
2 stycznia, ponie-
działek; Św. Bazyle-
go Wlk. i Grzegorza 
z Nazjanzu, bp-ów i 

dr-ów Kościoła, 
wspomnienie 

700 + Stanisław So-
bieraj 
800 – za Parafian  
1800 + cr. Koral i 
Pieńkowskich  
3 stycznia, wtorek;  

700 – dz. za pozytyw-
ny wynik badań i 
otrzymane dary z 
prośbą o bł. Boże i 
potrzebne łaski dla cr. 
800 wolna 
1800 + Tadeusz i Ma-
ria Wyszkowscy 

4 stycznia, środa;  
700 wolna 
800 wolna  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-

INTENCJE MSZALNE 

Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki  

Maryi 
01.01.2012 

1 stycznia, niedziela, 
ŚW. BOŻEJ RO-
DZICIELKI MA-

RYI, święto 
830 + Mieczysław i 
Zofia Gulowie, Maria 
Kłoczewska  
1000 – w int. ojca św., 
ojczyzny o obfite 
łaski Boże z prośbą o 
szczególne bł. Boże 
na Nowy Rok 2012 
dla: Ks. Proboszcza i 
współpracujących 
kapłanów, S. Elżbie-
ty, O. dyr. Radia Ma-
ryja, ojców współpra-
cujących we wszyst-
kich dziełach, SS. 
zakonne ze zgroma-
dzeń w naszej parafii 
i wiernych naszej 
Parafii 
1130 + Marcin Wencel 
w 23 r.śm. 
1300 zbiorowa:  
1800 – o Boże bł. i 
potrzebne łaski dla 
wszystkich kapłanów 
posługujących w na-
szej parafii 

 

nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - 
za Krucjatę Różańco-
wą, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżo-
wi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasno-
górskie; + Bogusław 
Trojan w 10 r.śm.;  
5 stycznia, czwartek;  
700 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o bł. 
Boże w 11 urodziny 
Basi 
800 wolna  
1800 RM 

6 stycznia, piątek; 
OBJAWIENIE 

PAŃSKIE,  
uroczystość 

700 zajęta 
830 – w 14 urodziny 
Elli z prośbą o bł. 
Boże i potrzebne dary 
dla niej i cr.  
1000 + Halina i Szcze-
pan oraz zm. z cr. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

01.01.2012 r. 
 
Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łaski 
w AD 2012 życzymy wszystkim parafianom - Kapłani, 

Siostry i pracownicy parafii w Aninie.  
 

•   Dziś gościmy w naszej parafii ks. Zbigniewa Le-
narta pracującego w Kazachstanie i Syberii. Modli-
twą i ofiarami do puszki wspierać będziemy daleką, 
a bliską misję Kościoła.  

•  Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi 
odbędzie się dziś 1 stycznia 2012 r. w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi po każdej Mszy 
św.   

•  W piątek - 6 stycznia w Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Msze św. będą odprawione o godz. 
7.00, 8.30,10.00, 11.30 i 18.00. Po każdej Mszy św. 
odbędzie się obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła. 
Ofiary złożone tego dnia   na tacę są przeznaczone 
na misje. 

• W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi ątek m-
ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramen-
tu od godz. 15.00. Ze względu na piątkową uroczy-
stość tego dnia od godz. 9.00 udamy się do chorych. 
Prosimy o poinformowanie osób zainteresowanych 
- sąsiadów i znajomych.  

•  Od jutra rozpoczynamy tradycyjną wizytę duszpa-
sterską zwaną Kolędą. Odwiedzać będziemy 
wszystkich od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 
10:00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, 
wody święconej i kropidła.  

•  W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 
według następującego porządku: 
⇒ poniedziałek - 2 stycznia; ul. Szoferska i ul. Zgo-

rzelecka i od godz. 16:00, Krawiecka od 18.00; 
⇒  wtorek 3 stycznia: ul. Homera i ul. Odsieczy 

Wiednia od godz. 16:00, Tulipanowa od godz. 
19.00; 

⇒ środa 4 stycznia; ul. Kosynierów i ul. Odrodzenia 
od godz. 16:00 i ul. Nawigatorów od godz. 19.00. 

⇒ czwartek 5 stycznia ul. Niemodlińska od godz. 
16.00 i ul. Zambrowska domki od 19.00; 

⇒ sobota 7 stycznia ul. Kajki z obu stron od godz. 

Lb 6,22-27 
Bóg miłosierny niech 
nam błogosławi 
Ga 4,4-7 
Łk 2,16-21 

Pasterze pośpiesznie 
udali się do Betle-
jem i znaleźli Mary-
ję, Józefa i Nie-
mowlę, leżące w 
żłobie. Gdy Je uj-
rzeli, opowiedzieli o 
tym, co im zostało 
objawione o tym 
Dziecięciu. A wszy-
scy, którzy to sły-
szeli, dziwili się 
temu, co im paste-
rze opowiadali. 
Lecz Maryja zacho-
wywała wszystkie 
te sprawy i rozwa-
żała je w swoim 
sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i 
wysławiając Boga 
za wszystko, co 
słyszeli i widzieli, 
jak im to było po-
wiedziane. Gdy 
nadszedł dzień 
ósmy i należało 
obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię 
Jezus, którym Je 
nazwał anioł, zanim 
się poczęło w łonie 
[Matki]. 



10:00;  
⇒ poniedziałek 9 stycznia ul. Zalipie od godz. 16-

16.00. 
Ze względu na Kolędę kancelaria parafialna czynna 
będzie pół godziny po mszy św. o godz. 8.00 i pół 

godziny przed wieczorną mszą św. 
•  Stowarzyszenie Mi ędzynarodowy Motocyklowy 

Rajd Katyński dziękuje wszystkim, którzy wzięli 
udział w  marszu z pochodniami celem uczczenia 
ofiar Zbrodni Wawerskiej. 

•  Ukazał się nowy - świąteczny numer naszego para-
fialnego SALVE REGINA . Zapraszamy do lektu-
ry! 

•  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 
działalności naszej młodzieży. 

•  Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w naszej 
parafii 5 stycznia i będzie trwał dziesięć tygodni. 
Spotkania będą we czwartki o godz. 19. Wejście od 
kancelarii parafialnej. Osoby zainteresowane ser-
decznie zapraszamy! 

•  Koło Organowe Uniwersytetu Muzycznego Fryde-
ryka Chopina zaprasza na Nadzwyczajny Koncert 
Noworoczny, który odbędzie się w poniedziałek 2 
stycznia 2012 roku o godz. 19:00 w sali koncerto-
wej uniwersytetu przy ul. Okólnik 2. Wstęp wolny. 
Wśród wykonawców będzie nasz parafianin - Do-
minik Pawlik.  

•  W niedzielę, 8 stycznia o godz. 19.00 Chór Flami-
nae, Sinfonietta Vavra i inni artyści z parafii w Fa-
lenicy zapraszają do kościoła Najśw. Serca Pana 
Jezusa przy ul. Narcyzowej, na przedstawienie mu-
zyczne "JASEŁKA 2012" . Przy okazji spotkania 
przy żłóbku będziemy mogli wesprzeć rodziny naj-
bardziej potrzebujące.  

•  W najbliższą niedzielę - 8.01 o godz. 16.30 Msza 
św. w kaplicy dla dzieci przygotowujących się do 
I Komunii św. i ich rodziców. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. 

Uroczystość Świętej  
Bożej Rodzicielki Maryi 

1.01 – Nowy Rok 
 

 Matka Zbawiciela i nasza 
 
 Pierwszy dzień Nowego 
Roku zawiera wiele treści, a 
zaczynamy go w Imię Boże 
pod opieką Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi. Tytuł ten 
stosowany był do Maryi już 
od trzeciego wieku naszej ery. 
Treścią tego święta jest god-
ność Matki, z której Syn Boży 
wziął dla siebie prawdziwą 
naturę człowieka. Maryja w 
określonym czasie dostąpiła 
szczególnego zjednoczenia z 
Bogiem w tajemnicy Wciele-
nia. Jako Matka Boża sama 
daje Synowi Bożemu nowy 
sposób życia w naturze ludz-
kiej. Synem Maryi stał się 
Ten, który jest Odwiecznym 
Synem Bożym. W tym no-
wym sposobie istnienia – 
Jezus zrodzony z Maryi – 
występuje już jako Zbawiciel 
i Pierworodny wszelkiego 
stworzenia, będąc Bogiem. 
Stąd godność Maryi jest 
wyjątkowa, bo przez swoje 
Macierzyństwo stała się 
sanktuarium dla Boga. Jest 
Najświętsza, bo Jej Syn jest 
Synem Bożym. Do tego 
Macierzyństwa została przy-
sposobiona pełnią łaski i bez 
skazy poczęta. Okrzyk Elżbie-
ty: „A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do 
mnie” nabiera tu szczególne-
go znaczenia i siły. Chrystus 
będąc w łonie Matki Swojej 
napełnił Duchem Świętym 
dziecię w żywocie Elżbiety. 
Na ustanowienie tego święta 
w pierwszym dniu Nowego 
Roku wpłynęła reforma litur-
giczna w 1964 roku. Świat w 
tym dniu obchodzi Dzień 
Pokoju. Wzajemne nasze 
życzenia pokoju i łaski mają 
tu wyjątkowe znaczenie. 



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. 

1130 + Czesław Ko-
mar w 2 r.śm. 
1800 zbiorowa:  
7 stycznia, sobota;  

700 + Józef Tarasiuk 
800 wolna 
1800 + Lucjan Po-
pławski, rodziców, 
rodzeństwo i chrze-
śniaka 

 
8 stycznia,  

2 niedziela po Naro-
dzeniu Pańskim, 
CHRZEST PAŃ-

SKI, święto 

700 – za Parafian 
830 – o Boże bł. dla 
cr.   
1000 – dz.-bł. w 5 
urodziny Martynki o 
bł. Boże dla Kubusia 
i rodziców: Jarosława 
i Anny  
1130 + Teresa, Feliksa 
(k) i Henryk Melak 
1300 + Hanna Suwal-
ska  
1630 wolna 
1800 + Halina Kapich 
w 15 r.śm. i zm. z 
rodz. 

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. 


