
i Dominiki w 6 r. ślubu; + 
Wiktoria, Henryka (k) i 
Marian; + Jadwiga Kraw-
czyk i Józefa (k) Kur; + 
Krystyna Mojecka w 6 
r.śm.;  
1800 + Henryka (k) i Alek-
sander Skadorwa 
26 grudnia, poniedziałek; 

ŚW. SZCZEPANA, 
PIERWSZEGO MĘ-
CZENNIKA, święto 

830 + ks. Marceli Godlew-
ski 
1000 + Beata Krawczyk w 
18 r.śm. 
1130 +Danuta, Tadeusz, 
Ewa, Julian i Marianna 
Bulik, Bronisława i Jan 
Jarosz, Tadeusz Ryciuk 
1300 chrzty:  - Wojciech 
Cąkała, Tymon Mikołaj 
Marszycki, - intencja Mszy 
św. wg ofiarodawcy 
1800 + Jan w 23 r.śm. i 
Jadwiga w 9 r.śm. Kwiat-
kowscy 
27 grudnia, wtorek; ŚW. 

JANA, APOSTOŁA I 
EWANGELISTY, święto 
700 – w int. SS. Rodziny 
Maryi 
800 wolna 
1030 + w int. ofiar Zbrodni 
Wawerskiej 
1800 – o Boże bł., zdrowie i 
wszelkie potrzebne łaski 
dla Barbary i Henryka w 
66 r. ślubu i cr. 

28 grudnia, środa; ŚW. 

INTENCJE MSZALNE 

Uroczystość Naro-
dzenie Pańskiego 

25.12.2011 

25 grudnia, niedziela, 
NARODZENIE PA Ń-

SKIE, uroczystość 
2400 Pasterka 
830 + Wacław, Pelagia i 
Edward Pisarczyk 
1000 – O: aby ofiary kata-
strof naturalnych otrzymy-
wały pomoc duchową i 
materialną, potrzebną do 
odbudowania życia; M: 
aby zaangażowanie chrze-
ścijan na rzecz pokoju było 
okazją do dawania świa-
dectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej 
woli 
1130 + Sławomir Łęczycki 
w 2 r.śm. 
1300 zbiorowa: chrzest: - 
Jędrzej Szefer, Antoni 
Szefer; - dz.-bł. za otrzy-
mane łaski z prośbą o bł. 
Boże dla cr. Modlińskich 
w r. urodzin Bogdana; - dz.
-bł. w 90 urodziny Janiny 
Gałeckiej; - dz.-bł. w int. 
Palomki Fronc z prośbą o 
bł. Boże dla Beaty, Eulalii 
i Zbigniewa Fronc; - dz. w 
61 r. ślubu Józefa i Włady-
sławy Czech z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo; - 
dz. za opiekę i wszelkie 
łaski w 50 r. ślubu Ryszar-
da i Jadwigi Mamczarz; - 
dz.-bł. pp. Marka i Beaty w 
28 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej 
Rodziny; - dz.-bł. pp. Jarka 

MŁODZIANKÓW, M Ę-
CZENNIKÓW, święto 

700 + Czesław oraz cr. 
Kołodziejów i Gochów 
800 wolna  
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za Krucja-
tę Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzyżo-
wi i Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - o 
zdrowie i bł. Boże dla Jana 
i Jacka Kalinowskich; - o 
pomoc w rozwiązaniu 
konfliktu z sąsiadami; + 
Zbigniew Nowak w 15 
r.śm.; + Bronisława (k) 
Daniluk w 10 r.śm.; + 
Wacław Boksa w 33 r.śm.; 
+ Stanisław Zając w 4 
r.śm.; + Wiesław Zieliń-
ski /od sąsiadów/; + Kazi-
mierz Kryczyk w 2 r.śm., 
Barbara Kalinowska, Kata-
rzyna Kalinowska 
29 grudnia, czwartek; 5 
DZIEŃ W OKTAWIE 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

25.12.2011 r. 
 
•  Jesteśm y bow iem  w spółpracow nikam i B oga, a W y jesteście 

upraw ną z iem ią B ożą, budow lą B oga. D zięki udzielonej m i 

przez B oga łasce położyłem  fundam ent jako zręczny architekt, 

ale buduje ktoś inny. N iech  każdy jednak patrzy na to, jak  

buduje. N ikt nie m oże położyć innego fundam entu, oprócz  tego, 

który już z  został położony, a jest nim  Jezus Chrystus. 
(Św . Paw eł z  P ierw szego L istu do K oryntian) 

 Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości 
łask życzymy wszystkim parafianom - Kapłani, Siostry i 
pracownicy parafii w Aninie.  
 
•  Wszystkim osobom, które przygotowały naszą świąty-

nię na święta, dekorację bożonarodzeniową, pomogły w 
skupieniu i przeżyciu rekolekcji, a także Panom 
z Kościelnej Służby Porządkowej za pomoc w utrzyma-
niu porządku w czasie Pasterki składamy serdeczne 
podziękowanie - Bóg zapłać!  

•  W Boże Narodzenie (25 grudnia) i w drugi dzień 
Święta Bożego Narodzenia (26 grudnia) mszy św. o 
godz. 7.00 rano nie będzie. Pozostałe msze św. odpra-
wimy według porządku niedzielnego.  

•  Jutrzejsza taca przeznaczona będzie na budowę no-
wych świątyń w naszej diecezji. 

•  Stowarzyszenie Mi ędzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński zaprasza wszystkich chętnych na marsz z 
pochodniami celem uczczenia ofiar Zbrodni Wawer-
skiej. Zbieramy się 26.12 o godz. 23.00 w tunelu stacji 
kolejowej Warszawa Wawer. 

•  We wtorek – 27 grudnia – przypada 72. rocznica 
Zbrodni Wawerskiej . O godz. 10.30 – 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.  

•  Święto Świętej Rodziny w tym roku przypada w naj-
bliższy piątek - 30.12. Porządek  mszy św. jak w dni 
powszednie. Po każdej mszy św. będziemy udzielali 
specjalnego błogosławieństwa rodzinom. W Kościele 
rozpoczynają się  kwartalne dni modlitw 
o chrześcijańskie życie rodzin.  

•  W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2011 zapra-
szamy na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne nabożeń-
stwo dziękczynno - przebłagalne. Mamy za co dzięko-
wać Bogu, ale też mamy Go za co przepraszać. Będzie-

Iz 52,7-10 
Ziemia ujrzała swe-
go Zbawiciela 
Hbr 1,1-6 
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 życie, a życie 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 każdego 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 
Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego którzy ani z krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. A 
Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas. I oglądali-
śmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 
daje o Nim świadectwo i głośno 
woła w słowach: Ten był, o 
którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyż-
szył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie. Z Jego 
pełności wszyscyśmy otrzymali 
- łaskę po łasce. Podczas gdy 
Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystu-
sa. Boga nikt nigdy nie widział, 
Ten Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie Ojca, /o Nim/ 
pouczył. 



my również prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami 
i naszymi rodzinami.  

•  Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi odbę-
dzie się 1 stycznia 2012 r. w uroczystość Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi po każdej mszy św. Tego dnia 
mszy św. o godz. 7.00 nie będzie. W Nowy Rok gościć 
będziemy ks. Zbigniewa Lenarta pracującego w Ka-
zachstanie i Syberii. Modlitwą i ofiarami do puszki 
wspierać będziemy daleką, a bliską misję Kościoła. 

•  Dziś ukazał się nowy - świąteczny numer naszego 
parafialnego SALVE REGINA . Zapraszamy do lektu-
ry! 

• Zgodnie z corocznym zwyczajem Parafialny Zespół 
Caritas przygotowywał paczki świąteczne dla osób 
potrzebujących z naszej Parafii. Dziękujemy wszyst-
kim ofiarodawcom za hojność i otwarte serca. Parafial-
ny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania za 
dary pieniężne i artykuły żywnościowe złożone na 
przygotowanie paczek świątecznych. Obdarowano 43 
rodziny  potrzebujące i 48 osób chorych leżących. 
Szczególne podziękowania Caritas składa P. Andrzejo-
wi Godlewskiemu z firmy ''Kotwica'' za przekazanie 
wyrobów garmażeryjnych. Ogromnie wdzięczni jeste-
śmy także dwóm Panom z sąsiednich parafii za złożone 
deklaracje zakupu pralki automatycznej i lodówki. 
Wszystkim naszym darczyńcom jeszcze raz składamy 
serdeczne Bóg zapłać za hojność i na potrzeby innych. 

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza członków 
Rodziny Radia Maryja, na spotkanie opłatkowe u stóp 
Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie w dniu 
14 stycznia 2012r.. Bliższe informacje i zapisy do dnia 
10 stycznia 2012r. w kiosku. Jednocześnie prosimy o 
zgłoszenie się do kiosku po odbiór korespondencji i 
legitymacji na lata 2012 i 2013.  

•  Schola Parafialna z Zespołem Fletowym Szkoły 
Podstawowej nr 218 nagrała płytę CD z kolędami i 
pastorałkami. Płyty znajdują się na stolikach z prasa 
katolicką. Zachęcamy do nabywania i wspierania dzia-
łalności naszej młodzieży. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
•  Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w naszej para-

fii 5 stycznia i będzie trwał dziesięć tygodni. Spotkania 
będą we czwartki o godz. 19. Wejście od kancelarii 
parafialnej. Osoby zainteresowane serdecznie zaprasza-
my! 

• W poniedziałek 02 stycznia 2012r. rozpoczniemy trady-
cyjną Wizytę Duszpasterską  - Kolędę. Program Kolędy 
podamy 01 stycznia 2012r. 

Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego – 25.12 

 
 Bóg z nami 

 
 W Adwencie wsłuchiwali-
śmy się w zapowiedzi pro-
roków, że przyjdzie Król 
Pokoju, Miłosierdzia i 
Łaski, że ludzi „przekują 
miecze na lemiesze”, że 
cały świat zawoła: „Chwała 
na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej 
woli”. Stąd nasza radość z 
Bożego  Na rod zen i a . 
„Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany” – 
woła prorok Izajasz. Św. 
Paweł Apostoł oznajmia, iż 
„okazała się łaska Boga, 
która niesie zbawienie 
wszystkim ludziom”. W 
Ewangelii słyszymy głosy 
aniołów: „Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom, w których 
ma upodobanie”. Bóg się 
rodzi w ludzkim ciele, by 
się wśród nas zadomowić, 
wskazać każdemu drogę, a 
nawet podać rękę, podźwi-
gnąć i ubogacić swoją siłą i 
Miłością. Czeka tylko na 
nasze przyzwolenie i znak 
dobrej woli. Dzisiejsza 
uroczystość przypomina 
nam pierwsze historyczne 
pielgrzymki do Betlejem, 
gdzie Bóg ukazał się ludz-
kości, gdzie Najświętsza 
Matka pierwsza uwierzyła i 
zobaczyła Boga pośród nas, 
ludzi. Ona, jak każda mat-
ka, odchodzi w cień 
„stajenki”, by odsłonić nam 
Boga, nam, którzy uwierzy-
li śmy w niepojętą Miłość i 
że człowiek zauważa wiel-
ką swoją godność i drogę 
życia. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

NARODZENIA PA Ń-
SKIEGO  

700 + Wiesław Giziński w 
9 r.śm. i cr. Gizińskich 
800 + Wiesław Zieliński /od 
sąsiadów/ 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski przez Janinę i Tade-
usza oraz ich dzieci i wnu-
ki w minionym roku 
30 grudnia, piątek; ŚW. 

RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEA, święto 
700 wolna 
800 – w int. zgromadzenia 
Sióstr Św. Rodziny z Bor-
deaux 
1800 zbiorowa: - dz. w 66 
r. ślubu Barbary i Henryka 
Kozłowskich z prośbą o bł. 

Boże dla cr.; + Józefa (k) i 
Zbigniew Debelscy;  

31 grudnia, sobota; 7 
DZIEŃ W OKTAWIE 
NARODZENIA PA Ń-

SKIEGO  
700 + Mateusz Cyngot w 8 
m-cu po śm. 
800 + Sylwester Rakowski 
1800 – dz. za miniony Rok 
1 stycznia, niedziela, ŚW. 
BOŻEJ RODZICIELKI 

MARYI, święto 
830 + Mieczysław, Zofia 
Gulowie, Maria Kłoczew-
ska 
1000 RM 
1130 + Marcin Wencel w 
23 r.śm. 
1300 zbiorowa:  
1800 zajęta 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


