
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. 

NIEDZIELA 
CHRZTU PAŃSKIE-

GO, święto  
700 + Jadwiga i Stani-
sław Pawelscy 
830 + Wacław Borow-
ski 
1000 zajęta 
1130 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.12/ 
1300 – dz. w 45 r. ślubu 
Michała i Marii z proś-
bą o dalsze łaski dla cr. 
1630 zajęta  
1800 + Aleksandra (k) i 
Paweł Kępka w 39 r. 
ich śm., Szymon Ma-
kulec w 35 r.śm. 

 (�) Jakże ważna jest także kulturotwórcza 
rola Chrztu Polski, widoczna najbardziej 
w prowadzonych przez Kościół szkołach, znajdują-
ca swój wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze 
i architekturze. 

Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może 
być celem samym w sobie. Znajomość naszej prze-
szłości pozwala odkrywać i doceniać chrześcijań-
skie korzenie, z których wyrastamy. Służy to patrze-
niu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, 
by w konsekwencji budować naszą przyszłość na 
fundamencie doświadczenia żywego spotkania 
z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycz-
nego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla 
chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, 
stało się impulsem do odnowienia i umocnienia 
naszej wiary. (�) 

Z List Pasterskiego Episkopatu Polski  
„Wierzę w Syna BoŜego”  

1800 + Kajetan Domań-
ski w 30 dniu po śm.  

10 stycznia, piątek 
700 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.10/ 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

11 stycznia, sobota 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.11/ 
800 wolna 
1800 + Halina, Szcze-
pan i zm. z cr. 

12 stycznia,   

1800 + Feliksa (k), Te-
resa, Henryk i cr. Me-
lak 

6 STYCZNIA,  
PONIEDZIAŁEK, 

OBJAWIENIE PAŃ-
SKIE, uroczystość 

700 zajęta 
830 – dz. w 16 urodzi-
ny Elli 
1000 + Ignacy Chmiel 
1130 + Józef Tarasiuk 
w 7 r.śm. 
1300 wolna  
1800 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.6/ 

7 stycznia, wtorek 
700 wolna 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.7/ 
1800 + Marek Szu-
mowski w 3 r.śm. i cr. 
Szumowskich 

8 stycznia, środa 
700 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.8/ 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
po Narodzeniu Pań-

skim 
05.01.2014 

5 stycznia, 2 NIE-
DZIELA PO NARO-
DZENIU PAŃSKIM 
700 – o Boże bł. dla cr. 
830 zajęta 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego 

Dziennika, o obfitość 
łask Bożych i Boże bł. 
na Nowy Rok 2014 
dla: Ks. Proboszcza, 
współpracujących ka-
płanów, S. Elżbiety, P. 
Organisty, Dyrektora 
RM, współpracujących 
ojców, sióstr i osób 
świeckich, SS ze zgro-
madzeń zakonnych na 
terenie Anina, pracow-
ników świeckich pra-
cujących w parafii i 
wszystkich wiernych z 
naszej parafii i gości  
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  

- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Nata-
lia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Ire-
neusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; + Tadeusz 
Olszewski w 30 dniu 
po śm.; + Ryszard 
Paszkiewicz w 30 dniu 
po śm.; + Lucjan Po-
pławski z okazji imie-
nin oraz jego rodziców 
i rodzeństwa;  
9 stycznia, czwartek 

700 + Jadwiga Jachner 
z d. Wyrwicz /greg.9/ 
800 wolna  
1800 + Marcjanna i 
Antoni Beniccy  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim 

05.01.2014 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 05.01 - o godz. 16.00 w 

dolnej kaplicy Msza św. w int. Ojczyzny.  
•  Dziś też zapraszamy wszystkich parafian i gości  

na wspólne kolędowanie o godz. 19.00.  
•  Jutro - 6 stycznia - uroczystość Objawienia 

Pańskiego połączona z obrzędem poświęcenia 
kredy i kadzidła. Msze św. w/g porządku nie-
dzielnego. Taca zbierana tego dnia jest przezna-
czona na misje. 

•  Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne 
podziękowania wszystkim parafianom za złożo-
ne artykuły żywnościowe i dary pieniężne prze-
znaczone na paczki świąteczne dla osób potrze-
bujących. W tym roku przygotowano 56 paczek 
rodzinnych i 29 paczek dla osób odwiedzanych 
przez księży w I piątki miesiąca. Dziękujemy 
bardzo PP Godlewskim z firmy KOTWICA za 
wyroby garmażeryjne, PP. Błaszczakom za cia-
sta drożdżowe i P. Broniatowskiemu za przywóz 
żywności z hipermarketu. 

•  Rozpoczął się w naszej parafii Kurs dla Narze-
czonych. Wszystkich przygotowujących się do 
zawarcia sakramentu w roku 2014 zapraszamy 
do salki katechetycznej we czwartki  o godz. 
19.00 - wejście od kancelarii. 

•  W przyszłą niedzielę 12 stycznia po Mszy św. o 
godz. 10.00 Ks. Proboszcz zaprasza Parafialną 
Radę Duszpasterską na spotkanie opłatkowe na 
plebanii. 

•  Biuro Radia Maryja zaprasza wszystkich swo-
ich członków RM do kiosku po odbiór legityma-
cji członkowskich na lata 2014/15. 

•  Rozpoczęła się wizyta duszpasterska zwana 
Kolędą. Odwiedzać będziemy wszystkich od 
godz. 16.00, a w sobotę od godz. 10.00. Prosimy 
o przygotowanie krzyża, świec, wody święconej 
i kropidła.  
 

Syr 24,1-2.8-12 

Słowo Wcielone 
wśród nas za-
mieszkało 
Ef 1,3-6,15-18 

J 1,1-18  
 Na początku było 
Słowo, a Słowo było u Boga, i 
Bogiem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, co się stało. W 
Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła. Pojawił się czło-
wiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć 
o światłości, by wszyscy uwie-
rzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, 
aby zaświadczyć o światłości. 
Była światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. Na świecie 
było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyję-
li. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby 
się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego - 
którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z 
Boga się narodzili. A Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w 
słowach: Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, 
łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt 
nigdy nie widział, Ten Jednoro-
dzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, /o Nim/ pouczył.  

W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie 
się według następującego porządku: 

poniedziałek - 6 stycznia:  
 PRZERWA 
wtorek - 7 stycznia:  
 ul. Zalipie, 
 ul. Homera; 
środa - 8 stycznia:  
 ul. Szoferska, 
 ul. Nawigatorów,  
 ul. Wierzchowskiego od 19.00, 
 ul. Zgorzelecka od godz. 19.00; 
czwartek - 9 stycznia: 
 ul. Alpejska - dwóch księży, 
 ul. Zambrowska domki - jeden ksiądz; 
piątek - 10 stycznia:  
 ul. Niemodlińska, 
 ul. Kosynierów, 
 ul. Zambrowska bloki 4, 4A i 4B jeden ksiądz 

od 17.00, 
 bloki 6, 6A i 6B - jeden ksiądz;  
sobota - 11 stycznia:  
 ul. Rzeźbiarska od godz. 10.00 z obu końców. 
•  Zachęcamy do lektury styczniowego numeru 

naszej Salve Regina, w którym m. in. wybór 
najciekawszych wywiadów z księżmi, którzy 
kiedyś posługiwali w naszej parafii.  

•  W parafialnym Kiosku Radia Maryja jest jesz-
cze do nabycia książka autorstwa ks. dr-a Ma-
riusza Wedziuka - naszego rezydenta i dyrekto-
ra Radia Warszawa 106.2 FM, pt. „Kościół, 

Rodzina, Media”. Mówi ona o miejscu i roli 
rodziny chrześcijańskiej w Kościele w przekazie 
mediów katolickich.  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Tomasz Dmochowski, kawaler z par. tut. 
Katarzyna Elżbieta Niedziałek, panna z par. 
Św. Ap. Jana i Pawła w Warszawie 

II Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim – 5.01 

 Bóg z nami 

 Przed pięcioma dniami roz-
poczęliśmy kolejny rok w 
naszym życiu. Znany jest nam 
cel, ku któremu zdążamy. 
Chcemy być z Bogiem, w 
Jego miłości na zawsze. A 
jeśli zna się cel, to trzeba mieć 
odwagę i siłę w każdym dniu 
na drodze ku temu celowi. 
Ale nasze życie potrzebuje też 
bezustannej kontroli i czę-
stych poprawek w jego kursie. 
Może i nawet trzeba pytać o: 
„skąd i dokąd?”. Drogowska-
zem jest Jezus Chrystus, 
„Słowo, które stało się Cia-
łem”, którego nam ukazuje 
dzisiejsza liturgia. Bezpośred-
nie wejście Boga w dzieje 
ludzkości rodzi „nowe przy-
mierze”. Już nie naród, lecz 
każdy poszczególny człowiek, 
staje się Bożym wybrańcem. 
Wola Boga Ojca, za pośred-
nictwem Ducha Świętego, 
kierowana jest do każdej 
duszy ludzkiej. Jest to nowy 
etap kontaktów między nie-
bem, a ziemią (I czyt.). Chrze-
ścijanin wchodząc do Kościo-
ła, przez sakrament chrztu, 
zaczyna żyć Chrystusem. 
Głęboko podkreśla to II dzi-
siejsze czytanie Słowa. Bóg 
Starego Testamentu zjawia się 
w gorejącym krzaku, w świe-
cącym obłoku, wśród błyska-
wic i piorunów. Dziś do 
swoich uczniów Jezus prze-
mawia w inny sposób. 
Ogromnie wzrósł nasz zasób 
wiedzy i zdolność poznawania 
tajemnic wszechświata oraz 
ludzkiej natury.  To ułatwia 
ludziom szukającym prawdy – 
zrozumienie tajemnic Bożej 
łaski powołującej człowieka 
do życia nadprzyrodzonego. 
To też ułatwia i prawdziwie 
oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi i 
rozpoczyna w nim życie. 


