
cinkiewicz 
24 grudnia, wtorek,  

630 – w int. ks. Adama z 
okazji imienin 
630 – w int. Tadeusza i 
Celiny i cr. z okazji 45 r. 
ślubu 
800 – w int. Stanisławy 
Mazur z okazji 90 urodzin 
z prośbą o opiekę MB i 
ulgę w cierpieniu 
800 + Ewy z okazji imie-
nin 
25 GRUDNIA, ŚRODA, 
NARODZENIE PAŃ-

SKIE, uroczystość 

0000 PASTERKA – w int. 
Parafian 
830 + Krystyna Mojecka 
w 8 r.śm. 
1000 + Leokadia, Wacław, 
Edward i Stefan Pisar-
czyk 
1130 – o bł. Boże dla cr. 
Modlińskich i Bogdana 
Modlińskiego z okazji 
urodzin 
1300 + Sławomir Łęczycki 
w 4 r.śm.  
1300 – dz.-bł. w 30 r. 
ślubu Marka i Beaty z 
prośbą o bł. Boże dla nich 
i dzieci: Maksymiliana, 
Kamili, Faustyny i Mi-
riam oraz Dominiki i 
Jarka w 8 r. ślubu oraz cr. 
1800 – dz. w 40 r. chrztu 
Ewy  
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700 + Kazimierz Dobrzyń-
ski i zm. z rodz.  
830 + Janusz Siarkiewicz 
1000 – dz. Jerzego i Anny 
z prośbą o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla cr. 
1130 + Dariusz Borowski 
z okazji imienin 
1300 + Antoni, Kazimiera 
(k), Tadeusz, Roman i 
Władysław Ryciuk 
1630 wolna 
1800 + Wojciech w 28 
r.śm., Grzegorz, Włady-
sław i Maria Floriańczyk, 
Jan i Aleksander Broni-
szewscy 
23 grudnia, poniedziałek 

630 + Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina Wielgo, 
Władysława (k), Włady-
sław i Leokadia Wojtyń-
scy 
800 + Helena i Andrzej 
Pełka, Henryk Flejszer 
oraz zm. z ich rodzin 
1800 – w int. Piotra z 
okazji urodzin z prośbą o 
potrzebne łaski i opiekę 
Bożą dla cr. 
1800 + Stanisława (k) i 
Eugeniusz Jacak, Lidia 
Adler, Stefania i Antoni 
Rusinowscy, Jerzy Za-
lewski, Robert Cieślak, 
Jadwiga i Zbigniew Mar-

26 grudnia, czwartek, 
ŚW. SZCZEPANA, 

PIERWSZEGO MĘ-
CZENNIKA, święto  

830 + ks. Marceli Godlew-
ski 
1000 – w int. Franciszka i 
Krystyny Kruszewskich z 
okazji 55 r. ślubu 
1130 + Maria Winiarska w 
4 r.śm. 
1300 + Palomka, Beata, 
Eulalia i Zbigniew Frącz 
1300 + Jan w 25 r.śm. i 
Jadwiga w 11 r.śm. 
Kwiatkowskich 
1800 – dz.-bł. o Boże bł., 
zdrowie i potrzebne łaski 
dla Marii i Andrzeja w 51 
r. ślubu oraz córki Marii 
Pauliny 

27 grudnia, piątek,  
ŚW. JANA, APOSTO-
ŁA I EWANGELISTY, 

święto 

700 zajęta  
800 + Andrzej Kamiński w 
4 r.śm. 
1100 – w int. ofiar Zbrodni 
Wawerskiej;  
1800 zbiorowa: + Halina 
Malon w 1 r.śm.; – dz.-bł. 
w 30 urodziny Marty i w 

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

www.anin.parafia.info.pl Nr 223 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 4 Niedzielę Adwentu 

22.12.2013 r. 
 
•  Dziś IV - ostatnia niedziela Adwentu. O godz. 

16.30 w kościele, Msza św. dla dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św. i ich rodziców. 

•  Na Roraty /ku czci NMP/ o godz. 6.30 zaprasza-
my jeszcze jutro i pojutrze szczególnie dzieci z 
lampionami. We wtorek wigilijny po Mszach św. o 
godz. 6.30 i 8.00 harcerze przekażą naszym wier-
nym Betlejemskie Światło Pokoju. 

•  W wigilię Bożego Narodzenia, we wtorek Mszy 
św. o godz. 18.00 nie będzie, jak również nie bę-
dzie tego dnia czynna kancelaria parafialna. Spo-
wiadać będziemy tylko na Mszach św. porannych. 

•  Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej do 
wykorzystania w naszych rodzinach znajduje się na 
stoliku przy wyjściu z kościoła.  

•  Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy z 
wtorku na środę. Pół godziny wcześniej (23.30) 
młodzież rozpocznie czuwanie połączone z Jutrz-
nią. Zapraszamy wszystkich gorąco. Prosimy rów-
nież Panów z Kościelnej Służby Porządkowej, aby 
jak zwykle, pomogli nam utrzymać porządek w 
czasie Pasterki. 

•  W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) 
Mszy św. o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne msze 
św. odprawimy według porządku niedzielnego. 
Taca zbierana drugiego dnia świąt będzie przezna-
czona na budowę nowych świątyń w naszej diece-
zji. 

• Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy 
Rajd Katyński zaprasza wszystkich chętnych na 
marsz z pochodniami celem uczczenia ofiar Zbrod-
ni Wawerskiej. Zbieramy się 26.12 o godz. 23.00 
w tunelu stacji kolejowej Warszawa Wawer. 

•  W piątek – 27 grudnia – przypada 74. rocznica 
Zbrodni Wawerskiej. O godz. 11.00 – w naszym 
kościele 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.  

Iz 7,10-14  

Przybądź, o Pa-
nie, Tyś jest 
Królem chwały 
Rz 1,1-7 

Mt 1,18-24 
Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. Po 
zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali 
razem, znalazła się brze-
mienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Jó-
zef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i 
nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, 
oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: 
Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Mał-
żonki; albowiem z Du-
cha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów . A 
stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane 
przez Proroka: Oto 
Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanu-
el, to znaczy: Bóg z 
nami. Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie. 



•  Święto Świętej Rodziny obchodzić będziemy  w 
niedzielę 29.12. Po każdej mszy św. będziemy 
udzielali specjalnego błogosławieństwa rodzinom. 
Ta niedziela jest Świętem Patronalnym Sióstr Św. 
Rodziny z Bordeaux, które mieszkają w naszej 
parafii 

•  Parafialny Zespół Caritas  dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom za żywność i dary pieniężne na 
paczki świąteczne dla osób potrzebujących z 
naszej Parafii z nadzieją, że wiele rodzin radośniej 
spędzi święta. 

•  Nasz parafialny Caritas rozprowadza  dziś świe-
ce na stół wigilijny. Jest też zbierana żywność i 
dary pieniężne na paczki świąteczne dla rodzin 
potrzebujących z naszej Parafii. Kosze wystawione 
są przy wejściu do kościoła. Niewypalonych świec 
nie chowajmy w szafkach, tylko zanieśmy je na 
cmentarz aby w ten sposób okazać łączność z na-
szymi bliskimi zmarłymi. 

•  Opłatki na stół wigilijny można nabywać u sio-
stry Elżbiety w zakrystii. Można też wtedy zaopa-
trzyć się w Kalendarz Kresowy na rok 2014 wy-
dany przez Siostry od Aniołów z Wilna. W ten 
sposób można też pomóc Siostrom w pracy apo-
stolskiej. W zakrystii można też zaopatrzyć się w 
pakowane przez ministrantów sianko na nasze 
wigilijne stoły. 

•  W parafialnym Kiosku Radia Maryja, nakładem 
Wydawnictwa SS Loretanek ukazała się książka 
pt. „Kościół, Rodzina, Media” autorstwa ks. dr-a 
Mariusza Wedziuka - naszego rezydenta i dyrek-
tora Radia Warszawa 106.2 FM. Publikacja ta mó-
wi miejscu i roli rodziny chrześcijańskiej w Ko-
ściele w przekazie mediów katolickich. Jest też do 
nabycia album kolęd ks. Roberta Żwirka - na-
szego ubiegłorocznego rekolekcjonisty. Serdecznie 
zapraszamy! 

•  Zachęcamy też do zaopatrywania się w choinki 
na tegoroczne święta przy budynku naszego Kina. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 
tygodniu. 

•  W zakrystii można zgłosić się po odbiór wózka 
inwalidzkiego i balkoniku dla osoby potrzebującej. 

IV Niedziela Adwentu – 22.12 
 

 Znaki 
 
  Bóg daje najpierw 
znak: „Panna pocznie i porodzi 
Syna”. Pragnie, abyśmy tego 
Znaku wypatrywali, znaleźli 
Go i przyjęli. Tym znakiem jest 
Dziewicza Matka i Jej Dziecię 
– Emmanuel – to oznacza: Bóg 
z nami. Oboje są uobecnieniem 
słabości, ubóstwa i nadziei, ale 
ziemi przynoszą łaskę, pokój i 
zbawienie od Ojca naszego w 
niebie. Prawdy zawarte w II 
dzisiejszym czytaniu mają dla 
naszej wiary podstawowe 
znaczenie. Warto je utrwalić w 
swoim sercu. W Ewangelii zaś 
Bóg zaczyna od rzeczy niepoję-
tych, dla Rzemieślnika z Naza-
retu. Wtajemnicza Józefa w 
czekające go wydarzenia. 
Przylgnął Józef do wszystkich 
Bożych zamierzeń. Zabrał 
Maryję wraz z Dziecięciem pod 
swoją opiekę. Nie bójmy się i 
my zawierzyć życia i trudnych 
rodzinnych spraw Świętej 
Rodzinie. Gdy zatrzymamy się 
przed symbolicznym żłóbkiem, 
pomyślmy o tym, jaką Bóg 
obdarzył nas miłością i nadzie-
ją. Prośmy wciąż Ducha Świę-
tego, aby wzbudził człowieka 
gdzieś na ziemi, abyśmy pa-
trząc na niego podziwiać mogli 
Pana. Aby nasza komunia z 
nim była źródłem mocy do 
autentycznie chrześcijańskiego 
życia i widzialnym znakiem dla 
świata. Człowieka o nieskala-
nym i czystym sercu, który 
byłby wzorem świętości we 
współczesnym świecie.  Czło-
wieka otwartego na ludzi i ich 
potrzeby, który będzie dla nich 
znakiem miłości, będzie urze-
czywistniać wśród nich tajem-
nicę bliskości Boga w całym 
Kościele.  
Szczególnie w naszych czasach 
ludzie, zwłaszcza szukający 
czy niewierzący, oczekują 
czytelnego znaku – czyli świa-
dectwa autentyczności chrze-
ścijańskiego 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 
 

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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 673 
 

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

JÓZEA, święto 
700 wolna  
830 – dz. SS. Św. Rodziny 
1000 – Aby chrześcijanie 
różnych wyznań mogli 
podążać do jedności, 
której pragnie Chrystus i 
aby był promowany au-
tentyczny rozwój gospo-
darczy, szanujący god-
ność wszystkich ludzi i 
wszystkich ludów 
1130 – dz.-bł. w 35 r. ślub 
Marka i Danuty z prośbą 
o bł. Boże dla cr.: dzieci i 
wnuków 
1300 + Mariusz Malarecki 
w 20 r.śm., Władysław i 
Czesława Szuba, Miro-
sław Garbacki   
1800 + Zbigniew Nowak  

ADWENT 

(łac. adventus — przyjście, 
przybycie) 

Okres w roku liturgicznym, 
który zaczyna się od pierw-
szych nieszporów niedzieli 
przypadającej ok. 30 XI i 
kończy się przed pierwszymi 
nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

Składa się z dwóch okresów:  
a) przygotowania do urocz. Narodzenia Pańskiego, w 

której wspominamy pierwsze przyjście Syna BoŜego do 
ludzi;  

b) czasu, w którym wspomnienie pierwszego przyj-
ścia Chrystusa kieruje serca wiernych ku oczekiwaniu 
Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych 
względów Adwent jest okresem poboŜnego i radosnego 
oczekiwania. 

Bogactwo teologii i duchowości A odsłaniają, specjal-
nie na ten okres przygotowane przez Kościół, formula-
rze mszalne, a zwłaszcza liturgia słowa i teksty modlitw 
(oracji). 

Adwentowa liturgia Słowa uczy o waŜności w Ŝyciu 
chrześcijanina tego okresu, opisując pierwsze przyjście 
Chrystusa oraz zaleca wczuć się w głód duchowy i tęsk-
notę za Zbawicielem. Ukazuje równocześnie sposób 
wychowania, którym Bóg przygotował ludzkość na 
przyjście Mesjasza. 

1 urodziny Aleksandry 
Gryzińskich 

28 grudnia, sobota,  
ŚW. MŁODZIANKÓW, 

MĘCZENNIKÓW, 
święto 

700 wolna  
700 wolna  
800 + Władysław, Zofia, 
Stefan, Stefania, Jan i 
Danuta Lewińscy, Barba-
ra i Janusz Lechniak, 
Bronisław Szyszko, Wła-
dysława (k) i Antoni 
Prokoccy 
1800 ślub: Oliveira-Kępka 
29 grudnia, NIEDZIE-

LAŚW. RODZINY  
JEZUSA, MARYI I 


