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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, 

a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wro-
gów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja 
mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża 
mieszka w namiocie. 

Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, 
co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. 

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Na-
tana następujące słowa: Idź i powiedz moje-
mu słudze, Dawidowi: 

To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na 
mieszkanie? 

A teraz przemówisz do sługi mojego, Da-
wida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię 
z pastwiska spośród owiec, abyś był wład-
cą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem  
z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem 
przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. 

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 
Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, 
i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim 
miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie 
nikczemni nie będą go już uciskać jak daw-
niej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów 
nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 
pokojem ze wszystkimi wrogami. 

Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje 
dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 
obok swych przodków, wtedy wzbudzę po 
tobie potomka twojego, który wyjdzie z two-
ich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. 
Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem,  
a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi  
i ciosami synów ludzkich. Przede Mną dom 
twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89, 2-5.27.29

Refren: 
Na wieki będę sławił łaski Pana.
Na wieki będę sławił łaski Pana, 
moimi ustami będę głosił Twą wierność 
przez wszystkie pokolenia. 
Albowiem powiedziałeś:  
„Na wieki ugruntowana jest łaska”, 
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, 
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi: 
Utrwalę twoje potomstwo na wieki 
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.
On będzie wołał do Mnie:  
„Ty jesteś moim Ojcem, 
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”. 
Na wieki zachowam dla niego łaskę 
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 16,25-27

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie  
z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chry-
stusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla daw-
nych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną,  
a przez pisma prorockie na rozkaz odwieczne-
go Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla 
skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, 
który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystu-
sa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 1, 38

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa.
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K O M E N T A R Z
„Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i poro-

dzisz Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego”. 
Słowa anioła są wyrazem bezgranicznej miłości Boga. 

Na taką miłość można odpowiedzieć jedynie całkowitym 
oddaniem się: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa”. 

Maryja wypowiada te słowa, stojąc w obliczu czegoś, 
co zupełnie przekracza możliwości ludzkiego rozumu. 
Wierzy w coś niemożliwego, a później z niezachwianą 
nadzieją oczekuje na spełnienie się tego, co po ludzku 
niemożliwe. „Poddaje się w półcieniu wiary, przyjmując 
całkowicie i z sercem otwartym to wszystko, co było 
przewidziane w planie Bożym” („Redemptoris Mater”, 14).

Tutaj na ziemi żyjemy nieustannie w zagadce. Wiara 
jest ciemnością, czy więc można się dziwić, że wszystko 
widzimy jakby w ciemnościach? Możemy niewiele rozumieć 
z tego, co Bóg tka w naszym życiu, ponieważ widzimy tylko 
lewą stronę gobelinu. Konieczne jest poddanie rozumu 
przed Bogiem, aby realizował się Jego zamysł. 

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale Bóg 
potrzebuje naszej dziecięcej wiary, by mógł w nas i przez 
nas czynić cuda.                                ks. Dariusz Kowalczyk

EWANGELIA
Łk 1,26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Ga-
briela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
<błogosławiona jesteś między niewiastami>. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważa-
ła, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, zna-
lazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz  
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad do-
mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca. 

Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się 
to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej 
odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też 
Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, po-
częła w swej starości syna i jest już w szó-
stym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 

Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według twego słowa! 
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.
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mu pokój, odebrać harmonię. Serce 
sparaliżowane złą myślą pozwala się 
zdominować przez zmysły. Zmysły bez 
pracy serca, bez panowania nad nimi 
mogą stać się dziką siłą, która potrafi 
zniewolić umysł, serce i wolę. Potrafi tak 
nami zakręcić, że patrzymy na życie je-
dynie przez sferę zmysłowych pragnień, 
i wtedy wartości duchowe, słowo Boga 
stają się abstrakcją, przestają przema-
wiać do nas. Przemawia jedynie to, co 
smaczne i pociągające. 

Ojcowie starożytni mówią, że trzeba 
się ćwiczyć w trosce o serce. Trzeba 
zwłaszcza strzec w nim Bożego słowa 
– ono skutecznie pomaga rozeznawać 
dobre i złe myśli, pomaga przeciwsta-
wiać się tym drugim i odzyskać pokój 
serca.

Do rozeznania na modlitwie
Szatan szuka drogi do mojego serca. 

Wie, że w nim dokonujemy najważniej-
szych decyzji. 

Zapytaj o stan swojego serca. Czego 
jest w nim więcej: pokoju czy niepoko-
ju, harmonii czy chaosu? Jakie myśli 
najczęściej zaburzają pokój mojego 
serca? Którym z nich najczęściej ule-
gam? Które najbardziej przeszkadzają 
mi na modlitwie, oddalają mnie od 
Boga?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. 

Za tydzień o… pokusie namiętności.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codzienno-
ścią. Jak sobie z nią radzić? Autor  
„Przewodnika po stanach pokusy” – 
ks. Krzysztof Wons (SDS) – opiera się 
na mądrości Słowa Bożego, głównie 
na 3. rozdziale Księgi Rodzaju, który 
z wnikliwością ujawnia stany pokusy, 
którym człowiek podlega, oraz proces 
kuszenia, w który jest wciągany. 

Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 10

POKUSA ZMYSŁOWYCH 
PRAGNIEŃ

„Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo 
to ma owoce dobre do jedzenia.” 

/Rdz 3,6/

Co mówi Słowo Boże?
Od tej pory Słowo Boże prowadzi nas 

niejako do wnętrza Ewy, pokazuje nam 
od strony psychologicznej proces prze-
nikania pokusy do serca Ewy. 

W języku Biblii serce rozumiane jest 
jako epicentrum osobowości człowie-
ka – miejsce nie tylko uczuć, ale też  
i wspomnień, myśli, zamiarów i decyzji. 
W sercu człowiek dialoguje ze sobą.  
W sercu otwiera się lub zamyka na 
Boga. 

Słowa: „Wtedy niewiasta spostrzegła, 
że drzewo to ma owoce dobre do jedze-
nia” ujawniają wewnętrzny stan Ewy, 
stan jej serca. Jaki? Rabiniczni komen-
tatorzy tego fragmentu tłumaczą, że 
słowa węża trafiły jej do przekonania  
i uwierzyła im. Stwierdzenie: „spostrze-
gła” należy wiązać z reakcją jej serca. 
„Spostrzegła” w sercu. 

Warto uświadomić sobie, co sprawi-
ło, że sugestia węża przedostaje się 
do serca Ewy. Skorzystajmy z mądro-
ści ojców starożytnych – uczą oni, że 
wszystko zaczyna się od złej myśli, 
która pochodzi z zewnątrz i próbuje 
utożsamić się z osobą. Nie może jed-
nak zrobić tego bez ludzkiego przyzwo-
lenia. Ewa przyzwoliła na to. W jaki spo-
sób? Na początku była sugestia i jej nie 
da się uniknąć, mówią starożytni, ale 
można ją odrzucić. Należy to uczynić 
natychmiast. Dlaczego Ewa zaczyna 
ulegać sugestii? Dlatego, ze zaczyna 
z nią dialogować. Ojcowie starożytni 

zwracają uwagę, ze dialog ze złymi su-
gestiami nie stanowi jeszcze grzechu, 
natomiast pozbawia duszę sił, zakłóca 
modlitwę, niszczy wewnętrzny pokój. 
Ewa przez dialog z pokusą osłabia 
swoją więź z Bogiem, traci pokój duszy. 
W ten sposób łatwiej dopuszcza złe 
myśli do swego serca. Nie miałyby one 
przystępu do serca bez przyzwolenia 
Ewy. Jaką drogą przechodzą do serca? 
Drogą zmysłowych pragnień,  roz-
budzonych przez złe myśli. Jej serce 
staje się zmysłowe, widzi jedynie to, 
co narzuca się zmysłom: że owoce są 
dobre, smaczne, pociągające. Złe myśli 
i zmysłowe pragnienie zagłuszyły w niej 
słowa Boga. Nie zatrzymuje się na nich, 
zatrzymuje się na tym, co smaczne, co 
jest w tej chwili najbardziej pociągające.

Co to oznacza dla życia?
Zakażenie serca nieuporządkowa-

nym pragnieniem nie dokonuje się 
mechanicznie. Serce ulega, ponieważ 
wcześniej osłabione zostało wirusem 
złej myśli, traci odporność i równowagę. 
Jezus porównuje serce do oka ciała: 
„Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe 
twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli 
twoje oko jest chore, całe twoje ciało 
będzie w ciemności. Jeśli więc światło, 
które jest w tobie, jest ciemnością, jak-
że wielka to ciemność!” (Mt 6,22-23).  
To serce dokonuje decyzji. „Co wycho-
dzi z człowieka, to czyni go nieczystym.” 
I dodaje: „Z serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, chciwość, przewrotność,…” 
(Mk 7, 20-22). 

Jeśli pozwolimy, aby w sercu zagnieź-
dziły się myśli pożądliwe, wtedy serce 
stanie się pożądliwe. Z serca zmysło-
wego wychodzi zmysłowe pragnienie. 
Potrafi rozlać się na wszystkie sfery 
osobowości i wtedy zaczyna toczyć nas 
od wnętrza, jak rak. Pożądanie potrafi 
zagłuszyć najszlachetniejsze pragnie-
nia, zakazić najbardziej zdrowe myśle-
nie, osłabić wolność. To bardzo ważna 
obserwacja. 

Zły nie ma bezpośredniego dostępu 
do naszego serca. Próbuje dotrzeć do 
niego na drodze zmysłowych pragnień. 
Lecz to nie oznacza, że zmysły są czymś 
złym. Złe są myśli, które podsuwa sza-
tan. Szatan dąży do zajęcia naszego 
serca złą myślą, aby następnie odebrać 
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W I A D O M O Ś C I Opracowała: Anna Biesiekierska

Chcąc napisać biografię Jezusa 
Chrystusa, Peter Seewald wyruszył  
w podróż do Izraela i Palestyny, aby 
tam, na podstawie rozmów z miesz-
kańcami Ziemi Świętej (nazywanej 
Piątą Ewangelią), w oparciu o relacje 
biblijne, starożytne źródła (m.in. „Daw-
ne dzieje Izraela” Józefa Flawiusza  
i teksty z Qumran oraz apokryfy), stwo-
rzyć Jego fascynujący obraz. 

Autor opisuje dzieje Jezusa, po-
cząwszy od narodzin w Betlejem aż 
do ukrzyżowania na Golgocie i spotka-
nia z uczniami w drodze do Emmaus,  
żywym, reporterskim językiem. 

„Przez całe dziesiątki lat zadowala-
liśmy się wyszukiwaniem wszystkie-
go, co z Mężem z Nazaretu może być 
nie w porządku. Badano Go kawałek 
po kawałku. To, co pozostało, zmieści 
się dziś na spodeczku pod filiżankę. 
Natomiast zagubił nam się ten Jezus, 
który uformował i przemienił dziesiątki 
generacji, a także zainspirował naj-
większych geniuszy ludzkości. Przez 
całe dziesiątki lat pytaliśmy, co mogło-
by przemawiać przeciwko Jezusowi” –  
pisze we wstępie Seewald. Przeciw-
stawienie się tym tendencjom i opiniom 
to jeden z głównych motywów podję-
cia przez niego bardzo zaskakujące-
go i oryginalnego opisu osoby  
i dzieła Jezusa z Nazaretu.  
Dalej stara się odpowiedzieć na 
pytania: „Co fascynuje ludzi do 
dziś w Jezusie Chrystusie? Czy 
dysponujemy prawdziwym ob-
razem Nazarejczyka? Co wie-
my o Nim dzisiaj? Jak należy 
czytać teksty biblijne, aby od-
szyfrować ukryty w nich kod?” 

Seewald nie unika tematów 
tabu, dotyczących np. „grun-
townego oczyszczenia Kościo-
ła”, a także puszcza wodze 
fantazji odnośnie do paruzji 
(powtórnego przyjścia Jezu-
sa na ziemię), przedstawiając 
treść fikcyjnego artykułu pt.: 
„Watykan przygotowuje się na 
ponowne przyjście Chrystusa”  
z podtytułem: „Papież Benedykt 
XVI zwołuje sztab kryzysowy. 
Przesłanie do rządów państw 
oraz ludzi dobrej woli”. 

„Przyjście Chrystusa nigdy nie było 
na rękę Kościołowi. Miał ważniejsze 
sprawy do załatwienia niż zaprząta-
nie sobie głowy tym tematem” – pisze 
dziennikarz i cytuje fragment „Dzien-
niczka” św. Faustyny Kowalskiej, której 
podczas jednego z widzeń Jezus po-
wiedział: „Zapisz, zanim zjawię się jako 
sprawiedliwy Sędzia, przyjdę jako Król 
Sprawiedliwości”, a także dosłowne 
polecenie: „Przygotujesz świat na moje 
ostateczne przyjście”. Seewald pod-
kreśla, że przesłanie Jezusa odnosi 
się do wszystkich czasów i wszystkich 
pokoleń. „Dziś, w tej dramatycznej go-
dzinie, gdy zagrożone jest stworzenie 
i konieczna recywilizacja społeczności 
ludzkiej, palące jest [ono] bardziej niż 
kiedykolwiek.” 

„Tylko poprzez całościowy ogląd mi-
sterium Chrystusa, do którego należy 
włączyć Jego życie i starotestamental-
ne tło, można w pełni rozpoznać ob-
jawienie Pana: w Jego zbawczej sile, 
rewolucyjnym duchu protestu i sprzeci-
wu, nakazie miłości i pokoju, poznaniu 
istoty Boga i wreszcie jako klucz uzdal-
niający nas do wkroczenia do tych 
wymiarów czy też przestrzeni, które 
jeszcze pozostają dla nas zamknięte” 
– napisał we wstępie autor książki.

Biografia Jezusa Chrystusa
„Jezus Chrystus. Biografia” Petera Seewalda, niemieckiego dziennikarza i publicysty, 
autora bestsellerowego wywiadu rzeki z Benedyktem XVI („Światłość świata. Kościół 
i znaki czasu”) ukazała się na polskim rynku nakładem krakowskiej oficyny „Rafael”. 
Po jej przeczytaniu Benedykt XVI powiedział krótko:  
– Świetna książka o Jezusie Chrystusie.

Roraty w 
internecie

Na dominikańskim serwisie: Liturgia.pl 
codziennie zamieszczane są kazania  
z rorat, które ojcowie dominikanie  
odprawiają w Adwencie w bazylice  
Trójcy Świętej w Krakowie. 

– Choć dominikanie zachęcają do 
uczestnictwa w roratach, które odpra-
wiają w swoich klasztorach, to mają też 
propozycję dla tych, którzy na Mszę  
o świcie nie dotrą – mówi Michał Wsioł-
kowski z Dominikańskiego Ośrodka 
Liturgicznego, który przygotowuje na-
grania kazań roratnich przy współpracy 
z krakowskim konwentem dominikanów. 

Tegoroczne kazania poświęcone są 
postaciom z ewangelicznego rodo-
wodu Jezusa Chrystusa – począwszy 
od Adama, a skończywszy na Józefie 
i Maryi. Nauki, które mają przybliżyć 
sylwetki przodków Zbawiciela, wygła-
szają ojcowie: Jan Andrzej Kłoczowski, 
Janusz Pyda, Adam Szustak, Maciej 
Okoński, Maciej Chanaka i Tomasz 
Grabowski. 

Serwis: Liturgia.pl udostępnia kaza-
nia roratnie bezpośrednio na stronie 
internetowej (pod adresem: www.litur-
gia.pl/roraty), a także do pobrania jako 
plik mp3 oraz w formie podcastu, dzięki 
któremu codziennie można pobierać 
automatycznie – na komputer lub urzą-
dzenie przenośne – nowe nauki. 

Czesi  
poszukują Boga

Jeszcze nie tak dawno temu każdy agno-
styk czy ateista stawiał Czechów za wzór 
do naśladowania, jeśli chodzi o życie bez 
religii. Dziś coraz wyraźniej widać, że po- 
trzeba Boga staje się mocniej odczuwalna. 

Jako że katolicyzm jest dla poszu-
kujących sensu życia i wątpiących je-
dynym lekarstwem, dlatego też Czesi 
otwierają się na spotkanie z Krzyżem 
Chrystusa. 

Ponad milion osób (1 083 899), 
podczas tegorocznego spisu ludności  
w Republice Czeskiej, określiło siebie 
mianem katolika. Ogółem w Czechach 
mieszka 10 562 214 osób. 

Na pytanie o przynależność religij-
ną odpowiedziała jedynie połowa an-
kietowanych. 708 tys. mieszkańców 
państwa stwierdziło, że wierzy, ale nie 
czuje się członkiem żadnego Kościoła.
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MODLITWA SERCA

O DOBRE
PRZEŻYCIE
REKOLEKCJI

O Słowo odwieczne, Słowo mego Boga, 
chcę spędzić ten czas na słuchaniu Ciebie, 
chcę uczynić siebie całkowicie pojętnym, 
by nauczyć się wszystkiego od Ciebie. 
A następnie, poprzez wszystkie noce, 
wszystkie pustki, wszystkie niemoce, 
chcę wpatrywać się w Ciebie 
i mieszkać w Twoim świetle. 
O moja Gwiazdo ukochana, 
zachwyć mnie, abym nie mógł już wyjść
z kręgu Twego promieniowania.

O mój Jezu Chryste,
przybądź do mnie jako Wielbiący, 
jako Wynagradzający i jako Zbawiciel.
Proszę Cię, abyś utożsamił moją duszę 
z wszystkimi poruszeniami Twojej Duszy, 
abyś mnie zanurzył, abyś mnie zagarnął, 
abyś Sobą mnie zastąpił, 
aby moje życie było jedynie 
promieniowaniem Twojego Życia. 

Amen.

SALONIK
WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:

kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”,
oczekuje Państwa codziennie.

W galerii 
wystawa zbiorowa
IKON I ANIOŁÓW
Wystawa jest prezentowana  

do święta Trzech Króli,
a towarzyszy jej piękna,  

bożonarodzeniowa 
dekoracja Saloniku.

Kawiarenka 
zaprasza na miłe chwile  

przy pysznej kawie, herbacie  
i ciasteczkach.

Gościom Saloniku  
towarzyszy nastrojowa muzyka

Serdecznie zapraszamy!

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank, Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Nauki rekolekcyjne głoszone będą podczas każdej Mszy św. w niedzielę 18 grudnia oraz 
w poniedziałek, 19 grudnia i we wtorek, 20 grudnia: na Mszy św. o godz. 17.00 i 18.30.

Zapraszamy
do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:

● kalendarze ● świece
● okolicznościowe kartki 

● ozdoby świąteczne ● różańce  
● medaliki i inne dewocjonalia.

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

INTERNET
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 1: Wykonaj polecenia.

a) Znajdź i wykreśl słowa związane z okresem roku liturgicznego, który przygoto-
wuje nas do świąt Narodzenia Pańskiego oraz powtórnego przyjścia Chrystu-
sa na końcu czasów.

 Pozostałe litery czytane poziomo – utworzą rozwiązanie. Zapisz je poniżej.

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

b) Co oznacza słowo, które jest hasłem? Zaznacz.

  czuwajcie

  smućcie się 

  radujcie się

  bawcie się  

c) Kiedy w Polsce spożywa się uroczystą wieczerzę wigilijną? Zaznacz.

  23 grudnia

  24 grudnia

  o północy 25 grudnia

  26 grudnia

zadanie 2: Ułóż w odpowiednim porządku wigilijne
  wydarzenia, wpisując odpowiednie numerki. 
  Śpiewanie kolęd.

  Spożywanie potraw.

  Uroczyste odczytanie fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim.

  Tradycyjne oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę. 

  Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

zadanie 3: Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie. 
  Następnie uzupełnij zdanie.

____________________________  jest …………...............................…………,
                  (rozwiązanie)                                                         (czym ???)

odprawianą o …............................…………….., 25 grudnia. 
                                      (kiedy ???)

PAMIĘTAJ:
- w sobotę, 24 grudnia, 

przypada wigilia 
Bożego Narodzenia. 

Zadbaj, aby w twoim 
domu był odczytany  
fragment Ewangelii  

o Narodzeniu Pańskim.

Przygotuj  
religijne życzenia  
dla najbliższych.



1. Rozpoczynamy rekolekcje adwen-
towe. Nauki rekolekcyjne głoszone 
będą podczas każdej dzisiejszej 
Mszy św. oraz w poniedziałek, 19 
grudnia, i we wtorek, 20 grudnia: 
na Mszy św. o godz. 17.00 i 18.30.

 W czasie rekolekcji będzie można 
skorzystać z sakramentu pokuty  
i pojednania. 

 Rekolekcje prowadzi ks. dr hab. 
Tomasz Stępień, wicerektor Wyż-
szego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Warszawie.

2. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy zaprasza na Wilanow-
ski Jarmark Bożonarodzeniowy, 
który odbędzie się dziś, w godzi-
nach: 10.00 – 18.00, na parkingu 
obok poczty. 

 Po Mszy św. o godz. 11.30 zapra-
szamy wszystkie dzieci do wspól-
nej zabawy: przygotowania łańcu-
cha na choinkę przed kościołem 
oraz do kanonii – na malowanie 
bombek. O godz. 16.00, na Skwe-
rze Prymasowskim, odbędzie się 
inauguracja iluminacji świątecznej.

3. Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione dziś, o godz. 17.00.  
Po nabożeństwie modlić się bę-
dziemy za zmarłych polecanych  
w wypominkach rocznych.

4. Spotkanie opłatkowe członków Kół 
Żywego Różańca odbędzie się dziś  
o godz. 15.30, w Wieczerniku.

5. Serdecznie zapraszamy na wy-
stęp chóru Laudate Dominum, 
który utworami adwentowymi ubo- 
gaci oprawę muzyczną Mszy św.  
o godz. 18.00, a zaraz po niej za-
prezentuje koncert kolęd.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
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Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 18.12.2011 do 15.01.2012

Aby Boże Dzieciątko przyniosło 
wszystkim ludziom tę jedyną 

radość i ten jedyny pokój, który 
może zaspokoić oczekiwania 

ludzkiej duszy.
„Szczęść Boże” 

6. Spotkanie opłatkowe dla pod-
opiecznych Zespołu Pomocy Naj-
uboższym i osób samotnych od-
będzie się we wtorek, 20 grudnia,  
o godz. 16.00, w Wieczerniku.

7. W poniedziałek i we wtorek pra-
gniemy odwiedzić chorych z posłu-
gą sakramentalną. Nazwiska i ad-
resy prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej.

8. Wszystkich parafian, którzy chcie-
liby zaprezentować swoje prace 
artystyczne na wystawie zbiorowej, 
tradycyjnie planowanej na luty, pro-
simy o zgłaszanie się w dzwonnicy 
lub w zakrystii (po każdej Mszy św).

9. Przedszkole „Radosne Aniołki” 
zaprasza – 19 grudnia, od godz. 
18:30 – na wspólne kolędowanie 
przy świątecznej choince. Ponadto 
ogłasza również konkurs na najlep-
szą rodzinną bombkę choinkową. 

 W konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie dzieci wraz z rodzicami. 

 Wykonaną bombkę należy przy-
nieść do przedszkola „Radosne 
Aniołki”, przy ul. Rumianej 60 (wej-
ście od ul. Lentza), do 16 grudnia, 
do godz. 16.30. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 19 grudnia,  
o godz. 18.00. Po ogłoszeniu wyni-
ków wspólne kolędowanie.

10. 24 grudnia w naszym kościele 
będzie odprawiona Msza św.  
jedynie o godz. 7.00 rano. 
Wszystkich parafian zapra-
szamy na Pasterkę, o północy.  
Zachęcamy do zachowania trady-
cyjnego postu w Wigilię i prosimy 
o urządzenie tradycyjnej wiecze- 
rzy wigilijnej.

11. W pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia, 25 grudnia, Msze św. 
sprawowane będą jak w każdą nie-
dzielę: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. 

 W drugi dzień świąt, 26 grudnia, 
Msze św. sprawowane będą:  
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00. 

 Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
12. W poniedziałek, 26 grudnia, ob-

chodzimy święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa. Taca z tej 
niedzieli przeznaczona będzie na 
Katolicki Uniwersytet Lubelski.

13. Tradycyjnie w naszym kościele,  
w ostatnim dniu roku, sprawowana 
jest Msza św. za zmarłych z na- 
szej parafii oraz wszystkich po-
chowanych na naszym cmentarzu  
w ostatnich dwunastu miesiącach.  
W tym roku Mszę św. za naszych 
zmarłych sprawować będziemy  
w sobotę, 31 grudnia, o godz. 18.00.

14. Przed kościołem można nabyć 
opłatki, sianko i świece Caritas  
na stół wigilijny.

15. Ze względu na rozpoczynające się  
w tym tygodniu rekolekcje oraz 
czas przygotowań do świąt Bożego 
Narodzenia wizyta duszpasterska 
będzie kontynuowana od nowego 
roku.

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 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
Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
                                                              - Wydawca


