
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Jr 33, 14–16

  Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – 
kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 
obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi 
judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie 
wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; 
będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość 
na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi 
zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała 
bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją 
będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25, 4–5.8–10.14

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych 
pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ps 85, 8

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie!

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

 Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.
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   Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech 
spotęguje waszą wzajemną miłość dla 
wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby 
serca wasze utwierdzone zostały jako 
nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca 
naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa 
wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na 
koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was 
w Panu Jezusie: według tego, coście od nas 
przejęli w sprawie sposobu postępowania 
i podobania się Bogu – jak już postępujecie 
– stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie
przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez 
Pana Jezusa.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 3, 12–4, 2

EWANGELIA  
Łk 21, 25–28.34–36

  Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, 
a na ziemi trwoga narodów bezradnych 
wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu 
wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem 
moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w 
obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to 
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odku-
pienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca 
nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień 
nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc 
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, 
i stanąć przed Synem Człowieczym.

K O M E N T A R Z
 Oczekiwanie jest niezbędnym 

elementem życia każdego człowieka. 
Oczekiwanie jest jego siłą napędową. 
Każdy człowiek czegoś oczekuje, ma 
jakiś cel i zdąża do tego, by go 
osiągnąć. Cel nadaje sens życiu 
człowieka. Inaczej życie człowieka jest 
„bezcelowe”, puste.

ks. Maciej Raczyński-Rożek
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  Adwent, czas oczekiwania, który 
rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, 
wpisuje się idealnie w tę strukturę 
ludzką. Adwent stawia nam za cel 
naszego oczekiwania i naszych dążeń 
Chrystusa. Tego, który się narodził 
i jest już w jakiś sposób pośród nas 
obecny, i Tego, który jeszcze nie 
nadszedł z pełnią swojej władzy. To 
napięcie między „już” a „jeszcze nie”, 
ten czas oczekiwania, ma rozbudzać 
nasze pragnienie Boga. Spotykając 
Jezusa w naszej codzienności, 
„częściowo”, mamy „nabrać ducha 
i podnieść głowy” (por. Łk 21, 28), 
ponieważ to tylko przedsmak tego, co 
nas czeka przy „pełnym” spotkaniu 
z Chrystusem w momencie Jego 
przyjścia, w momencie naszej śmierci. 

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, 
którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.
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 Zawsze zaskakuje mnie logika i głęboki 
teologiczny wydźwięk porządku panującego 
w Kościele Katolickim. Za nami kończąca Rok 
Liturgiczny Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, która miała nam przypomnieć 
kto winien sprawować niepodzielną władzę 
w naszym życiu. Dziś zaś obchodzimy pierw-
szą niedzielę Adwentu, początek czasu rado-
snego oczekiwania na przyjście Chrystusa 
w ludzkiej postaci na świat, który od zawsze 
i na wieczność ma w posiadaniu. Nim zacz-
niemy czekać, musimy uzmysłowić sobie kim 
jest Ten, na którego czekamy. Fenomenalne, 
nieprawdaż?

 Spróbujmy w tym szczególnym czasie 
założyć „Boże okulary” i przez nie spoglądać 
na świat i wszystko co nas spotyka. 
Parafrazując słowa Psalmu 90 (90, 12) liczmy 
mijające dni Adwentu, prosząc o mądrość 
serca. Wypracujmy sobie nawyk proszenia 
Ducha Świętego o ten dar, o zdolność 
postrzegania otaczającej nas rzeczywistości 
przez pryzmat Bożej woli i Bożych natchnień, 
o Bożą optykę codzienności. Bycie głupim
w oczach świata w zasadzie powinno być dla 
nas największym komplementem. Pamiętaj-
my, że Pan Jezus, którego przyjścia z utę-
sknieniem wyglądamy, zapalając pierwszą 
świecę na naszych rodzinnych wieńcach 
adwentowych, przyszedł właśnie do prostacz-
ków, światowych głupców, którzy jednak mieli 
dla Niego serca otwarte na oścież. I tego 
właśnie życzę sobie i Wam na nadchodzące 
dni, by nam „się chciało” otworzyć serca 
przychodzącemu Panu!

Boga, czy chcesz, a potem wytrwanie na Jego 
drodze, z krzyżem na ramionach, spoglądając 
na świat i bliźnich oczyma Jezusa. Jedno 
z moich ulubionych zdań księdza Jana 
Twardowskiego dotyczy właśnie mądrości. 
Ów kapłan-poeta z właściwą sobie lapidar-
nością napisał kiedyś: „Najwyższa mądrość – 
czuć się dzieckiem Boga.”  Nic dodać, nic ująć.  

    PS. A na wypadek, gdybyście nie mieli 
pomysłu od czego zacząć, przepisałam dla 
Was dwie modlitwy o dar mądrości, do wyboru 
do koloru jak mówi porzekadło ludowe. Pierw-
sza  ułożona przez niezawodnego świętego 
Tomasza z Akwinu, alternatywna, dla miłośni-
ków poetyckiego tchnienia, napisana przez 
kard. Suenensa. Myślę, że mogą się Wam 
przydać na dobry początek.

predyspozycja serca do służby Bogu i bliźnie-
mu. Najpełniejszą definicję mądrości zawarł 
w swoim liście święty Jakub (Jk 3, 13–18), 
mówiąc: „Kto spośród was jest mądry 
i rozsądny? Niech wykaże się w swoim 
nienagannym postępowaniu uczynkami doko-
nanymi z łagodnością właściwą mądrości! 
Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych 
gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie 
przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się 
kłamstwem prawdzie!  Nie na tym polega zstę-
pująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, 
zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość 
i żądza sporu, tam też bezład i wszelki wystę-
pek. Mądrość zaś (zstępująca) z góry jest 
przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do 
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia 
i dobrych owoców, wolna od względów 
ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości 
sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.” 

   Rozmyślałam nad tym, o czym by tu Wam 
napisać u progu kolejnego w naszym życiu 
Adwentu, co jest najważniejszym czynnikiem 
umożliwiającym generalne porządki w sercu, 
by mogło się ono stać ową betlejemską 
stajenką, miejscem narodzenia Boga. Duch 
Święty jak zwykle okazał się niezawodny 
i odpowiedź przyszła do mnie niemal 
natychmiast. Najważniejsza jest mądrość, 
Boża Mądrość.

„Stwórco niewypowiedziany!
Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt, 
Ukształtuj i mój język i wlej w moje usta 
łaskę swego błogosławieństwa.
Daj mi jasność rozumienia,
zdolność zapamiętywania,
łatwość uczenia się,
dokładność wyjaśniania i omawiania. 
Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie,
gdy rozwijam i wyjaśniam – kieruj mną, 
gdy dokończę – dopełnij łaską zrozumienia. 
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem 
i człowiekiem,
dawaj mi smak Bóstwa 
i dobrego człowieczeństwa. 
Amen.” (św.Tomasz z Akwinu)
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Tak pojmowana mądrość jest w zasięgu 
woli każdego z nas, niezależnie od ilorazu 
inteligencji, doświadczenie życiowego, wykształ-
cenia. Jedynym czynnikiem warunkującym 
wejście w posiadanie owej mądrości jest nasza 
chęć i walka o wytrwanie w tym pragnieniu. 
Jak w znanej każdemu z nas pieśni, której 
słowa brzmią: „Jeżeli chcesz Mnie naślado-
wać, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź 
ze Mną zbawiać świat”. To jest droga do 
mądrości. Odpowiedź twierdząca na pytanie 
Boga

      Mądrość rozumiana nie jako wiedza, ilość 
przyswojonych informacji z najróżniejszych 
dziedzin życia, którymi potrafimy swobodnie 
żonglować budząc podziw innych, nie znajo-
mość języków obcych, programowania czy 
wszystkich kości i mięśni w ciele człowieka, 
lecz pojmowana jako postawa życiowa, 
gggggg

„Panie, w ciszy wschodzącego dnia, 
przychodzę Cię błagać 
o pokój, mądrość i siłę.
Chcę patrzeć dziś na świat 
oczami przepełnionymi miłością.
Chcę być cierpliwy, wyrozumiały,
cichy i mądry. Nie ulegać pozorom,
widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz 
i dostrzegać w nich to, co dobre.
Daj mi taką życzliwość i radość, 
aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, 
odczuli Twoją obecność.
I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś 
nim dla mnie każdego dnia. Amen.” 
(Kardynał Suenens)

MĄDROŚĆ

Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska
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 Uroczystą Mszą św. w Archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela na Starym Mieście Akcja Katolicka 
Archidiecezji Warszawskiej zainaugurowała 
jubileuszowe obchody 20. rocznicy powołania 
stowarzyszenia po 50 latach przymusowej 
przerwy. Eucharystii przewodniczył i wygłosił 
homilię JEm Kardynał Kazimierz Nycz. 
W koncelebrze uczestniczyło 34 kapłanów – 
diecezjalnych i parafialnych Asystentów Akcji 
Katolickiej – seniorzy i aktualnie sprawujący tę 
funkcję oraz Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej 
ks. dr Piotr Odziemczyk. Na ołtarzu obecne były 
Relikwie Świętego Jana Pawła II, które Akcja 
Katolicka AW otrzymała od JEm Kard. Stanisława 
Dziwisza. Po Mszy św. zostały złożone wiązanki 
kwiatów na grobach prymasów: śp. Kard. Józefa 
Glempa, śp. Kard. Augusta Hlonda i sługi 
Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.

    W drugiej części uroczystości, w Rezydencji 
Arcybiskupów Warszawskich, członkowie Akcji 
Katolickiej i zaproszeni goście wysłuchali 
przedłożenia JEm Kard. Kazimierza Nycza nt. 
granic angażowania się katolików świeckich 
w życie społeczne i polityczne. Hierarcha przy-
wołał słowa św. Jana Pawła II „o roztropną 
troskę o dobro wspólne”. Następnie  ks. prof. 
Tadeusz Borutka wygłosił wykład nt. „Akcja 
Katolicka wobec swojej historii i zadań współ-
czesności. W dwudziesta rocznicę istnienia”.
    Przed wykładami miała miejsce podniosła 
uroczystość. Prezes Zarządu Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Warszawskiej i parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej parafii św. Anny 
w Wilanowie, związana z naszą parafią od 
20 lat, została odznaczona przez Kardynała 
Kazimierza Nycza medalem Pro Eclesia et  
pp

Pontifice. W ten sposób została uhonorowana 
praca dla Kościoła, w którą p. Elżbieta Olejnik 
angażuje się ofiarnie od 1993 roku – w czasie 
trwania II Synodu Plenarnego i w tworzenie 
struktur, a następnie rozwój Akcji Katolickiej.
    Medal Pro Eclesia et Pontifice to jedno 
z sześciu wysokich odznaczeń Stolicy Apostol-
skiej. Został ustanowiony przez papieża 
Leona XIII 17 lipca 1888 roku dla upamiętnie-
nia 50-lecia jego kapłaństwa. Odznaczenie to 
jest przyznawane przez papieża na wniosek 
biskupa diecezjalnego, w dowód uznania dla 
zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła.

 Pod tym hasłem Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej zainaugurowała 20. rocznicę 
reaktywowania stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej AW została uhonorowana przez Stolicę Apostolską medalem 
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. 

Odznaczenie wręczył p. Elżbiecie Olejnik JEm Kardynał Kazimierz Nycz.
Widzieć, oceniać, działać

Akcja Katolicka 
parafii św. Anny w Wilanowie 

BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE 

Fot. Wojciech Łączyński

Módlmy się 
za naszych rodziców, krewnych, 

dobrodziejów, aby żywym Pan Bóg 
błogosławił, a zmarłych obdarzył 

życiem wiecznym.

od 08.11 do 13.12.2015 r. 

„Adoracja to dać się pochłonąć 
Bogu i wchłaniać Go w siebie” 

Najbliższa adoracja 
już w piątek 5.12.2015 r. 
od godz. 13.00 do 17.00 

oraz od godz. 18.30 do 20.00

Rzymskokatolicka Parafi a
pw. św. Anny w Wilanowie 
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00 
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa 
Nr rachunku:
87160013741846849180000001 
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl 
Wydawca
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1.

2.

3.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. 
Po raz 21 CARITAS POLSKA organizuje 
kampanię społeczną wspierającą najbiedniej-
sze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom” pod hasłem „Dziecko sercem 
rodziny”. We wszystkich kościołach całej 
Polski od 29 listopada (pierwsza niedziela 
Adwentu) są rozprowadzane świece. Uzys-
kane środki finansowe CARITAS przeznacza 
na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach, 
przedszkolach, świetlicach, na pomoc edu-
kacyjną i letni wypoczynek. Tradycyjnie już 
nasza Parafia włącza się w akcję rozpro-
wadzania świec. Świece zapalimy w domach 
w Wigilię Bożego Narodzenia. Zachęcamy 
wszystkich Parafian do nabywania świec.

Chcemy również przy tej okazji wręczyć 
prezenty dzieciom z rodzin wielodzietnych 
i potrzebujących wsparcia materialnego, 
dlatego dziś będziemy zbierać do puszek 
ofiary na ten cel. Spotkanie z Mikołajem 
odbędzie się w następną niedzielę, 
6 grudnia, o godz. 16.30.

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, 
rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent 
to czas oczekiwania na przyjście Pana 
Jezusa, które przeżywamy w liturgii świąt 
Bożego Narodzenia. Jest to także czas 
przygotowania na powtórne przyjście 
Zbawiciela na końcu czasu. Liturgicznym 
znakiem oczekiwania jest poranna Msza św. 
zwana Roratami. W naszym kościele Msza 
św. roratnia odprawiana będzie codziennie 
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz. 
7.00, w każdy poniedziałek, środę i sobotę 
Adwentu.

4.

15.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 6 grudnia 
o godz. 11.00.

Wszystkich zainteresowanych rozważaniem 
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie 
z cyklu Lectio Divina. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę, 5 grudnia o godz. 19.00 
w saloniku – wieży.

Ojciec św. Franciszek ogłosił Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia, który w Kościele 
Powszechnym rozpocznie się w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br. 
W naszej Archidiecezji uroczyste rozpoczęcie 
jubileuszu nastąpi w niedzielę, 13 grudnia br. 
Tego dnia w bazylice archikatedralnej pw. 
św. Jana o godz. 11.00 zostanie odprawiona 
uroczysta Msza św., której będzie przewod-
niczył Jego Eminencja Kard. Kazimierz Nycz, 
Arcybiskup Metropolita Warszawski. Nastąpi 
też symboliczne otwarcie Drzwi Świętych. 
Ks. Kardynał zaprasza przedstawicieli wspól-
not, stowarzyszeń i grup parafialnych oraz 
wszystkich wiernych naszej archidiecezji do 
wzięcia udziału w tej uroczystości.

6.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
będzie potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie.

11.W następną niedzielę, 6 grudnia br., 
przypada XVI Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego 
dnia przeprowadzimy przed kościołem 
zbiórkę ofiar do puszek.

Doroczna adoracja Najświętszego
Sakramentu, przypada w naszej parafii 
w dniach od 1 do 3 grudnia. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty i parafian do licznego
udziału w nabożeństwie. Wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja we 
wtorek, środę i czwartek będzie trwać od 
godz. 12.00 do 17.00.

 
 12.

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w 
trzecią niedzielę Adwentu, 13 grudnia br., 
i będą trwały do wtorku, 15 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00, a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczor-
nej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają 
później z pracy. Rekolekcje poprowadzi 
ks. Marek Dobrzeniecki.

Zapraszamy na pielgrzymkę z okazji 24. 
rocznicy powstania  Radia Maryja, w sobotę 
5.12. Wyjazd sprzed Kościoła o godz. 7.00. 
Powrót w godzinach wieczornych. Zapisy 
w zakrystii.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, zobo- 
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

Bartłomiej Kazimierz Kiermasz, kawaler 
z parafii tutejszej
i Oliwia Anna Trykowska, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź II.

–

5.

7.

14.

13.W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w czwartek, 3 grudnia, wspomnienie 
św. Franciszka Ksawerego, kapłana;

–

w poniedziałek, 30 listopada, 
święto św. Andrzeja Apostoła;

–

w piątek, 4 grudnia, wspomnienie dowolne 
św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

–

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 3 grudnia, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyż-
szym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, 
a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. 
W piątek, 4 grudnia, Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00, 
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby 
w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 5 grudnia Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP, a po Mszy św.
różaniec.

8.

16.

Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorgani-
zować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodziców 
o przygotowanie i przyniesienie prezentów 
dla swoich dzieci do zakrystii przed Mszą św.

9.

– – ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7–9A (numery nieparzyste);

–  środa, 9 grudnia – ul. Wiktorii Wiedeńskiej (numery parzyste) 
i 1–5 (numery nieparzyste);

– sobota, 12 grudnia – 
                     

ul. Kosiarzy 37,
ul. Urodzajna,                                                                                   
ul. Lentza 5–35 kl. I (numery nieparzyste).

Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

– piątek, 11 grudnia – ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11 – do końca (numery nieparzyste), 
ul. Kosiarzy (numery parzyste) i 7–35 (numery nieparzyste);

– – ul. Kubickiego
  oraz Marconich 1–3 kl. I i II (numery nieparzyste);

– wtorek, 8 grudnia – Marconich 3 kl. III i IV – do końca (numery nieparzyste);

W tym roku z wizytą duszpasterską pragniemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. 
Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. Nowych parafian lub tych, którzy chcieliby po raz 
pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. W tygodniu 
od 7 do 12 grudnia odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

 czwartek, 10 grudnia 

 poniedziałek, 7 grudnia 

10.Zapraszamy dzieci na Roraty szczególnie 
w poniedziałki, środy i soboty na godz. 7.00.
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