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PIERWSZE CZYTANIE 
So 3, 14–18a

  Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś 
radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel 
z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan 
wyroki na ciebie, usunął twego nieprzy-
jaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, 
nie będziesz już bała się złego. Owego dnia 
powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! 
Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg 
jest pośród ciebie, Mocarz – On zbawi, 
uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą 
miłość, wzniesie okrzyk radości, (jak w dniu 
uroczystego święta).

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps: Iz 12, 2–6

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Iz 61, 1

Duch Pana Boga nade mną, 
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Oto słowo Boże Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
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EWANGELIA  
Łk 3, 10–18

  Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? 
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech 
(jedną) da temu, który nie ma; a kto ma 
żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili 
także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: 
Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpo-
wiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile 
wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: 
A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: 
Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie 
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 
żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem 
i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, 
czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 
On chrzcić was będzie Duchem Świętym 
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczysz-
czenia swego omłotu: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszo-
nym. Wiele też innych napomnień dawał 
ludowi i głosił dobrą nowinę.

K O M E N T A R Z
 Bardzo często wydaje nam się, że aby 

zasłużyć na zbawienie, musimy dokonać 
czynów heroicznych. Taka myśl zapewne 
towarzyszyła też przychodzącym do Jana 
ludziom i być może byli zaskoczeni usły-
szaną odpowiedzią. Tylko tyle? Wykonywać 
to co do nas należy? To przecież żadna 
sztuka! Czyżby? Popatrzmy na nasze 
codzienne życie. Czy rzeczywiście jest 
nam łatwo dochować wierności podjętym 
zobowiązaniom? Czy każdego dnia, 
wykonując nasze codzienne obowiązki 
możemy z całą stanowczością powiedzieć, 
że byliśmy w pełni zaangażowani? A jak 
wygląda nasza sprawiedliwość wobec 
siebie i naszych bliźnich? Czy potrafimy 
z miłością rezygnować z naszych planów, 
by służyć innym? Czy potrafimy bezintere-
sownie czynić dobro?

ks. dr Waldemar R. Macko
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  To, co z pozoru wydaje się łatwe, 
wcale takim nie jest, jeśli tylko chcemy na 
serio, tak jak uczy nas Ewangelia, 
realizować swoje życie. Bóg nie wymaga 
od nas rzeczy wielkich w ludzkim rozu-
mieniu tego słowa. Wymaga od nas 
heroizmu w dochowaniu Mu wierności 
w szarej codzienności naszej egzystencji.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, 
mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.

   Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz 
powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana 
wszystkim ludziom wasza wyrozumiała 
łagodność: Pan jest blisko! O nic się już 
zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie 
wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 
A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 
w Chrystusie Jezusie. 

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 4–7
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Utwór, z którego fragment posłużył mi za 
tytuł dzisiejszego felietonu znany jest zapew-
ne wszystkim, a wielu z pewnością słyszało 
go nawet w minionym tygodniu, ot choćby 
podczas wtorkowej Eucharystii z okazji Uroczy-
stości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Pieśń krótka, acz treściwa, 
której niewątpliwym atutem jest także nieco 
smutna i rzewna linia melodyczna, należy do 
moich ulubionych pieśni maryjnych.

     Dzisiaj wyjątkowo tekstem do poetyckich 
rozmyślań puentującym nasze spotkanie nie 
będzie wiersz autorstwa księdza 
Twardowskiego, lecz matki Teresy z Kalkuty. 
Zwróćcie proszę przede wszystkim uwagę na 
ostatnich pięć linijek, które korzystając 
z dobrodziejstw osiągnięć technologicznych 
pozwoliłam sobie wyróżnić. 
      Odkąd przeczytałam te słowa poszukuję 
wolnej płaszczyzny na ścianie, żeby je tam 
wypisać wielkimi literami, najlepiej jakimś 
mocnym kolorem i codziennie przypominać 
sobie treść w nich zawartą. Treść, która dla 
chrześcijanina jest w zasadzie tyleż 
oczywista, co każdego dnia zaskakująca, 
a nade wszystko bardzo trudna do przełożenia 
na praktykę codzienności. Mimo wszystko… 
warto próbować!

Ludzie są często głupi, nielogiczni 
i dbają tylko o własny interes;
Przebaczaj im, mimo wszystko.

Jeśli jesteś życzliwy, 
ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki;
Pozostań życzliwy, mimo wszystko.

Jeśli osiągniesz w życiu sukces, 
znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół 
i wielu prawdziwych wrogów;
Staraj się osiągnąć sukces, mimo wszystko.

Jeśli jesteś szczery i otwarty, 
ludzie mogą to wykorzystać;
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko.

W jedną noc ktoś może zniszczyć to, 
co budowałeś przez lata;
Buduj, mimo wszystko.

Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, 
wielu będzie ci zazdrościć;
Bądź szczęśliwy, mimo wszystko.

O dobru, które czynisz dzisiaj, 
ludzie zapomną pewnie już jutro;
Czyń dobro, mimo wszystko.

Dawaj z siebie ile możesz, 
a często powiedzą ci, że to za mało;
Mimo to dawaj z siebie wszystko.

Widzisz, w ostatecznym rachunku,
liczy się tylko to, 
co działo się między tobą a Bogiem. 

Między tobą a 'nimi', 
i tak nic nigdy nie było.

   Mam wrażanie, że wielu z nas rozważa 
Boże plany, stara się poszukiwać Bożych 
ścieżek, ale gdy już je odnajdziemy nierzadko 
zgłaszamy Panu swoje uwagi, zastrzeżenia, 
usiłujemy nanosić poprawki, jakbyśmy 
kwestionowali doskonałość drogi, którą On dla 
nas przygotował.

     Otóż, bynajmniej nie umniejszając zasług 
Najświętszej Maryi Panny i jej znaczenia 
w historii zbawienia świata, dotarło do mnie, 
że słowa te, zwłaszcza ich druga połowa, odno-
szą się także do mnie, do Ciebie, do naszych 
najbliższych i do tych, których wcale nie lubimy. 
Każdego człowieka Pan Bóg wybrał i wywyż-
szył! Każdego bez wyjątku podniósł do god-
ności dziecka samego Boga. I w każdym z nas 
dokonał i codziennie dokonuje wielkich rzeczy!

    Najczęściej jednak w naszej pogoni za 
szczęściem zapominamy, że człowiek może 
być szczęśliwy WYŁĄCZNIE przy Bogu, bo 
poza Nim nic tak naprawdę nie ma znaczenia. 
Każdy z nas jest przez Ojca wywyższony, 
w każdym Bóg dokonuje wielkich rzeczy, o ile 
mu na to pozwolimy.  

„Mimo wszystko”
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Potem, o zgrozo, wcielamy te poprawki 
w życie, co zwykle ma katastrofalne skutki, 
o których jednakże przy kolejnej sposobności 
zapominamy i błąd ów powtarzamy, przez co 
szczęście wciąż zaliczamy do kategorii mitu niż 
realiów naszego życia.

     Myślę, że Adwent to idealny czas na taki 
trening duchowego podporządkowania. 
Szukajmy woli Bożej, a gdy już ją dostrzeżemy 
zaciśnijmy zęby naszej pychy i zamiast 
zgłaszania uwag wszelakich, chociaż w tym 
czasie, na dobry początek powiedzmy jak 
Maryja „Amen” i tyle. 

Adwent jest czasem oczekiwania na 
przyjście Zbawiciela świata. Codzienne msze 
święte roratnie, czyli msze wotywne o Naj-
świętszej Maryi Pannie mają nas do tego 
przyjścia przygotować, usposobić, wprowa-
dzić w treści i nastrój zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.
  Podczas jednej z tych porannych 
Eucharystii, gdy kościół pogrążony był 
w mroku, słowa, które wybrałam na tytuł 
dzisiejszego felietonu, choć znane od lat, 
rozbrzmiały w moich uszach z nową mocą.  

„…i wywyższona przez 
Pana, On wielkich rzeczy 

w tobie dokonał…”
     Oczywiście są „specjalni” wybrańcy, ale 
prawdę mówiąc oni są „specjalni” nie dlatego, 
że Bóg kocha ich bardziej niż mnie czy 
Ciebie, tylko dlatego, że oni bardziej się na tę 
Jego Miłość otwierali. Są kimś szczególnym 
przez wzgląd na predyspozycje swoich serc, 
na gotowość do pójścia za wolą Boga bez 
żadnego „ale”, jakiejkolwiek by im drogi Pan 
nie przeznaczył. Nie patrzyli na siebie, nie 
baczyli na innych, nie myśleli co ludzie 
powiedzą, nie robili bilansu zysków i strat, 
bezwzględnie podporządkowywali swoją 
wolną wolę woli Bożej, bo wiedzieli, że to jest 
jedyna droga do szczęścia.

Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska



Nr 353 3

 Papież Franciszek ogłaszając 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia bullą 
„Misericordiae vultus” wyraził życzenie, aby był 
on obchodzony nie tylko w Rzymie, ale również 
we wszystkich diecezjach świata. Mottem tego 
Roku będą słowa „Miłosierni jak Ojciec” 
zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza.

    Chorzy, starsi i samotni, którzy nie są w stanie 
wyjść z domu  mogą uzyskać jubileuszowy 
odpust związany z przejściem przez Drzwi 
Święte poprzez „przeżywanie z wiarą i radosną 
nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie 
Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w 
modlitwie wspólnotowej, również za 
pośrednictwem różnych mediów”.

 Ogłaszając Rok Milosierdzia, papież 
Franciszek szczególną uwagę poświęcił 
osobom chorym i więźniom, czyli tym, którzy 
nie będą mieli  możliwości dotrzeć do 
kościołów jubileuszowych.

     Natomiast więźniowie będą mogli uzyskać 
odpust „kiedy będą przechodzili przez drzwi 
swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca”. 
Niech za każdym razem ten gest oznacza dla 
nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ 
miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić 
serca, jest również w stanie przeobrazić kraty 
w doświadczenie wolności  – napisał papież 
Franciszek.

– Archikatedra św. Jana Chrzciciela

– Bazylika Świętego Krzyża

– Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej 
i św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie

– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim

– Sanktuarium św. Andrzeja Boboli 
w Warszawie (Mokotów)

– Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie (Żoliborz)

– Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie 
(Wilanów)

– Kościół NMP Matki Miłosierdzia 
w Warszawie (Stegny)

– Kościół św. Wojciecha w Warszawie (Wola)

– Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w 
Warszawie (Wola)

– Kościół Miłosierdzia Bożego w Grodzisku 
Mazowieckim

– Kościół Miłosierdzia Bożego w Grójcu

Archidiecezja warszawska zainauguruje 
Jubileusz Miłosierdzia dzisiaj, 13 grudnia, 
o godz. 11 Mszą św. pod przewodnictwem 
kard. Kazimierza Nycza. Wymownym 
znakiem będzie otwarcie Drzwi Świętych 
stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela.

    Pomocą w przygotowaniu i przeżywaniu 
nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
może być seria książek – pomocy 
duszpasterskich przygotowanych przez 
Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji. 
Ich polską wersję opublikowało 
Wydawnictwo św. Stanisława BM.

 Z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie 
także odpust, wskazujący, iż Boże przeba-
czenie grzechów nie zna granic. Będzie można 
go uzyskać poprzez pielgrzymkę do Drzwi 
Świętych w kościołach wyznaczonych przez 
biskupa diecezjalnego czyli tzw. kościołach 
jubileuszowych oraz wypełnienie tzw. zwykłych 
warunków uzyskania odpustu czyli przystą-
pienie do spowiedzi i Komunii świętej oraz 
modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

 Kard. Nycz ustanowił w archidiecezji war-
szawskiej dwanaście kościołów jubileuszo-
wych. Wśród nich są wszystkie kościoły 
archidiecezji pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego. Oto pełna lista kościołów:

   Pielgrzymi, którzy w Roku Jubileuszowym 
będą chcieli odwiedzić Rzym i przejść przez 
Drzwi Święte powinni wcześniej zarejestro-
wać się poprzez stronę internetową: www.im.va

     Z okazji Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy 
spowiednicy otrzymali od papieża władzę 
zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania 
osób winnych aborcji.

 Kościoły jubileuszowe

ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8.12.2015–20.11.2016

 Odpusty 
– nie tylko w kościołach

    Pielgrzymka i przejście przez Drzwi Miłosier-
dzia to dla wiernych ważny znak na drodze 
nawrócenia. Zostaną one otwarte nie tylko 
w bazylikach papieskich w Rzymie, ale 
również w katedrach, sanktuariach i kościołach 
wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.

– 2 lutego – Jubileusz Życia Konsekrowanego
– 4/5 lutego – „24 godziny dla Pana” – 
adoracja i celebracja pokutna w parafiach
– 19 marca – Jubileusz Młodych
– 3 kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia
– 26 maja – Jubileusz Diakonów
– 5 czerwca – Jubileusz Kapłanów – w ramach 
IX Święta Dziękczynienia
– 4 września – Jubileusz pracowników oraz 
wolontariuszy miłosierdzia – Caritas)
– 8 października – Jubileusz Maryjny – kółek 
różańcowych
– 1-2 listopada – Modlitwy o miłosierdzie dla 
zmarłych
– 13 listopada – Zamknięcie Drzwi Świętych w 
bazylikach Rzymu oraz w diecezjach
– 20 listopada – Zamknięcie Drzwi Świętych w 
Bazylice św. Piotra w Rzymie oraz 
zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia.

 Wydarzenia jubileuszowe

    Analogicznie do terminarza watykańskich 
obchodów Jubileuszu Miłosierdzia w 
archidiecezji warszawskiej zaplanowano 
wydarzenia jubileuszowe:

 Rok łaski przebaczenia

    Archidiecezjalne Centrum Informacji

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, 
jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, 
widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza 
oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania 
szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, 
które wypowiedziałeś do Samarytanki, 
jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca 
niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede 
wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym 
obliczem Ciebie, swojego Pana 
zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy 
przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, 
którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, 
czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza 
przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas 
Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem 
mógł nieść dobrą nowinę ubogim, 
głosić wolność więźniom i uciśnionym 
oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki 
Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

 Modlitwa Jubileuszu 
Miłosierdzia
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Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni 
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach w sposób szczególny 
pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego 
rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa 
będzie dla nich umocnieniem.
Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej 
księgarenki, gdzie można nabyć nie tylko 
książki, ale również różnego rodzaju dewo-
cjonalia. Do księgarenki powróciły słodkie 
Boże krówki, które oprócz ciała pokrzepiają 
ducha. „Sentencje świętych i błogosławionych 
wewnątrz opakowania pozwalają odkryć to, 
co w życiu ważne... i staną się refleksją dla 
całej rodziny na czas nadchodzących 
Świąt”.

Dziś rozpoczynamy rekolekcje Adwentowe, 
które 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 wieczornej 
Mszy św. chcemy umożliwić udział w reko-
lekcjach osobom, które wracają później 
z pracy. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek 
Dobrzeniecki, którego serdecznie witamy 
w naszej parafii.

8.

Dyrektor i Rada Rodziców Publicznego 
Przedszkola nr 420 w Wilanowie przy 
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 serdecznie 
zapraszają dziś o godz. 12.00 na kiermasz 
słoików – przetworów, smakołyków i przed-
miotów podarowanych przez znane i cenione 
osoby w ramach akcji charytatywnej „słoiki 
z Wilanowa dla Julka”. Zebrane środki 
finansowe będą przeznaczone na leczenie 
i rehabilitację Julka Laudańskiego, cierpią-
cego na małogłowie, padaczkę westa oraz 
wady centralnego układu nerwowego. 
W czasie kiermaszu na dzieci czeka teatrzyk 
i wiele innych atrakcji. Rodzina państwa 
Laudańskich od niedawna mieszka na 
terenie naszej parafii.

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3408 PLN 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.

6.

pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”. 
We wszystkich kościołach całej Polski od 
29 listopada (pierwsza niedziela Adwentu) 
są rozprowadzane świece. Uzyskane środki 
finansowe Caritas przeznacza na całoro-
czne dożywianie dzieci w szkołach, przed-
szkolach, świetlicach, na pomoc edukacyjną 
i letni wypoczynek. Tradycyjnie już nasza 
Parafia włącza się w akcję rozprowadza- 
nia świec. Świece zapalimy w domach 
w Wigilię Bożego Narodzenia. Zachęcamy 
wszystkich Parafian do nabywania świec.

Serdecznie zapraszamy do naszej galerii 
gdzie można oglądać wystawę ikon.

Po raz 22 Caritas Polska organizuje kampa-
nię społeczną wspierającą najbiedniejsze 
dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”   
Jzuse 

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.

Łukasz Jan Zygański, kawaler 
z parafii tutejszej
i Patrycja Kamila Mońko, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź II.

–

11.

10.Przed kościołem można nabyć poświęcony 
opłatek i sianko na stół wigilijny.

7.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00, w Kanonii.

4.

– – ul. Lentza 35 kl. IV i 35A oraz 2B-12 (numery parzyste)
 ul. Królowej Marysieńki 2-104 (numery parzyste)

– środa, 16 grudnia – ul. Lentza 35 kl. II i III;

– sobota, 19 grudnia – ul. Królewicza Jakuba (numery nieparzyste) i 2-4 (numery parzyste).

Wizytę duszpasterską w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00. a w soboty o godz. 14.00. 
Program całej wizyty duszpasterskiej został umieszczony na naszej stronie internetowej.

– piątek, 18 grudnia – ul. Królowej Marysieńki 1-21 (numery nieparzyste);

W nadchodzącym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

czwartek, 17 grudnia

5.

9.

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

ks. Marek Dobrzeniecki

Dziś biorę w ręce te dwa promienie, które wytrysły 
z miłosiernego Serca Twojego — to jest krew i woda 
— i rozsiewam na całą kulę ziemską, aby wszelka 
dusza doznała miłosierdzia Twego, a doznawszy, 
wielbiła przez nieskończone wieki.        Dzienniczek, 836
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