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  Twarde są słowa Jana Chrzciciela. Faryzeusze 
i saduceusze mogliby obrazić się za to, jak ich 
nazwał. A jednak chcieli przyjąc chrzest. Co ich do 
tego pchało? Na czym polegał fenomen Jana, że 
tak wielu było zafascynowanych jego nauką? 
Ewangelista nie bez powodu opisuje jego wygląd 
zewnętrzny i sposób życia. Był człowiekiem, który 
całkowicie poświęcił się zadaniu, jakie zostało mu 
powierzone: przygotować drogę dla Pana, a ra-
czej przygotować grunt ludzkich serc na przyjęcie 
Dobrej Nowiny o zbawieniu. Przyjęcie Tego, który 
będzie Ją głosił – Mesjasza, Zbawiciela.
   Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam prawdę o 
konieczności nieustannego nawracania, to znaczy 
nieustannego szukania drogi do zjednoczenia 
z naszym Panem i Zbawicielem. Jednak nie 
wystarczy samo emocjonalne poruszenie czy 
wyrażenie pragnienia, że dobrze by było zmienić 
swoje złe postępowanie. Potrzeba Janowego 
radykalizmu i jego stanowczości w codziennym 
zmaganiu się ze swoimi słabościami. Niech taki 
będzie nasz Adwent.

ks. dr Waldemar R. Macko

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 72, 1–2.7–8.12–13.17 

Boże, przekaż Twój sąd królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi 
królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.
Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się 
błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi 
życzą Mu szczęścia.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 11, 1–10

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 
wypuści się Odrośl z jego korzeni. I spo-
cznie na niej Duch Pański, duch mądro-
ści i rozumu, duch rady i męstwa, duch 
wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie 
w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z 
pozorów ni wyrokował według pogłosek; 
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie 
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. 
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, 
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbo-
żnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem 
na biodrach, a wierność przepasaniem 
lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z 
barankiem, pantera z koźlęciem razem 
leżeć będą, cielę i lew paść się będą 
społem i mały chłopiec będzie je poga-
niał. Krowa i niedźwiedzica przestawać 
będą przyjaźnie, młode ich razem będą 
legały. Lew też jak wół będzie jadał 
słomę. Niemowlę igrać będzie na norze 
kobry, dziecko włoży swą rękę do 
kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani 
zgubnie działać po całej świętej mej 
górze, bo kraj się napełni znajomością 
Pana, na kształt wód, które przepełniają 
morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń 
Jessego stać będzie na znak dla naro-
dów. Do niego ludy przyjdą po radę, 
i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 15, 4–9

te same uczucia żywili do siebie i zgodnie 
jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przy-
garniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was – ku chwale Boga. Albo-
wiem Chrystus – mówię – stał się sługą 
obrzezanych, dla okazania wierności Boga 
i potwierdzenia przez to obietnic danych 
ojcom oraz po to, żeby poganie za oka-
zane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak 
napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć 
między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 3, 4.6

Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA 
Mt 3, 1–12

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel 
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie. Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego pokarmem 
była szarańcza i miód leśny. Wówczas 
ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 
Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A 
gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu 
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił 
im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak 
uciec przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 
a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
Abrahama mamy za ojca, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korze-
nia drzew jest przyłożona. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, 
który idzie za mną, mocniejszy jest ode 
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i 
oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

To, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało dla naszego pouczenia, 
abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 
niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. 
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, 
niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa 
te 
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GODZINA 
ŁASKI
DLA ŚWIATA 
– 8 grudnia,
godz. 12–13

Z 8 grudnia, kiedy to czcimy Niepokalane 
Poczęcie Maryi, wiąże się objawienie, które 
miało miejsce przed 50 laty we Włoszech. 
U podnóża włoskich Alp rozsiadła się 
skromnie miejscowość o dźwięcznej nazwie 
Montichiari. Dla nas, Polaków, nazwa ta 
budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłuma-
czenie brzmi bowiem „Jasne Góry”. Dziś 
z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po 
świecie sława Maryi, wzywanej jako „Róża 
Duchowna”. Nazwa miasteczka nabrała zaś 
nowego sensu: mówi o nadziei na „jasne 
dni”, jeśli człowiek podejmie trud wspinaczki 
na szczyty zjednoczenia z Bogiem. 

Matka Boża, objawiając się pielęgniarce 
– Pierinie Gilli – w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia 1947 r., powiedziała: „(…) 
Jestem Niepokalane Poczęcie... Jestem 
Maryją, pełną łaski, Matką mojego Boskie-
go Syna Jezusa Chrystusa... Przez moje 
przybycie do Montichiari życzę sobie, aby 
Mnie wzywano i czczono jako Różę Du-
chowną. Życzę sobie, by każdego roku, 
8 grudnia – w południe, obchodzono ‘go-
dzinę łaski dla całego świata’. Dzięki mo-
dlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski 
dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia… 
Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski 
została upowszechniona i żeby cały świat 
się o tym dowiedział. Kto w tym czasie bę-
dzie się modlił w kościele lub w domu i wy-
leje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzy-
ska z mojego Serca opiekę i łaski… Mam 
przygotowany bezmiar łask dla wszystkich 
dzieci, które słuchają mego głosu i te moje 
życzenia biorą sobie do serca… Pan, mój 
Boski Syn, Jezus, okaże swe wielkie miło-
sierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić 
się za swych grzesznych braci… Jeśli i do-
brzy, i źli połączą się w modlitwie, otrzymają 
z tego Serca miłosierdzie i pokój. Wkrótce 
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.”

/Za zezwoleniem władzy duchownej.
Imprimatur ks. bp dr Rudolf Graber/

Godzina Łaski dla świata
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Nie-

bo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg 
jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne 
skarby miłości. Jest taka jedna godzina 
w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obiet-
nica z nią związana jest naprawdę wielka! 
Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez 
sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad 
nami otworem, że każdy, kto w tym czasie 
zamknie trzymany nad głową parasol nie-
wiary, otrzyma od Boga to, co mu najbar-
dziej potrzebne.

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie 
związane z samym tylko wymiarem ducho-
wym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie 
tylko nasze dusze; On powołał do życia tak-
że nasze ciało i nadał mu wielką godność. 
W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona 
się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała. 
Dostąpi uzdrowienia. Wyrwie się z nałogu. 
Przestanie być niewolnikiem grzechu. 

Większość z nas dozna innych łask. To 
wielkie dary, które jak potężny dźwig wy-
rywają nas z kolein codzienności, z naszej 
opieszałości, gotowości do kompromisu 
i dogadywania się ze światem, by postawić 
nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupeł-
nie nowych krajobrazów. A spod naszych 
stóp ku dalekim horyzontom wije się wąska 
ścieżka.

To ścieżka naszej świętości…
A w duszy zamieszka pragnienie, by biec 

tą drogą. Bo nie ma większego szczęścia, 
jak iść w stronę szczęścia, które jest pełne, 
doskonałe, bez końca, które zanurza w so-
bie wszystkich bliskich i kochanych. 

Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski 
nie poproszą o nic dla siebie. Będą mo-
dlić się za dziecko, które zgubiło drogę, 
za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą 
się tacy, którzy będą się nawet modlili za 
swoich wrogów. 

Jest jeszcze ostatnia grupka – modlących 
się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie 
dusz idących do piekła, o wybawienie dusz 
w czyśćcu cierpiących. To ludzie najcen-
niejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn 
nowego pokolenia, które czerpiąc moc 
z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, 
wyrwie świat spod władzy szatana i prze-
każe panowanie Sercu Matki… 

Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie 
się to na naszych oczach. 

Za kilka dni – 8 grudnia. Oddajmy się 
w sposób szczególny do dyspozycji Nie-
pokalanie Poczętej Maryi. Skorzystajmy 
z tak wielu możliwości wyproszenia szcze-
gólnych łask dla nas samych, dla bliskich 
i dla całego świata, z możliwości nieustan-
nie zsyłanych nam przez Niebo. Przeżyjmy 
te sześćdziesiąt minut nasyconych blisko-
ścią Nieba.

Jak odprawić Godzinę Łaski?
To szczególna godzina i dobrze będzie, 

jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Ważne, 
aby spędzić ją w zjednoczeniu z Bogiem, 
wychwalając Boga, czytając/odmawiając 
ulubione modlitwy, śpiewając pieśni, hymny 
itd. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym 
więcej łask spłynie na ciebie i tych, których 
nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać 
Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to 
niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokala-
nego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. 
Każda chwila, którą spędzisz przytulony do 
obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Rozpocznij Godzinę Łaski znakiem Krzy-
ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Trzykrotnie przeczytaj Psalm 50 („Zmiłuj się 
nade mną, Boże, w swojej łaskawości…”). 

Przypomnij sobie obietnice Matki Naj-
świętszej. Skup się na modlitwie i zapytaj 
siebie: Co obiecuje mi Matka Najświętsza? 
Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowo-
cuje wieloma nawróceniami”. 

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy 
jej najbardziej potrzebują. „Serca zatwar-
działe i zimne jak ten marmur zostaną do-
tknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czci-
cielami naszego Pana, i będą Go szczerze 
miłować…” 

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. 
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele 
łask duchowych i cielesnych.” 

Nie bój się prosić o łaski – nawet najwięk-
sze! 

„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle 
swe przeobfi te Miłosierdzie, jeżeli dobrzy 
ludzie będą stale modlić się za swych 
grzesznych braci…”

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszni-
ków. „Każdy, kto będzie modlił się w tej in-
tencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną 
drabinę niebieską, przez me macierzyńskie 
Serce będzie też miał zapewnioną opiekę 
i łaskę.” 

Podziękuj za te łaski, których ci Matka 
Najświętsza udziela w tej Godzinie! 

Rozmawiaj z Maryją modlitwami, które 
są najbliższe twemu sercu. Odmów np. 
Różaniec, przeplatając go aktami miłości 
(Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za 
grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wy-
znaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga 
Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego 
dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj 
się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, 
oo Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi.
One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie 
zaś niech otworzą na Jej dary.

Amen.



Autor: Maciej Lichota

zadanie:   Wykreśl słowa, które są związane z Adwentem.
Pozostałe litery, czytane poziomo, utworzą rozwiązanie.
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Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

 Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej 
Miłosiernej” przy parafii św. Anny w Wilanowie,  
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy 
poniedziałek o godz. 19.00 w dzwonnicy.  

Chór parafialny „Sanctae Annae” zaprasza 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć 
do naszej śpiewającej wspólnoty na próby, które 
odbywają się w każdy wtorek w kanonii o godz. 
18.30. Serdecznie zapraszamy.

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii 
św. Anny w Wilanowie mają miejsce w dzwon-
nicy, w czwartki o godz. 18.00. Serdecznie 
zapraszamy.

 Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem 
się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w 
Niepokalanym Sercu Maryi według św. Ludwika 
M. Grignion de Montfort prosimy o kontakt tel. 
609 146 445 lub oddani.Maryi@gmail.com

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Anny w Wilanowie zaprasza na spotkania 
w terminach podanych w ogłoszeniach duszpa-
sterskich. Bardzo zachęcamy i bardzo zapra-
szamy do współpracy z nami, ponieważ taka jest 
potrzeba czasu, takie są oczekiwania Kościoła 
i naszej parafii.

 Koła Żywego Różańca przy parafii św. Anny 
w Wilanowie, zapraszają na spotkania modli-
tewne w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 
16.00 w kanonii. 

Serdecznie zachęcamy młodzież i dzieci do 
tworzenia Kół Żywego Różańca. Potrzebne 
informacje i materiały można uzyskać na 
comiesięcznych spotkaniach Kół. Zapraszamy :)

 Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym wraz ze swoim opiekunem duchownym 
ks. Robertem zaprasza na uwielbienie Pana, 
rozważanie Słowa Bożego w każdy piątek od 
19.30 do 20.30. Serdecznie zapraszamy.  

 W każdy pierwszy wtorek miesiąca, 
zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę 
w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły 
od Boga i Kościoła na godz. 17.30. Msza św. 
w intencji rodziców i dzieci odprawiana jest 
w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 18.00.   

 Serdecznie zapraszamy.

Przy naszej parafii postaje wspólnota młodzie-
żowa. Młodzież licealną, studencką i pracującą 
prosimy o kontakt z ks. Michałem Dubickim.

Módlmy się, 
za zmarłych członków 
kół Żywego Różańca 

i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencja różańcowa 
od 13.11 do 11.12.2016 r.

E NO W I I E C C Z
E K I R O R A T Y W
A G A U D E T E N I
R E K O L E K C J E
R O R A T K A E . .

Hasło: ...........................................................................................................................

   Żył sobie kiedyś pewien starzec, który 
nigdy nie był młody. I dlatego nie nauczył się 
jak żyć. A nie umiejąc żyć nie wiedział też jak 
umrzeć.

Nie znał ani nadziei, ani niepokoju; nie 
wiedział jak płakać ani jak się śmiać. Nie 
przejmował się, ani nie dziwił tym, co 
zdarzało się na świecie.

Spędzał dni nudząc się na progu swojego 
domu i patrząc w ziemię. Nie zaszczycił 
nawet jednym spojrzeniem nieba – tego 
lazurowego kryształu, który Pan Bóg także 
i dla niego czyścił codziennie delikatną watą 
chmur.

Jakiś wędrowiec czasem go o coś zapytał. 
Miał bowiem tyle lat, że ludziom zdawało się, 
że jest bardzo mądry i pragnęli uszczknąć 
coś z jego wiedzy.

– Co powinniśmy robić, by osiągnąć
szczęście? – pytali go młodzi.
– Szczęście jest wynalazkiem głupich –
odpowiadał starzec.

Przychodzili ludzie o szlachetnych duszach, 
którzy pragnęli stać się pożyteczni dla 
bliźnich.
– Co mamy czynić, by pomóc naszym
braciom? – pytali go – Kto się poświęca dla 
ludzi, ten jest szaleńcem – odpowiadał 
starzec z ponurym uśmiechem.
– Jak mamy kierować nasze dzieci drogami
dobra? – pytali go rodzice.

– Dzieci są jak węże – odpowiadał starzec.
– Możecie się spodziewać po nich jedynie
trujących ukąszeń.

Również artyści i poeci zwracali się o radę 
do starca, którego uważali za mędrca:
– Naucz nas jak wyrażać uczucia, które
nosimy w duszy. – Lepiej abyście milczeli – 
mamrotał pod nosem starzec.

Powoli jego zgorzknienie i złość zaczęły się 
rozprzestrzeniać, najbliższe otoczenie zmie-
niło się w ponury zakątek, gdzie nie rosły 
kwiaty, ani nie śpiewały ptaki, wiał chłodny 
wiatr Pesymizmu (tak bowiem nazywał się ten 
zły starzec). Miłość, dobroć i wielkoduszność 
zamrożone tym śmiertelnym podmuchem 
więdły i wysychały.

Wszystko to nie podobało się Panu Bogu, 
postanowił więc w jakiś sposób temu 
zaradzić.

Dobry Bóg zawołał dziecko i powiedział:
– Pójdź i ucałuj tego biednego staruszka.

Dziecko objęło swymi delikatnymi, pulchny-
mi rączkami szyję starca i wycisnęło wilgotny, 
głośny pocałunek na jego pomarszczonej 
twarzy.

Wówczas staruszek po raz pierwszy 
w życiu zdumiał się. Jego podejrzliwe oczy 
nagle zabłysły. Jeszcze nigdy w życiu nikt go 
nie pocałował.

W ten sposób otworzyły mu się oczy na 
świat, a potem umarł uśmiechając się.

Opowiadanie adwentowe
„Biedny starzec” 

Bruno Ferrero

 Czasami rzeczywiście wystarcza jeden pocałunek. 
Jedno „Kocham cię”, nawet takie tylko wyszeptane. 

Jedno nieśmiałe dziękuję”. Jedna szczera opinia. 
To tak bardzo łatwo uczynić kogoś szczęśliwym.

Dlaczego więc tego nie czynimy?
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1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeń-
stwo adoracyjne zostanie odprawione o godz. 
17.00, a następnie procesja eucharystyczna 
wewnątrz kościoła. Prosimy ministrantów, bie-
lanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty 
parafialne o udział w procesji.

Spotkanie rodziców i dzieci  przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 
o godz. 11.00 w kościele. 

Nasza księgarenka  poleca lampiony roratnie 
na baterie, bezpieczne dla dzieci. Posiadamy 
też szeroką ofertę  świątecznych książek dla 
dzieci i dorosłych. 

3.

7.

II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2016 r.

6. 

W grudniu, w naszej parafii po raz kolejny 
rozpocznie się 10-tygodniowy kurs finansowy, 
którego celem jest nauka zarządzania 
finansami w oparciu o rady biblijne. Kurs 
będzie odbywał się w środy o godz. 19.00 
w Dzwonnicy. Osoby zainteresowane 
zapraszamy na spotkanie informacyjne 
w środę 7 grudnia 2016 r. na godz. 19.00 do 
dzwonnicy. Będzie możliwość zapisania się na 
kurs i zakupienia podręczników do kursu.

4.

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w 
następną niedzielę, 11 grudnia br. i będą 
trwały do wtorku, 13 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. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Tadeusz Bożełko.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
– w środę, 7 grudnia, wspomnienie

św. Ambrożego, biskupa
i Doktora Kościoła;

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

W tym roku z wizytą duszpasterską pragniemy 
odwiedzić mieszkańców Zawad i Powsinka. 
Kolędę rozpoczęliśmy 1 grudnia. Nowych para-
fian lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy 
zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do 
zakrystii lub kancelarii. W dniach od 5 do 10 
grudnia odwiedzimy rodziny mieszkające przy 
następujących ulicach:

Wzorem lat ubiegłych pragniemy 
zorganizować dla dzieci uroczystość św. 
Mikołaja z rozdawaniem prezentów. Prosimy 
rodziców o przygotowanie i przyniesienie 
prezentów dla swoich dzieci do zakrystii przed 
Mszą św. Chcemy również przy tej okazji 
wręczyć prezenty dzieciom z rodzin 
wielodzietnych i potrzebujących wsparcia 
materialnego. Spotkanie z Mikołajem 
odbędzie się we wtorek, 6 grudnia, o godz. 
17.30.

Dziś przypada XVII Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego 
dnia przeprowadzimy przed kościołem 
zbiórkę ofiar do puszek.

– w czwartek 8 grudnia, uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP.

9. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną na
potrzeby Wyższego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Warszawie zebraliśmy
8955 PLN, a na prezenty dla dzieci z rodzin
wielodzietnych i potrzebujących wsparcia
materialnego 2370 PLN. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
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K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

2.

5. 

8. 

11. 

– poniedziałek, 5 grudnia
– ul. Bruzdowa 107D-113M (nieparzyste) 
– ul. Bruzdowa 102-108F (numery parzyste) 

– wtorek, 6 grudnia - Mikołajki
– środa, 7 grudnia

– ul. Bruzdowa 110-112Z (numery parzyste)
– ul. Bruzdowa 117A-117N

– 

piątek, 9 grudnia
– ul. Bruzdowa 140-142G (numery parzyste)
– ul. Bruzdowa 143-179 (numery nieparzyste) 
– ul. Zaściankowa 4-6 (numery parzyste)
i wszystkie numery nieparzyste

– 

sobota, 10 grudnia
– ul. Zaściankowa 8-98 (numery parzyste)
– ul. Dostatnia (numery nieparzyste).

– 

czwartek, 8 grudnia
– ul. Bruzdowa 119-125 (numery nieparzyste) 
– ul. Bruzdowa 116-130E (numery parzyste) 

Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy 
o godz. 17.00, a w soboty o godz. 11.00.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
– śp. Jerzego Cyrtę
– śp. Helenę Siwczyk
– śp. Krystynę Matyjasiak
– śp. Elżbietę Peterek

10. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Chrześcijańskie Forum 
Przedsiębiorczości

9–10 grudnia 2016 r., UKSW
  Stowarzyszenie Wiara w Biznesie 
zajmuje się budowaniem jedności wśród 
chrześcijańskich przedsiębiorców, aby swoją 
postawą świadczyli o wierze zarówno 
w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Kierują się mottem: „Wszystko co uczyni-
liście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili”  (Mt 25, 40).
  Wydarzenie to swoim patronatem objęli: 
NBP, Ministerstwo Rozwoju, Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Kardynał Kazimierz Nycz 
oraz TVP.
  Na forum wystąpią m.in. Prezes NBP, 
5 wiceministrów, najwięksi polscy przed-
siębiorcy, profesorowie i eksperci z dzie-
dziny ekonomii i prawa – w sumie ponad 
30 polskich i zagranicznych gości. Każdy 
z uczestników będzie miał możliwość 
aktywnego zabrania głosu, wyrażenia 
opinii na tematy podatków, prawa pracy 
i problemów przedsiębiorcy.
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