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   1. Trzęsienia ziemi, głód, zaraza, prześladowania - choć boimy się takich zjawisk, 
to jednak Jezus mówi, żeby się nie trwożyć. Zapewnia nas, że w tych ciężkich 
chwilach nie będziemy sami. To właśnie trudne sytuacje, których doświadczamy na 
co dzień, są dla nas okazją do dawania świadectwa. Pewno nie jeden z nas przeżył 
swoje trzęsienie ziemi, kiedy coś się w życiu zawaliło, nie raz się spotykaliśmy  
z wyśmiewaniem wyznawanej wiary i naszych wartości. Jezus zapewnia nas,  
że właśnie przez wytrwałość ocalimy nasze życie. Życie z Bogiem w Jego królestwie, 
o którego przyjście modlimy się podczas Mszy św. 
    2. Na zakończenie obchodów nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia  
i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w sobotę, 19 listopada br. – w przededniu 
uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach – pasterze Kościoła w Polsce wraz  
z wiernymi dokonają Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla  
i Pana. Następnego dnia, czyli w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
w każdym kościele Archidiecezji Warszawskiej po Mszy Świętej dokonamy 
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zapraszam  
na nowennę przygotowującą nas do tego wydarzenia, która jest odprawiana  
po Mszy Świętej wieczornej. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
naszej świątyni; 
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu  
po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00;  
- w sobotę odbędzie się spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00; o godz. 17.00 
spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów. 
    4. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny. Koszt druku  
1 egzemplarza to 13.50 zł. Za każdy dar wspierający prowadzone prace przy 
kościele serdeczne Bóg zapłać.  
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    6. W nadchodzących tygodniach są wolne intencje mszalne oraz przyjmowane  
są intencje na 2017r. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła szczególnie 
dziś złożoną na zakup dzwonów elektronicznych. W przyszłości również jest 
rozpoczęcie wykańczania ściany prezbiterium: kolumnadą symbolizującą 12 
Apostołów /2500 zł/szt./ i glorią dookoła wizerunku Naszej Patronki /7500 zł/szt./. 
Te prace będą prowadzone w miarę możliwości finansowych. Całą wspólnotę naszej 
parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin 
życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


