
Eugeniusz; + Czesław 
Komor w 3 r.śm.;  
1600 – o Boże bł. dla 
Ella z okazji 15 urodzin 
1800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.6/ 

7 stycznia,  
poniedziałek 

700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.7/ 
800 – o Boże bł. dla 
małżonków Izy i Jerze-
go i dar wiary dla Ju-
styny i Mieczysława  
1800 – o łaskę zdrowia i 
potrzebne siły dla 
Wandy Gruszko 

8 stycznia, wtorek 
700 + S. Teresa Bro-
chocka  
800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.8/ 
1800 + Marianna, Hen-
ryk, Marian i Wiera 
Zarzyccy i zm. z cr. 
Dziakowskich 

9 stycznia, środa 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.9/ 
800 wolna  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 

INTENCJE MSZALNE 

Objawienie 
Pańskie 

06.01.2013 

6 stycznia,  
OBJAWIENIE PA Ń-

SKIE, uroczystość 
700 – w int. Parafian 
830 + S. Adelia Gnator-
ska 
1000 – w intencjach 
Ojca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Mary-
ja, TV Trwam, Nasze-
go Dziennika oraz w 
int. specjalnej w łącz-
ności z czuwającą u 
żłóbka Maryją o po-
trzebne łaski i Boże bł. 
na trud każdego dnia 
2013 roku dla całej 
wspólnoty parafialnej 
1130 + Teresa, Feliksa 
(k) i Henryk Molak 
1300 zbiorowa: - z 
okazji 6 urodzin Mar-
tynki, brata Jakuba, 
mamy Anny i taty Jaro-
sława o wszelkie po-
trzebne łaski i Boże bł.; 
- dz.-bł. w 1 urodziny 
Stasia z prośbą o bł. dla 
Pawła i Emilii; - dz.-bł. 
w 82 urodziny Lucjana 
z prośbą o dalsze bł. 
Boże dla cr. Rakowiec-
kich; + Wacław Kozo-
rowski; + Janusz Tar-
gowski w 1 r.śm.; + 

- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Anna 
Suwalska;  
10 stycznia, czwartek 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.10/ 
800 wolna 
1800 + Stanisław, Joan-
na, Natalia, Andrzej i 
Helena Gajda, Józef i 
Anna Sołuda 

11 stycznia, piątek 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.11/ 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Walenty i 
zm. z cr.;  

12 stycznia, sobota 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.12/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Uroczystość Objawienia Pańskiego 

06.01.2013 r. 
 
Niech Jezus, który został nam dany, bo Bóg tak 
umiłował świat, umacnia naszą wiarę, abyśmy 

każdego dnia z odnowioną gorliwością i entuzja-
zmem rodzili Go przez dobre uczynki. Niech 

prawdziwa radość płynąca z Bożego Narodzenia 
wypełnia nasze serca, niech promieniuje na na-

sze rodziny i otoczenie.  
Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości 
łask w Nowym Roku 2013 życzymy Wam wszyst-
kim - Księża, Siostry i Pracownicy Parafii w Ani-

nie. 
 

•   Dziś - 6 stycznia - Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Po każdej Mszy św. odbędzie się 
obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła. Ofiary 
złożone tego dnia na tacę są przeznaczone na 
misje. 

•  W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 
13.00 śpiew prowadzić będą soliści i Orkie-
stra Victoria – znana z wielu występów w kra-
ju i poza naszymi granicami. Po Mszy św. od-
będzie się koncert kolęd.  

•  Także dziś o godz. 16.00 w dolnej kaplicy 
Msza św. w int. Ojczyzny. A o godz. 19.00 
zapraszamy na wspólne kolędowanie. W pro-
gramie przewidziany jest także konkurs z na-
grodami dla dzieci z wiedzy o Bożym Naro-
dzeniu. Informacje dzieci mogą znaleźć w jed-
nym z artykułów  w najnowszym numerze na-
szego parafialnego Salve Regina. W świątecz-
nym numerze m.in. rozmowa z dr Andrzejem 
Krasnowolskim nt. "Przyjścia Mesjasza w róż-
nych kulturach oraz towarzyszących temu zna-
ków”. 

•  Par. w Miedzeszynie zaprasza na cykl spo-
tkań pt. Seminarium odnowy wiary. Początek 
jutro - 07.01 - o godz. 19.00.  

Iz 60,1-6 
Uwielbią Pana 
wszystkie ludy ziemi 
Ef 3,2-3a.5-6 
Mt 2, 1-12 

 Gdy Jezus narodził 
się w Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, 
oto Mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy i 
pytali: Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i 
przybyliśmy oddać mu 
pokłon . Skoro to usłyszał 
król Herod, przeraził się, a 
z nim cała Jerozolima.  
 (…)Wtedy Herod 
przywołał potajemnie 
Mędrców i wypytał ich 
dokładnie o czas ukazania 
się gwiazdy. A kierując ich 
do Betlejem, rzekł: Udaj-
cie się tam i wypytujcie 
starannie o Dziecię, a gdy 
Je znajdziecie donieście 
mi, abym i ja mógł pójść i 
oddać Mu pokłon. Oni zaś 
wys łuchawszy kró la, 
ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy 
ujrzeli gwiazdę, bardzo się 
uradowali. Weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z 
Matką Jego, Maryją; upa-
dli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i 
mirrę. A otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wra-
cali do Heroda, inną drogą 
udali się do swojej ojczy-
zny. 



Szczegóły na plakacie. 
•  W niedzielę za tydzień - 13.01 - o godz.16.15 

w salce parafialnej spotkanie grupy dziewcząt 
przygotowujących się do Bierzmowania. 

•  W poniedziałek za tydzień - 14.01 - godz. 
19.30 spotkanie grupy Porozmawiajmy o 
Kościele. Wejście od strony kancelarii. 

•  Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy tradycyjną 
wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwie-
dzać będziemy wszystkich od godz. 16.00, a w 
sobotę od godz. 10.00. Prosimy o przygotowa-
nie krzyża, świec, wody święconej i kropidła.  
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-
dzie się według następującego porządku: 

poniedziałek - 7 stycznia:  
 ul. Szoferska od godz. 16.00, 
 ul. Zgorzelecka od godz. 19.00; 
wtorek - 8 stycznia:  
 ul. Nawigatorów od godz. 16.00, 
 ul. Alpejska od godz. 16.00 - dwóch księży, 
 ul. Wierzchowskiego po godz. 19.00; 
środa - 9 stycznia:  
 ul. Homera od godz. 16.00; 
czwartek - 10 styczni: 
 ul. Zambrowska domki od godz. 16.00 - je-

den ksiądz,  
 bloki 6, 6A i 6B od godz. 17.00 - jeden 

ksiądz;  
piątek - 11 stycznia:  
 ul. Niemodlińska od godz. 16.00, 
 ul. Kosynierów od godz. 16.00; 
sobota - 12 stycznia:  
 ul. Rzeźbiarska od godz. 10.00 z obu koń-

ców. 
•  Na czas kolędy kancelaria parafialna jest 

czynna tylko rano i bezpośrednio przed i po 
mszy św. wieczornej. 

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

Uroczystość Objawienia 
Pańskiego 

06.01.2013 r. 
 

Wybór drogi 
 
 Na fakt objawienia się Jezusa 
ludzkości ziemia czekała 
tysiące lat w skupieniu i na 
modlitwie. wydarzenie to 
przepowiadali Patriarchowie i 
prorocy. Mędrcy ze Wschodu 
ujrzawszy nową gwiazdę poszli 
za jej światłem, aby pokłonić 
się Temu, Który jest Królem 
całego świata, „Który nie dla 
uczynków sprawiedliwych, 
jakie zdziałaliśmy, lecz z 
miłosierdzia swego zbawia 
nas”. Każdy człowiek ma 
swoją godzinę i światło, w 
którym jasność Bożej prawdy i 
jej oczywistość jest mocniejsza 
i bardziej pociągająca niż 
wszelkie wartości tego świata. 
Wierzymy, że Chrystus dla 
ludzi i dla ich zbawienia stał się 
człowiekiem i narodził się w 
Betlejem. Równocześnie wie-
my, dzięki objawieniu i Ewan-
gelii, że te ręce i serce przebite, 
usta zmuszone do milczenia, 
były rękami, sercem i głosem 
Boga.  S łowa Iza jasza: 
„Prawdziwie Tyś Bogiem 
ukrytym Boże i Zbawco”, 
wyrażają tajemnicę trwania 
Jezusa w świecie. Chrystus 
objawia się współcześnie z 
Nim żyjącym przez swoją moc 
i mądrość, ale jeszcze bardziej 
przez swoją miłość i dobroć. 
Kocha nawet tych, „którzy 
przychodzą do Niego z ucisku 
wielkiego, a może Go także 
nienawidzą”. Tę prawdę wyra-
żają czytania, Słowa dzisiejszej 
Mszy św. o wielkiej wędrówce 
narodów do miejsca ostatecz-
nego objawienia się Boga 
„wszystkim ludom i narodom”. 
Ta prawda dotyczy osobiście 
każdego z nas: czy Chrystus 
objawia się rzeczywiście przez 
nasze życie codzienne, rodzin-
ne i społeczne? Jaką obraliśmy 
gwiazdę za drogowskaz i jakie 
jest światło naszej wiary i 
miłości? 



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. 

800 + Wiesław Bąk w 
13 r.śm., jego rodzice, 
Józefa (k) i Antoni 
1800 + Weronika, Tade-
usz i Janina Kaczorow-
scy, Józefa (k) i Wła-
dysław Kowalscy 

13 stycznia,  
NIEDZIELA 

CHRZTU PAŃSKIE-
GO, święto 

700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.13/ 
830 zajęta 
1000 + Halina i Szcze-
pan i cr.  
1130 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne laski 

dla Marianny Wójcic-
kiej z okazji 97 urodzin 
oraz męża Aleksandra  
1300 + Wacław Borow-
ski i jego rodzice  
1630 + Marianna, Józef 
i Jerzy Pośnik, cr.: Po-
śników i Matyjów, 
Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk, 
Leokadia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alderskich  
1800 + Aleksandra (k) i 
Paweł Kępka, Szymon 
Makulec 

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. 


