
700 – dz. z prośbą o bł. 
BoŜe w 10 urodziny 
Basi 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.5/ 
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; + Bogusław i 
Władysław Trojan;  
06 stycznia, czwartek; 

INTENCJE MSZALNE 

II Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim  

02.01.2011 

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

700 + Stanisław Sobie-
raj w 15 r.śm. 
830 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.2/ 
1000 – z prośbą o obfi-
tość łask BoŜych i Bo-
Ŝe bł. na Nowy Rok dla 
ks. Proboszcza, duszpa-
sterzy, Ojców z Radia 
Maryja, S. ElŜbiety i 
wszystkich Sióstr za 
zgromadzeń zakonnych 
w Aninie i dla wier-
nych naszej parafii;  
1130 + Teresa i Henryk 
Melak 
1300 zbiorowa: – o 
zdrowie z okazji 4 uro-
dzin Martynki Kotra i 
zdrowie dla braciszka 
Kubusia mamy Anny i 
taty Jarosława; + Felik-
sa (k) i Antoni Stań-
czyk, Mieczysław 
Chełchowski; + Stani-
sław Niewiarowski, 
Danuta Niewiarowska-
Osowska i Barbara 
Zaufal;  
1800 + Mieczysław 
Piechotka 

 

UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA PAŃ-

SKIEGO 
700 – za parafian 
830 – dz.-bł. w 13 uro-
dziny Elli  
1000 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.6/ 
1130 + Janina Kozakie-
wicz 
1800 – o powołania 
kapłańskie i zakonne z 
naszej parafii 

07 stycznia, piątek; 
700 + Czesław w 1 
r.śm., Czesława (k) i 
Janusz Komarowie 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.7/ 
1630 + Andrzej Kamiń-
ski 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

08 stycznia, sobota; 
700 + Janina i Ryszard 
Krupińscy 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.8/ 
1800 + Hanna Suwalska 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim 

02.01.2011 r. 
• Błogosławieństwa od BoŜej Dzieciny i obfito-

ści łaski Ŝyczymy wszystkim parafianom - Ka-

płani, Siostry i pracownicy parafii w Aninie.  
• We czwartek - 6 stycznia w Uroczystość 

Objawienia Pańskiego Msze św. będą odpra-
wione o godz. 7.00, 8.30,10.00, 11.30 i 18.00. 
Po KaŜdej Mszy św. odbędzie się obrzęd po-
święcenia kredy i kadzidła. Tego dnia ofiary 
złoŜone na tacę są przeznaczone na misje. 

• W tym tygodniu przypada I czwartek i I pią-
tek m-ca. W czwartek adoracja Najświętsze-
go Sakramentu od godz. 15.00.W piątek 
msza św. o godz. 16.30, do chorych udamy 
się od godz. 9.00, a po wieczornej mszy św. 
adoracja prowadzona przez Odnowę w Duchu 
św.  do godz. 19.30. Nowych chorych do od-
wiedzenia przez księŜy prosimy zgłaszać w 
zakrystii lub kancelarii. 

• W najbliŜszy piątek msza św. o godz. 18.00 i 
spotkanie dla kandydatów do Bierzmowa-
nia. 

• Od jutra rozpoczynamy tradycyjną wizytę 
duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać bę-
dziemy wszystkich od godz. 16:00, a w sobotę 
od godz. 10:00. Prosimy o przygotowanie 
krzyŜa, świec, wody święconej i kropidła.  

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

⇒ poniedziałek - 3 stycznia; ul. Szoferska i ul. 
Zgorzelecka od godz. 16:00; Krawiecka od 
godz. 18:00 

⇒  wtorek 4 stycznia: ul. Homera i ul. Odsie-
czy Wiednia od godz. 16:00, Tulipanowa od 
godz. 19.00 

⇒ środa 5 stycznia; ul. Kosynierów i ul. Odro-
dzenia od godz. 16:00 i ul. Nawigatorów od 
godz. 19.00. 

Syr 24,1-2.8-12  
Słowo Wcielone 
wśród nas zamiesz-
kało 
Ef 1,3-6,15-18 
J 1,1-18 

Na początku było Słowo, a 
Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, co się stało. W 
Nim było Ŝycie, a Ŝycie było 
światłością ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła. Pojawił się czło-
wiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświad-
czyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz /posłanym/, 
aby zaświadczyć o światłości. 
Była światłość prawdziwa, 
która oświeca kaŜdego człowie-
ka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było /Słowo/, a świat 
stał się przez Nie, lecz świat Go 
nie poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie 
przyjęli. Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi 
BoŜymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego - którzy ani z krwi, 
ani z Ŝądzy ciała, ani z woli 
męŜa, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało wśród nas. I 
oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 
prawdy. Jan daje o Nim świa-
dectwo i głośno woła w sło-
wach: Ten był, o którym powie-
działem: Ten, który po mnie 
idzie, przewyŜszył mnie godno-
ścią, gdyŜ był wcześniej ode 
mnie. Z Jego pełności wszyscy-
śmy otrzymali - łaskę po łasce. 
Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez MojŜesza, łaska i 
prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 
widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, /o 
Nim/ pouczył. 



⇒ sobota 9 stycznia; ul. Rzeźbiarska z obu 
stron od godz. 10:00. 

⇒ poniedziałek 11 stycznia: ul. Niemodlińska 
od godz. 16. 

• Ze względu na Kolędę kancelaria parafialna 
czynna będzie pół godziny po mszy św. o 
godz. 8.00 i pół godziny przed wieczorną 
mszą św. 

• 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 dzie-
sięć tygodni. Spotkania będą we czwartki roz-
poczynając się o godz. 19. KaŜde spotkanie 
trwa 1 godzinę. Wejście od kancelarii para-
fialnej. Serdecznie zapraszamy. 

• 5 stycznia 2011 o godz. 19.30 do kościoła św. 
Anny na Krakowskim Przedmieściu zespół 
SURR-EXIT oraz ŚWIĘTA W SHOPIE za-
praszają na wspólne kolędowanie zatytułowa-
ne „KTÓRĘDY KOLĘDY?”. 

• W przyszłą niedzielę 9 stycznia Zespół Kame-

ralny Akademii Muzycznej w Warszawie bę-
dzie animował śpiew kolęd podczas Mszy św. 
o godz. 11.30, a po Mszy wystąpi z koncer-
tem kolęd. 

• Nasza parafialna Caritas składa serdeczne 
podziękowania wszystkim parafianom za hoj-
ność i pomoc w przygotowaniu świątecznych 
paczek. Dziękuje takŜe P. Godlewskiemu i 
firmie Kotwica za ofiarowane produkty, P. 
Andrzejowi Broniatowskiemu za transport i P. 
Pawłowi za pomoc w rozwiezieniu paczek. 

 

II Niedziela  
po Narodzeniu Pańskim – 

2.01 
 

 Światłość świata 
 
 Mądrość, oświetlana Bo-
Ŝym światłem, oczyszcza 
naszą rzeczywistość z 
egoizmu, uprzedzeń, obaw 
i przesadnej ambicji. Ta 
ambicja bowiem boi się 
przyjąć Słowa BoŜego, 
unika Go i wybiera raczej 
świat fikcji. Tradycja 
chrześcijańska widzi w 
wypowiedziach Starego 
Testamentu zaląŜek obja-
wienia Nowego Testamen-
tu, w którym Mądrością i 
Słowem Boga jest Jezus 
Chrystus. „W Nim bowiem 
wybrał nas przed załoŜe-
niem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed 
Jego obliczem…mieli 
światłe oczy serca…i wie-
dzieli czym jest nadzieja 
naszego powołania” (Czyt. 
II). Od samego początku 
Bóg wkracza w historię 
ludzkości. Jednak dopiero 
w Chrystusie moc i mą-
drość BoŜa przyszła do nas, 
„aby ukazać drogę tym, 
którzy Go przyjmują i On 
sam jest Drogą”. Ewangelia 
wskazuje nam najgłębszy 
sens corocznych Świąt 
BoŜego Narodzenia, bo 
pośród nas jest Wcielone 
Słowo BoŜe i Światłość 
prawdziwa, która oświeca 
naszą mądrość. Taka mą-
drość stanowi wolę tworze-
nia dobra zawsze i wszę-
dzie, bez względu na oko-
liczności. Płynie ona z 
miłości, która jest obiek-
tywna i wszystko widzi 
oczami serca. 



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. 

09 stycznia, NIE-
DZIELA CHRZTU 

PAŃSKIEGO 
700 – o bł. BoŜe dla cr. 
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 
1000  - dz. za 25 mał-
Ŝeństwa Agaty i Woj-
ciecha, ich córkę Zosię 
z okazji 18 urodzin, 
Magdę i Bartka i ich 
córeczkę Majkę z proś-
bą o zdrowie i potrzeb-
ne łaski  
1130 + Halina w 14 
r.śm. i Paweł Kapich, 

Ewa Kędziorek 
1300 + GraŜyna Nie-
wiadomska /greg.9/ 
1300 - dz.-bł. z okazji 
80 urodzin Lucjana 
Rakowieckiego o bł. 
BoŜe dla niego i cr.;  
1800 + Marianna, Józef 
i Jerzy Pośnik, cr. Po-
śników i Matyjów, 
Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk, 
Leokadia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alberskich 

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 


