
6 DZIEŃ W OKTA-
WIE NARODZENIA 

PAŃSKIEGO 
700 – o bł. Boże dla Ani 
i Łukasza  
800 + Jan Figwer w 30 
dniu po śm. 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski przez Janinę i 
Tadeusza, ich dzieci i 
wnuki w minionym 
roku 2013 
1800 wolna 

31 grudnia, wtorek,  
7 DZIEŃ W OKTA-
WIE NARODZENIA 

PAŃSKIEGO 
700 – o bł. Boże i zdro-
wie w 30 r. ślubu Jacka 
i Ireny 
700 wolna  
800 + Jadwiga Materka 
w 1 r.śm. i Genowefa 
Taczalska 
1800 – dz. za miniony 
rok w int. Parafian 
  

1 stycznia, środa,  
ŚW. BOŻEJ RODZI-

CIELKI MARYI, 
święto 

830 zajęta 
1000 + Zofia i Mieczy-
sław Gulowie   

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Św. Rodziny 
29.12.2013 

29 grudnia,  
NIEDZIELA ŚW. 

RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEA, 

święto 
700 – w int. Zbigniewa 
o potrzebne dla niego 
łaski, Bożą opiekę i 
zdrowie 
830 – dz. SS. Św. Ro-
dziny z Bordeaux  
1000 – Aby chrześcija-
nie różnych wyznań 
mogli podążać do jed-
ności, której pragnie 
Chrystus i aby był pro-
mowany autentyczny 
rozwój gospodarczy, 
szanujący godność 
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 Mala-
recki w 20 r.śm., Wła-
dysław i Czesława 
Szuba, Mirosław Gar-
backi   
1800 + Zbigniew No-
wak  

30 grudnia,  
poniedziałek,  

1130 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.1/ 
1300 + Henryka (k), 
Mieczysław i Eleonora  
1300 + Maciej Wencel 
w 25 r.śm. 
1800 – o bł. Boże dla cr. 
Modlińskich 
2 stycznia, czwartek, 
Św. Bazylego Wlk.  

i Grzegorza  
z Nazjanzu, bp-ów i 

dr-ów Kościoła,  
wspomnienie 

700 + Dżanna i Józef 
Łozowscy 
700 wolna  
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.2/ 
1800 + Tadeusz i Maria 
Wyszkowscy 

3 stycznia, piątek 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.3/ 
1630 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Św. Rodziny 

29.12.2013 r. 
 
Niech Jezus, który został nam dany, bo Bóg tak umi-

łował świat, umacnia naszą wiarę, abyśmy każdego 

dnia z odnowioną gorliwością i entuzjazmem rodzili 

Go przez dobre uczynki. Niech prawdziwa radość 

płynąca z Bożego Narodzenia wypełnia nasze serca, 

niech promieniuje na nasze rodziny i na cały świat.  

Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łask 

w Nowym Roku 2014 życzymy Wam wszystkim - 

Księża, Siostry i Pracownicy Parafii w Aninie. 

 

•  W dzisiejszą niedzielę - 29.12 - przypada  święto 
Świętej Rodziny. Po każdej Mszy św. będziemy 
udzielali specjalnego błogosławieństwa rodzinom. 
W Kościele rozpoczynają się Kwartalne Dni Mo-
dlitw o chrześcijańskie życie rodzin.  

•  W święto patronalne SS. Św. Rodziny z Bordeau-
x modlimy się podczas Mszy św. o godz. 8.30 o 
potrzebne łaski, w tym o powołania zakonne.  

• Serdecznie zapraszamy na wystawę szopek wyko-
nanych przez dzieci z przedszkola prowadzonego 
przez Siostry Prezentki. 

•  Wszystkim osobom, które przygotowały naszą 
świątynię na święta, przygotowały dekorację bożo-
narodzeniową, scholi za muzykę i śpiew podczas 
Pasterki, a także Panom z Kościelnej Służby Po-
rządkowej za pomoc w utrzymaniu porządku skła-
damy serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać! 

•  Wszystkim uczestnikom marszu z pochodniami 
w 74. rocznicę Zbrodni Wawerskiej, naszym 
parafianom oraz z par. Św. Benedykta, a szczegól-
nie kibicom Legii Warszawa z Linii Otwockiej i 
Grochowa, motocyklistom Rajdu Katyńskiego 
Panu Zbigniewowi Zawadzkiemu i Panu Leszkowi 
Rysakowi składamy serdeczne podziękowania.  

• W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2013 
zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne 
nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Mamy 
za co dziękować Bogu, ale też mamy Go za co 
przepraszać. Będziemy również prosić o dalsze 
błogosławieństwo nad nami i naszymi rodzinami.  

Syr 3,2-6.12-14  

Błogosławiony, 
kto się boi Pana 
Kol 3,12-21  

Mt 2,13-15.19-

23  
 G d y  M ę d r c y 
odjechali, oto anioł Pański 
ukazał się Józefowi we 
śnie i rzekł: Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i 
uchodź do Egiptu; pozo-
stań tam, aż ci powiem; 
bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgła-
dzić. On wstał, wziął w 
nocy Dziecię i Jego Matkę 
i udał się do Egiptu; tam 
pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się 
spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: 
Z Egiptu wezwałem Syna 
mego. A gdy Herod 
umarł, oto Józefowi w 
Egipcie ukazał się anioł 
Pański we śnie, i rzekł: 
Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i idź do ziemi 
Izraela, bo już umarli ci, 
którzy czyhali na życie 
Dziecięcia. On więc 
wstał, wziął Dziecię i 
Jego Matkę i wrócił do 
ziemi Izraela. Lecz gdy 
posłyszał, że w Judei 
panuje Archelaos w miej-
sce ojca swego, Heroda, 
bał się tam iść. Otrzy-
mawszy zaś we śnie na-
kaz, udał się w strony 
Galilei. Przybył do mia-
sta, zwanego Nazaret, i 
tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: 
Nazwany będzie Nazarej-
czykiem.  



•  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 porządek mszy św. jak w niedzielę.  

•  2-go stycznia o godz. 19.00 rozpoczyna się w 
naszej parafii Kurs dla Narzeczonych. Wszyst-
kich przygotowujących się do zawarcia sakramen-
tu w roku 2014 zapraszamy do salki katechetycz-
nej - wejście od kancelarii. 

•  W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I 
sobota 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 sobotę różaniec wyna-
gradzający o godz. 6.30. 

•  W niedzielę - 05.01 - o godz. 16.00 w dolnej ka-
plicy Msza św. w int. Ojczyzny.  

•  5 stycznia zapraszamy na wspólne kolędowanie 
o godz. 19.00.  

•  Od środy - 02.01.2013 r. rozpoczynamy tradycyj-
ną wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwie-
dzać 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: 
czwartek - 2 stycznia:  

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

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

•  W parafialnym Kiosku Radia Maryja jest do na-
bycia się książka pt. „Kościół, Rodzina, Media” 

autorstwa ks. dr-a Mariusza Wedziuka - nasze-
go rezydenta i dyrektora Radia Warszawa 106.2 
FM, wydana nakładem Wydawnictwa SS Loreta-
nek. Publikacja ta mówi miejscu i roli rodziny 
chrześcijańskiej w Kościele w przekazie mediów 
katolickich.  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 
tygodniu. 

Niedziela – Uroczystość 
Świętej Rodziny – 29.12 

 
 Wzorzec rodzinnego życia 

 
 Dzisiejsza liturgia stawia 
każdej rodzinie najdoskonal-
szy wzorzec życia rodzinnego 
– Najświętszą Rodzinę. Idzie-
my w liturgii szlakiem Naj-
świętszej Rodziny od Betlejem 
przez Egipt do Nazaretu – 
miejsca Jej stałego zamieszka-
nia. Józef i Maryja przyjęli 
Syna Bożego otwartym ser-
cem i czystą miłością. Jest to 
miłość święta, wierna i bez-
granicznie otwarta na pełnie-
nie woli Bożej. Na wezwanie 
Boże jest gotowa do najwyż-
szych ofiar i rezygnacji z 
własnych planów. Dzięki 
temu, że w miłości i posłu-
szeństwie przyjęli Boga i Jego 
wolę, On sam zamieszkał w 
ich miłości i w ich domu, 
wypełniając tym samym cały 
sens ich miłości. Dom rodzin-
ny Józefa i Maryi stał się 
domem Bożym, pierwowzo-
rem Kościoła, pierwszym 
kościołem domowym. Z tej 
racji Święta Rodzina jest 
wzorem duchowości dla 
każdej rodziny. W niej znajdu-
jemy te wszystkie postawy, 
jakie winny cechować rodzinę 
autentycznie chrześcijańską. 
Rodzina ma służyć życiu i 
oddać się dziecku. „Weźmij 
Dziecię i Jego Matkę”, to apel 
do wszystkich ojców. To głos 
Boga do sumienia każdego 
ojca i matki.  „Rodzina jest 
pierwszą i podstawową szkołą 
miłości społecznej. Trzeba 
uczynić wszystko, ażeby ta 
szkoła mogła pozostawać 
sobą. Równocześnie rodzina 
musi być na tyle silna Bogiem 
– czyli miłością wzajemną 
wszystkich, którzy ją tworzą – 
że potrafi pozostać ostoją dla 
człowieka pośród wszystkich 
niszczycielskich prądów i 
bolesnych doświadczeń” (Jan 
Paweł II – Katowice). 



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. 

św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego 

Dziennika  
1130 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.5/ 
1300 zbiorowa: 
chrzty: Mateusz Hu-
bert Pietrusiński; + 
Regina i Jerzy Dudek i 
ich rodzice; + Grze-
gorz Hejfer;  
1600 – w int. Ojczyzny  
1800 + Feliksa (k), Te-
resa, Henryk i cr. Me-
lak 

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. 

4 stycznia, sobota 
700 – wynagradzająca  
800 – dz.-bł. w int. Jo-
anny o otwartość serca 
na łaskę i miłość Bożą 
800 + zm. rodzice Wo-
jewódzcy, Mężyńscy, 
Lipińscy i Sałata 
1800 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.4/ 

 
5 stycznia, 2 NIE-

DZIELA PO NARO-
DZENIU PAŃSKIM 

700 – o Boże bł. dla cr. 
830 zajęta 
1000 – w intencji Ojca 


