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III  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Jezus Chrystus został posłany, aby nieść dobrą nowinę ubogim, a uciśnionych 
odsyłać wolnymi. Także i siebie możemy odnaleźć w tych słowach. Czasem nie 
radzimy sobie z tym, co przynosi nam codzienność i zdarza się, że czujemy się 
przytłoczeni różnymi trudnościami. Teraz jest właściwy moment, aby przyjąć 
dające nadzieję i umocnienie słowa Jezusa. Teraz jest najlepszy czas, żeby stojąc 
przed ołtarzem, z wiarą i ufnością powierzyć się Bożej łasce. 
   2. Dziś od godz. 14.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbędzie się 
spotkanie młodych „Panama w Warszawie” w łączności z XXXIV Światowymi 
Dniami Młodzieży. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy z Papieżem 
Franciszkiem i młodzieżą obecną w tych dniach w Panamie. Podczas spotkania 
przewidziana jest Eucharystia, wspólne czuwanie przy ikonie Matki Bożej, 
uwielbienie, a także łączenie się na żywo z młodzieżą w Panamie. Młodych 
zainteresowanych uczestnictwem w tym spotkaniu zapraszam, by spotkać się  
o godz. 13.00 przed wejściem do metra Młociny i wspólnie udać się do Wilanowa. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu; 
- w sobotę święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, nawiązujące 
do Tajemnicy Bożego Narodzenia; jest to Dzień Życia Konsekrowanego – modlitwą 
ogarniamy wszystkich zakonników i zakonnice; Msze Święte z poświęceniem świec 
o godz. 9.00 i 18.00. 
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
   6. Dobiega końca duszpasterska wizyta – kolęda. Tradycyjnie na czas jej trwania 
zwracam się z gorącą prośbą o zabezpieczenie czworonogów, widoczności numeru  
i działania dzwonka /miłym gestem jest uchylona furtka na znak oczekiwania/. 
Rodziny, które jeszcze nie miały kolędy lub zostały pominięte podczas kolędy 
proszę o kontakt w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu pragniemy spotkać się  
z rodzinami mieszkającymi przy ulicy: 
28 I poniedziałek – ul. Pogodna, Rodziewiczówny 
29 I wtorek – ul. Asnyka, Kolejowa 
30 I środa – ul. Miła 1–43 
31 I czwartek – ul. Miła 44 do końca 
01 II piątek – ul. Szymczaka 
04 II poniedziałek – rodziny nieobecne podczas kolędy 
Program kolędy jest wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej. 
   7. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła kwesta do puszki 
Caritas na rzecz rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar – Bóg zapłać. 
   8. W nowym roku w kancelarii rozpoczyna działalność Poradnia Małżeńska dla 
narzeczonych. Zapisy u p. Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
    



  9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   10. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań  
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 11 02 2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza 
    

     

    


