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o g ł o
Rodzina z Wilanowa 
niani z doświadczeniem 
miesięcznym synkiem 
pracę (ok. 3 lat)
o kontakt pod 
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje 
wej i ciepłej opiekunki 
rocznego chłop
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie

Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego 
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy 
mont kopuły n
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęc
datku przeznaczyć 
go na rzecz fund
zeznaniu podatkowym 
informacje” – wpisujemy, 
przekazujemy n
nowensis. Na st
zostały wyłożon
możliwości odpisania 
cji. Więcej informacji na 
działalności możemy 
ternetowej www.fundacja-wilanow

Pragniemy zorg
fii warsztaty mu
ficzne i operat
młodzieży. Oso
ciem udziału, w którychkolwiek 
simy o zgłasza
Szczegółowe i
można znaleźć 
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego 
zorganizować w 
lipca br. „Spły
dzieży szlaki
Wszystkie osob
nie się do ks. M
ograniczona.

W najbliższym czasie 
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysła
rafii tutejsze ji
Regina Celina Ka
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew 
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, 
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział 
chodzących mi
wiązany jest 
parafialną. Narzeczonych 
twie parafian.
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 2, 14.22–28
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem 

z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym 
głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy miesz-
kańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości 
i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie 
izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa 
Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo 
Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, 
cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego 
dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego 
Męża, który z woli postanowienia i przewidze-
nia Bożego został wydany, przybiliście rękami 
bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg 
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż 
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, 
bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze 
przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, 
abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się 
moje serce i rozradował się mój język, także 
i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że 
nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie 
dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś 
mi poznać drogi życia i napełnisz mnie 
radością przed obliczem Twoim.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 16, 1–2.5.7–11

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 1, 17–21

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, 
który bez względu na osoby sądzi według 
uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas 
swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem,

że z waszego, odziedziczonego po przodkach, 
złego postępowania zostaliście wykupieni nie 
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale 
drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka 
niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie 
przewidziany przed stworzeniem świata, 
dopiero jednak w ostatnich czasach się 
objawił ze względu na was. Wyście przez 
Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go 
z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara 
wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 24, 32

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA 
Łk 24, 13–35

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze 
do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt 
stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą 
o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 
niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On 
zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowa-
dzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. 
A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział 
Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych 
dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? 
Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem 
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym 
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na 
śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, 
że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po 
tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to 
stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet 
przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że 
miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż 
On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu 
i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, 
ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: 
O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 
we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, 
a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 
przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż 
ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. 
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi

miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogo-
sławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 
oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On 
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do 
siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy 
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się 
i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 
Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: 
Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich 
spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie

Wędrówka do Emaus nie była wyprawą 
poza miasto ani żadną wycieczką. Starając się 
lepiej ją zdefiniować, należałoby powiedzieć, 
że była ucieczką. Nie tylko przed prześladowa-
niami, których się spodziewali po śmierci Mistrza, 
ale raczej przed tym, co usłyszeli z relacji 
kobiet, nawiedzających rano grób, i innych 
uczniów, którzy potwierdzili ich świadectwo.

Uznali za błędne założenie, że Jezus jest 
Mesjaszem, który „miał wyzwolić Izraela”. 
Zapewne chodziło im o wyzwolenie spod oku-
pacji rzymskiej, co najprawdopodobniej leżało 
u podstaw ich zaangażowania w sprawę Jezusa.

ks. dr Waldemar R. Macko

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

K OM E N T A R Z

Jednak koniunkturalizm nie powinien kiero-
wać ludzkimi decyzjami. Dotyczy to wszystkich 
aspektów naszego życia; zawsze, wcześniej 
czy później trzeba będzie ponieść jego 
konsekwencje. W sferze życia religijnego jest 
on szczególnie naganny.

Intrygujący jest opis spotkania uczniów z 
Jezusem. Możemy pokusić się o stwierdzenie, 
że spośród wszystkich uczniów, którzy nie 
wiedzieli, jak zachować się po wydarzeniach 
paschalnych, ci dwaj byli najbardziej zagubieni.

Ewangelista stwierdza, że gdy zasiedli za 
stołem i kiedy Jezus połamał chleb: „oczy im 
się otworzyły i poznali Go”.

I nie było to tylko rozpoznanie w towarzyszu 
drogi Jezusa, ale poznanie kim On naprawdę 
jest.
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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z cie-
bie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez cie-
bie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska wed-
ług nadziei, 
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10 

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym
czynom, lecz stosownie do własnego posta-
nowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi cza-
sami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmier-
telność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

k o m e n t a r z

Dzięki relacji św. Mateusza dowia-
dujemy się o bardzo ważnym wy-
darzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w cza-
sie Wielkiego Postu nabiera szcze-
gólnego znaczenia. 
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypo-
mina im również o niej po przemie-
nieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu prze-
nikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umę-
czony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miło-
ści wydał samego siebie na okup
za nas. 
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeń-
stwo naszego Zbawiciela, dwa bie-
guny tej samej rzeczywistości -
prawdy o naszym zbawieniu.

ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5

Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA
Mt 17,1–9 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zapro-
wadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaś-
niała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Panie, dobrze, że tu jes-
teśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie
opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.
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K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

od 9.04 do 14.05.2017 r.
 Przez Niepokalane Serce Maryi 

módlmy się 
o Światło i dary Ducha Świętego
dla naszego Księdza Proboszcza 

i Księży pracujących w naszej Parafii.

1. 
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2.

9.

Nabożeństwo uwielbienia wraz z adoracją 
Najświętszego Sakramentu zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

3.

Od poniedziałku rozpoczynamy nabożeń-
stwa majowe, które odprawiane będą w dni 
powszednie po Mszy św. o godz. 17.00, 
a w niedziele o godz. 17.00.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– we wtorek, 2 maja, wspomnienie 

św. Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła;
– w środę, 3 maja, uroczystość 

Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski;
– w czwartek, 4 maja, wspomnienie 

św. Floriana, męczennika;

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 
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8. Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej 
parafii i ze szkół prywatnych, znajdujących 
się na terenie naszej parafii, odbędzie się w 
następujących terminach: grupa I i II w 
soboty 6 i 13 maja o godz. 13.00 oraz w 
niedziele: 14 maja grupa III na Mszy św. o 
godz. 11.00, a grupa IV na Mszy św. o godz. 
13.00; 21 maja grupa V na Mszy św. o godz. 
11.00, a grupa VI na Mszy św. o godz. 13.00.

Rozpoczynamy również nabożeństwa 
majowe w różnych częściach naszej parafii. 
W najbliższy wtorek, 2 maja o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. i nabożeń-
stwo majowe przy krzyżu w Powsinku nad 
jeziorkiem.
W uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej 
Polski, 3 maja,  Msze św. w naszym kościele 
będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00 i 18.00.

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. 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, 6 maja, 
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu 
Najśw. Maryi Panny o godz. 7.00, a zaraz po 
niej Nabożeństwo Różańcowe.

4.

5.

6.

Najbliższa Msza św. wotywna o Duchu 
Świętym będzie sprawowana jutro, 1 maja 
br., o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.

We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, 
zwłaszcza tych, które odeszły od wiary i 
Kościoła. Msza św. w tej intencji będzie 
odprawiona o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 maja, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona 
o godz. 17.00, a po Mszy św. nabożeństwo 
majowe i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy 
się o powołania kapłańskie. W piątek, 5 maja,

7.

– w sobotę, 6 maja, święto 
św. Apostołów Filipa i Jakuba.

10.W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:
Krzysztof Królikowski, kawaler 
z parafii tutejszej 
i Natalia Helena Prandota, panna 
z parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie
– zapowiedź I;
Mateusz Wiak, kawaler 
z parafii tutejszej 
i Ewelina Magdalena Rożnowska, panna 
z parafii św. Józefa Robotnika w Sochaczewie
– zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian. 
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