
Tadeusza oraz ich dzieci 
i wnuki 

31 grudnia,  
poniedziałek,  

7 DZIEŃ W OKTA-
WIE NARODZENIA 

PAŃSKIEGO 
700 wolna  
800 wolna 
1800 – dz. w int. Para-
fian  

1 stycznia, wtorek, 
ŚW. BOŻEJ RODZI-

CIELKI MARYI, 
święto 

830 – o powołania do 
Zgromadzenia SS Ro-
dziny Maryi 
1000 + Henryka (k), 
Mieczysław i Eleonora   
1130 + Mieczysław i 
Zofia Gulowie, Maria 
Kłoczewska 
1300 – o bł. Boże dla cr. 
Modlińskich  
1800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.1/ 

2 stycznia, środa,  
Św. Bazylego Wlk. i 

Grzegorza z Nazjanzu, 
bp-ów i dr-ów Kościo-

ła, wspomnienie 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.2/ 
800 + Helena i Mieczy-
sław Sadowscy  

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Św. Rodziny 
30.12.2012 

30 grudnia, NIEDZIE-
LA ŚW. RODZINY 
JEZUSA, MARYI I 

JÓZEA, święto 
700 – dz.-bł.za miniony 
rok z prośbą o bł. Boże 
na Nowy Rok 2013  
830 + Janina Tomankie-
wicz w 7 r.śm. i córka 
Stanisława  
1000 - Aby w tym Roku 
Wiary chrześcijanie 
mogli głębiej poznać 
tajemnicę Chrystusa i z 
radością dawać świa-
dectwo o darze wiary w 
Niego i aby wspólnoty 
chrześcijańskie na Bli-
skim Wschodzie, często 
dyskryminowane, były 
obdarzane przez Ducha 
Świętego mocą wierno-
ści i wytrwałości 
1000 – dz. za zgroma-
dzenie SS. Św. Rodziny  
1130 + Jerzy i Barbara 
Rybiccy 
1300 – dz.-bł. w 67 r. 
ślubu Barbary i Henryka 
Kozłowskich z prośbą o 
bł. Boże dla cr. 
1300 – o zdrowie dla 
Stanisława 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski Boże w mijającym 
roku 2012 przez Janinę i 

1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - o 
zdrowie dla Joanny; - o 
zdrowie dla Danuty; + 
Michalina Barbara Gra-
bowska w 30 dniu po 
śm.; + Krystyna Maria 
Rojek w 30 dniu po śm.; 
+ Stanisław i Marek 
Sobieraj; + Danuta i 
Bolesław;  

3 stycznia, czwartek 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.3/ 
800 wolna 
1800 zajęta 

4 stycznia, piątek 
700 + Jadwiga Pawel-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Św. Rodziny 

30.12.2012 r. 
 
Niech Jezus, który został nam dany, bo Bóg tak umiło-

wał świat, umacnia naszą wiarę, abyśmy każdego dnia z 
odnowioną gorliwością i entuzjazmem rodzili Go przez 
dobre uczynki. Niech prawdziwa radość płynąca z Boże-
go Narodzenia wypełnia nasze serca, niech promieniuje 

na nasze rodziny i na cały świat.  
Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łask w 
Nowym Roku 2013 życzymy Wam wszystkim - Księża, 

Siostry i Pracownicy Parafii w Aninie. 
 

•  W dzisiejszą niedzielę - 30.12 - przypada  święto 
Świętej Rodziny. Po każdej Mszy św. będziemy 
udzielali specjalnego błogosławieństwa rodzinom. W 
Kościele rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o 
chrześcijańskie życie rodzin.  

•  W święto patronalne SS. Św. Rodziny z Bordeaux 
modlimy się podczas Mszy św. o godz. 10.00 o po-
trzebne łaski i wiele powołań zakonnych. 

•  Wszystkim osobom, które przygotowały naszą świą-
tynię na święta, przygotowały dekorację bożonarodze-
niową, scholi za muzykę i śpiew podczas Pasterki, a 
także Panom z Kościelnej Służby Porządkowej za 
pomoc w utrzymaniu porządku składamy serdeczne 
podziękowanie - Bóg zapłać! 

•  Wszystkim uczestnikom marszu z pochodniami 
celem uczczenia ofiar Zbrodni Wawerskiej, naszym 
parafianom oraz z par. Św. Benedykta, a szczególnie 
kibicom Legii Warszawa z linii otwockiej składamy 
serdeczne podziękowania. 

•  W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. wieczornej za-
praszamy wszystkich na Koncert Kol ęd organizowa-
ny przez Urząd Dzielnicy. 

•  W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2012 za-
praszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne 
nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Mamy za 
co dziękować Bogu, ale też mamy Go za co przepra-
szać. Będziemy również prosić o dalsze błogosła-
wieństwo nad nami i naszymi rodzinami.  

•  Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi 
odbędzie się 1 stycznia 2013 r. w uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi po każdej mszy św. Tego 
dnia mszy św. o godz. 7.00 nie będzie, pozostały po-

Syr 3,2-6.12-14 
Błogosławiony, kto 
się boi Pana 
Kol 3,12-21 
Łk 2,41-52 

 Rodzice Jego cho-
dzili co roku do Jerozolimy 
na Święto Paschy. Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam 
zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończo-
nych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, 
a tego nie zauważyli Jego 
Rodzice. Przypuszczając, że 
jest w towarzystwie pątni-
ków, uszli dzień drogi i 
szukali Go wśród krewnych 
i znajomych. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jerozo-
limy szukając Go. Dopiero 
po trzech dniach odnaleźli 
Go w świątyni, gdzie sie-
dział między nauczyciela-
mi, przysłuchiwał się im i 
zadawał pytania. Wszyscy 
zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego 
umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się 
bardzo, a Jego Matka rzekła 
do Niego: Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec 
Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie. Lecz On 
im odpowiedział: Czemu-
ście Mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinie-
nem być w tym, co należy 
do mego Ojca? Oni jednak 
nie zrozumieli tego, co im 
powiedział. Potem poszedł 
z nimi i wrócił do Nazaretu; 
i był im poddany. A Matka 
Jego chowała wiernie 
wszystkie te wspomnienia 
w swym sercu. Jezus zaś 
czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i 
u ludzi. 



rządek mszy św. jak w niedzielę.  
•  3-go stycznia o godz. 19.00 rozpoczyna się w naszej 

parafii Kurs dla Narzeczonych. Wszystkich przygo-
towujących się do zawarcia sakramentu prosimy o 
wpis na listę obecności, która jest w zakrystii. 

•  W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi ątek m-
ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu 
od godz. 15.00. Do chorych udamy się w piątek od 
godz. 9.00, a po wieczornej Mszy św. adoracja do 
godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę w Duchu św.  

•  W przyszłą niedzielę – 06.01 – na Mszy św. o godz. 
13.00 śpiew prowadzić będą soliści i Orkiestra 
Victoria – znana z wielu występów w kraju i poza 
naszymi granicami. Po Mszy św. odbędzie się koncert 
kolęd.  

•  W niedzielę - 06.01 - o godz. 16.00 w dolnej kaplicy 
Msza św. w int. Ojczyzny.  

•  6 stycznia zapraszamy na wspólne kolędowanie o 
godz. 19.00. W programie przewidziany jest także 
konkurs z nagrodami dla dzieci z wiedzy o Bożym 
Narodzeniu. Informacje dzieci mogą znaleźć w jed-
nym z artykułów  w najnowszym numerze naszego 
parafialnego Salve Regina. W świątecznym numerze 
m.in. rozmowa z dr Andrzejem Krasnowolskim nt. 
"Przyjścia Mesjasza w różnych kulturach oraz towa-
rzyszących temu znaków. 

•  Od środy - 02.01.2013 r. rozpoczynamy tradycyjną 
wizytę duszpasterską 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: 
 środa - 2 stycznia:  

 ul. Krawiecka i ul. Tulipanowa od godz. 17.00; 
 ul. Odrodzenia, od godz. 16.00 
 ul. Odsieczy Wiednia, od godz. 16.00 

czwartek - 3 stycznia: 
 ul. Zalipie od godz. 16.00; 

piątek - 4 stycznia: PRZERWA 
sobota - 5 stycznia: ul. Kajki z obu stron od godz. 
10.00;  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
Zapraszamy do zakrystii lub kancelarii. 

Niedziela –––– ŚŚŚŚwięęęęto ŚŚŚŚwięęęętej Rodzi-

ny –––– 30.12 
 

 Ostoja człłłłowieczeńńńństwa 
 

 Wielu jest znawców i lekarzy 

współczesnej rodziny. Przybywa 

poradni życia rodzinnego – socjolo-

gicznych, psychologicznych, neuro-
logicznych. Nie ma jednak i nie 

będzie doskonalszego i prostszego 

modelu życia rodzinnego nad wzór 

Świętej Rodziny. Dzisiejsze Święto 

prowadzi nas właśnie do Nazaretu, 

gdzie żyją i pracują – Jezus, Maryja 

i Józef. Wszystkie Czytania dzisiej-

szej liturgii przedstawiają nam, jak 

ma wyglądać każda wierząca 

rodzina. Na podstawie objawienia 

Bożego – w pierwszym Czytaniu 

prorok mówi o ogromnych skarbach, 
jakie gromadzi sobie ten, kto czci i 

szanuje swoich rodziców. Taki 

człowiek mieć będzie radość, długie 

życie i towarzyszące mu miłosierdzie 

Boże. A św. Paweł w drugim Czyta-

niu akcentuje zasady życia rodzinne-

go. Właśnie, dobroć, pokora, cierpli-

wość,  wzajemne wybaczanie, 

prawda, a przede wszystkim miłość i 

pokój Chrystusowy ma rządzić 

sercami członków rodziny. Proste 

słowa Ewangelii oddają całą atmos-

ferę życia Świętej Rodziny. Od 

ducha miłości rodzinnej zależy 

wzrost i rozwój tej najmniejszej 

komórki społeczeństwa i ten duch 

jest szkołą bogatego człowieczeń-
stwa. Tu rozbudzamy w sobie wiarę, 

nadzieję i miłość, „wzrastamy w 

łasce u Boga i u ludzi”. W atmosferze 

ostatnich dni bieżącego roku warto 

spojrzeć na nasze świadectwo życia 

rodzinnego, które powinno pozostać 

ostoją dla człowieka pośród wszyst-

kich niszczycielskich prądów i 

bolesnych doświadczeń i być szkołą 

bogatszego człowieczeństwa. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 

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 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

ska /greg.4/ 
800 wolna 
1630 zajęta 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 

5 stycznia, sobota 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.5/ 
800 + Bronisława (k), 
Genowefa, Marianna, 
Katarzyna, Bolesław, 
Władysław, Zygmunt, 
Sławomir, Tomasz, 
Eugeniusz oraz zm. z 
rodz. Rosów i Sobie-
chów 
1800 – dz.-bł. za Zosię w 
1 urodziny z prośbą o 
Boże bł. dla cr.  

6 stycznia,  
OBJAWIENIE PA Ń-

SKIE, uroczystość 
700 – w int. Parafian 
830 zajęta 
1000 RM  
1130 + Teresa, Feliksa 
(k) i Henryk Molak 
1300 zbiorowa: - z oka-
zji 6 urodzin Martynki, 
brata Jakuba, mamy 
Anny i taty Jarosława o 
wszelkie potrzebne łaski 
i Boże bł.; + Wacław 
Kozorowski;  
1600 – o Boże bł. dla 
Ella  
1800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.6/ 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 


