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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 35,1-6a.10

Niech się rozweseli pustynia i spieczona 
ziemia, niech się raduje step i niech rozkwit-
nie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech 
się rozraduje, skacząc i wykrzykując z ucie-
chy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą 
Karmelu i Saronu. 

Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość 
naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie 
małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto 
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża  
odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy 
głuchych się otworzą. Wtedy chromy wysko-
czy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. 

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą 
na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczę-
ściem wiecznym na twarzach: osiągną ra-
dość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

PSALM  
RESPONSORYJNY

Ps 146,7-10
REFREN: 
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE
Jk 5,7-10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia 
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny 
plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wcze-
sny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umac-
niajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest 
już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na dru-
giego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia 
stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości 
i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 
przemawiali w imię Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Iz 61,1

Duch Pański nade mną, posłał mnie gło-
sić dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA
Mt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapyta-
niem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać? 

Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmij-
cie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi sły-
szą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto 
we Mnie nie zwątpi. 

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 

czy też innego mamy oczekiwać?” 
Pytanie Jana może wprawić nas w za-

kłopotanie. Czyżby Jan w czasie próby 
zachwiał się w wierze?

Nic bardziej mylącego. Sam Chrystus 
w tym fragmencie Ewangelii gloryfikuje 
jego niezłomność i wierność posłannic-
twu, które zostało mu zlecone.

Może zatem chodziło o sprowokowa-
nie Jezusa do publicznego wyznania, 
że jest oczekiwanym Mesjaszem? Może 
Jan zadaje to pytanie w zastępstwie 
tych, którzy przewodzili narodowi wybra-
nemu, a tego nie uczynili? A może cho-
dziło o sposób, w jaki Mesjasz miał reali-
zować swoje posłannictwo? Może miało 
sprowokować słuchających Jezusa do 
wyznania wiary w głoszoną Dobrą Nowi-
nę? Tego w sposób pewny nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić.

Powinniśmy jednak zapytać samych 
siebie, czy i dziś w naszych sercach  
i umysłach nie rodzi się podobne pytanie? 
Czy Ewangelia, czy Jezus jest odpowie-
dzią także na bolączki XXI wieku?

Zaufajmy słowom Chrystusa: „A błogo-
sławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

Powoli dobiega końca Adwent. Czy 
jesteśmy gotowi stanąć przed żłóbkiem  
i z wiarą wyznać, że Syn Boży, który dla 
naszego zbawienia stał się człowiekiem, 
jest naszym Panem i Zbawicielem?

ks. dr Waldemar R. Macko

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić 
do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na 
pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka  
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 
królewskich są ci, którzy miękkie szaty no-
szą. Po coście więc wyszli? Proroka zoba-
czyć? 

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż pro-
roka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja 
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci 
przygotował drogę. 

Zaprawdę, powiadam wam: Między naro-
dzonymi z niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w króle-
stwie niebieskim większy jest niż on.

Oto słowo Pańskie.

Św. Jan Chrzciciel, Jacopo Del Sellaio, 1485
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Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm Kościoła Katolickiego 
oraz na inne książki.

Adwent w Watykanie 
z Janem Pawłem II

Niezwykłe, pełne wiary i pokory oczekiwanie na przyjście Bożej Dzieciny  
opisuje z wielkim wzruszeniem wieloletni sekretarz papieża Jana Pawła II –  
abp Mieczysław Mokrzycki: „Uczyłem się od niego pokory. Byłem zawstydzony, 
kiedy widziałem, jak przygotowywał się w Adwencie do Bożego Narodzenia”.

„Tak bardzo było dla niego ważne, żeby 
z czystym sercem i otwartym umysłem 
wyjść naprzeciw Jezusowi. Temu, który 
przychodzi i który jest. Przez cały Adwent 
Ojciec Święty jadł mniej niż zwykle. Przy 
śniadaniu rezygnował z wędlin. Nie musiał 
tego robić. Inni nie robili. A on jednak w tak 
symboliczny sposób chciał pokazać Panu 
Bogu, jak bardzo jest dla niego ważny. I jak 
bardzo czeka na Jego Syna. Było w tym 
coś wzruszającego”.

Na pytanie, czy Jan Paweł II w czasie 
Adwentu modlił się więcej niż zwykle, ar-
cybiskup odpowiada: „Trudno modlić się 
więcej, skoro na co dzień modli się niemal 
bez przerwy. Nie ma w tym cienia przesa-
dy, co kiedyś o Janie Pawle II napisał André 
Frossard: że Ojciec Święty modlił się tak, 
jak oddychał. Modlitwa wyznaczała rytm 
jego dnia, rytm życia. Tak było też w Ad-
wencie. Tyle że przed Bożym Narodzeniem 
kontekst stawał się wyraźny”.

W tych przygotowaniach nie tylko Ojcu 
Świętemu, lecz także jego najbliższym 

współpracownikom, kardynałom, bisku-
pom, przełożonym generalnym zakonów 
pomagały rekolekcje, głoszone przez 
papieskiego kaznodzieję – o. Ranie-
ra Cantalamessę, który w każdy piątek 
Adwentu prowadził konferencje i medy-
tacje.

Abp Mokrzycki wspomina, że każda 
sobotnia adwentowa Msza św. stanowiła  
u nich Mszę roratnią. Przy ołtarzu płonęła 
świeca z białą wstęgą. Ta świeca, zwana 
roratką, symbolizuje Matkę Bożą – bo ro-
raty to jeden ze znaków Jej szczególnej 
obecności w Adwencie. A to z kolei miało 
dla Ojca Świętego wielkie znaczenie. On 
miał z Maryją swoje tajemnice. To Ona 
była jego przewodniczką w oczekiwaniu na 
Boże Narodzenie.

Jan Paweł II spowiadał się, jak zawsze, 
raz w tygodniu. Przekonywał, że w Adwen-
cie jesteśmy zaproszeni do głębokiego ra-
chunku sumienia, „(...) bo żeby się z Nowo-
narodzonym spotkać, musimy się nawró-
cić... prostować ścieżki do Niego”.

Arturo Mari, papieski fotograf – doku-
mentalista, wspomina: „W domu Ojca 
Świętego było pięknie, zbliżały się dni 
szczególne, święta. Atmosfera się zmie-
niała, praca zawsze nagliła, ale nie do-
tyczyło to w żaden sposób przygotowań, 
prostych, pełnych miłości i ciepła. Dla 
mnie szczególnie, jako rzymianina, te rze-
czy pełne symboliki były zupełnie niezna-
ne. Na przykład w okresie Adwentu cztery 
świece symbolizujące tygodnie poprze-
dzające święta Bożego Narodzenia. Nic  
o tym nie wiedziałem, prosta rzecz, ale jak 
to zwykle bywało, pełna znaczenia, łagod-
ności, wielkiej pobożności”.

Dziękujmy Panu Bogu Najwyższemu za 
błogosławionego Jana Pawła II, który pro-
wadzi nas po ścieżkach wiary, uczy modli-
twy i pełnego zawierzenia Jezusowi w Trój-
cy Przenajświętszej i Jego Matce, Maryi.

M. J.
Cytaty pochodzą z książki: „Miejsce dla 
każdego” abp. Mieczysława Mokrzyckiego 
i Brygidy Grysiak

Rekolekcje  
adwentowe  
w naszej parafii
15-17 grudnia 2013 

Prowadzi je ks. Adam Jabłoński, niespełna 40-letni 
kapłan diecezji łomżyńskiej, kapelan zakładu karnego 
w Czerwonym Borze, założyciel prowadzonego przez 
siebie ośrodka dla bezdomnych i byłych więźniów 
„Przystanek w drodze”. Słuchaczom Radia Nadzieja 
znany z błyskotliwych komentarzy odnoszących się do 
bieżących wydarzeń, na które zawsze spogląda w per-
spektywie wiary.

Nauki rekolekcyjne głoszone są podczas każdej dzisiejszej Mszy św.,  
za wyjątkiem tej o godz. 7.00, oraz w poniedziałek – na Mszy o godz. 17.00  
i 18.30, i we wtorek – również o godz. 17.00 i 18.30.

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

Zapraszamy 
do Saloniku Wilanowskiego 
na wystawę zatytułowaną: 

„SALON 
ZIMOWY”

na której 
prezentowane są obrazy

14 warszawskich  
artystów  grupy „Color”.

W lutym 2014 r., wzorem lat ubiegłych, 

planujemy zorganizowanie w dzwonni-

cy wystawy
ARTYSTÓW Z NASZEJ PARAFII.

Już dzisiaj zachęcamy do udziału 

wszystkich Państwa, którzy chcieli-

byście zaprezentować własne dzieła. 

Szczególnie serdecznie zapraszamy 

twórców, którzy brali już udział w po-

przednich takich prezentacjach.
Organizatorki wystawy
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Kartki 
świąteczne

W kolejne weekendy  
można nabyć w dzwonnicy 

świąteczną kartkę 
autorstwa pani  

Marii Gołębiewskiej 
– Czarneckiej.

Każda kartka jest inna, a wszystkie 
wykonane własnoręcznie przez 
artystkę, w różnych technikach  

i z przeróżnych materiałów.

Autor: Maciej Lichota

zadanie 1:  Wykreśl w ramkach odgadnięte hasła. Każdą pozostałą  
                                literę przenieś do diagramu, a otrzymasz rozwiązanie.

Kolor szat liturgicznych obowiązujący: 
1 → w Adwencie
2 → podczas Mszy św. roratniej
3 → w III niedzielę Adwentu
4 → Liczba niedziel w Adwencie (słownie) 
5 → Radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu czasów i święta  
        Narodzenia Pańskiego 
6 → 8 grudnia – … Niepokalanego Poczęcia NMP
7 → Specjalna świeca stojąca w kościele podczas Adwentu

Hasło: 1 2 3 4 5 6 7
NIEDZIELA

zadanie 2:  Zaznacz właściwą odpowiedź.

Od kiedy co roku rozpoczynamy bezpośredni czas przygotowania 
do świąt Narodzenia Pańskiego?

 od III niedzieli Adwentu

 od II niedzieli Adwentu

 od 14 grudnia

 od 17 grudnia

 od 21 grudnia

Drogie dzieci!
Od pierwszej niedzieli listopada na łamach „Klimatów św. Anny” trwa konkurs, 
który polega na rozwiązywaniu zadań, ukazujących się co tydzień w naszym 
pisemku parafialnym. Nagrody dla zwycięzców ufunduje ks. proboszcz. W roku 
szkolnym 2013/2014 przewidziane są III części konkursu, po każdej z nich odbę-
dzie się losowanie i rozdanie nagród.

Część I trwa od 3 listopada do 29 grudnia. Pod koniec roku na stronie internetowej 
parafii opublikowana zostanie karta odpowiedzi, którą należy wydrukować lub prze-
pisać, uzupełnić i przed wyznaczonym terminem wrzucić do specjalnie przygotowa-
nego pudełka, które będzie się znajdować w zakrystii. Serdecznie Was zachęcam 
do udziału w konkursie. Dokładne terminy, do kiedy można udzielać odpowiedzi  
i kiedy odbędzie się rozdanie nagród, zostaną podane w późniejszym czasie.

O L E
F Y G W
I T O

1 Y I
A A
B Ł

2 Ó Y
Ż O W
U R

3 Y C
R Z D
E T

4

W A
D E T
E N

5 Z R Y Ś
C O U S
T O T Ć

6 O R R
E T A
A K

7

Skąd się wziął Mikołaj?
Święty Mikołaj to jeden z najpopularniej-

szych świętych, choć nie wszyscy znają 
jego prawdziwą historię. Mimo że urodził się 
pod koniec III w., jego życie wciąż stanowi 
wzór dla wielu chrześcijan.

Biskupa Miry przedstawia się jako symbol do-
broci i troski o ubogich. Według podań słynął ze 
swojej wielkiej wrażliwości. Szczególną opieką 
otaczał biedne wdowy oraz sieroty.

Postawa św. Mikołaja urzekła nie tylko 
wszystkich wiernych Kościoła katolickiego. 
Jego osoba cieszy się również wielkim uzna-
niem wśród wszystkich wyznawców prawosła-
wia. Wiele cerkwi na całym świecie posiada 
ikony z jego wizerunkiem.

Z kultem św. Mikołaja łączy się zapoczątko-
wana w XVIII w. tradycja przekazywania sobie 
upominków. Wtedy też, na wzór postępowania 
patrona, postanowiono przyznawać specjalne 
stypendia dla ubogiej młodzieży.

Puste nakrycie w wigilijną noc
Od początku grudnia trwa kampania „Peł-

ne nakrycie”, zainicjowana przez Caritas. 
Idea jest prosta – wystarczy wysłać pusty 
SMS na numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT). 
W ten sposób możemy pomóc najuboższym, 
których nie stać na ciepły, wigilijny posiłek.

Z zebranych funduszy zostanie sfinansowana 
tegoroczna wieczerza wigilijna w prowadzonych 
przez Caritas jadłodajniach.

Każdy, kto weźmie udział w akcji, w Wigilię, 
po rozbłyśnięciu pierwszej gwiazdki, otrzyma 
wiadomość zwrotną.

Słowa papieża na Twitterze
11 grudnia minął rok od chwili, gdy Bene-

dykt XVI wysłał pierwszego Tweeta. Jak pod-
kreśla abp Claudio Maria Celli, przewodniczą-
cy watykańskiej dykasterii ds. mediów, dla 
wielu ludzi, zwłaszcza młodych, jest to jedyna 
okazja, by zetknąć się z papieskim słowem.

Papieski profil śledzi 11 milionów osób, a co 
jest jeszcze ciekawsze, dzięki „retweetnięciu”, 
czyli przesłaniu dalej do innych użytkowników, 
słowa Franciszka trafiają do 60 mln osób.

Wybrała Anna Biesiekierska
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1. Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna dni 
kwartalne modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych czasie w sposób szczegól-
ny pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego 
rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa bę-
dzie dla nich umocnieniem.

2. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Na-
uki rekolekcyjne głosi ks. Adam Jabłoński 
podczas każdej dzisiejszej Mszy św., za wy-
jątkiem tej o godz. 7.00, oraz jutro, 16 grud-
nia, i pojutrze, 17 grudnia: na Mszach św.  
o godz. 17.00. i 18.30. 

 W dni powszednie rekolekcji wieczorna Msza 
św. rozpocznie się o godz. 18.30, a nie jak 
zwykle o 18.00. 

 W czasie rekolekcji można skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania.

III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2013 r. 
K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 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 nr 2 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: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

3. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nich będziemy się modlić za zmar-
łych polecanych w wypominkach rocznych.

4. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2738 PLN na po-
moc Kościołowi na Wschodzie. Wszystkim ofia-
rodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

5. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę na 
uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Paw-
ła II w Rzymie. Pielgrzymka odbędzie się 
w terminie: 24 kwietnia – 2 maja 2014 r.  
W programie wyjazdu, oprócz Rzymu, znaj-
duje się również m.in. nawiedzenie sanktu-
ariów w Manopello, Lanciano, Loretto i Asy-
żu. Koszt pielgrzymki to 1480 zł. 

 Zapisy przyjmowane są w zakrystii i kance-
larii parafialnej do końca grudnia. Przy zgło-
szeniu należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę  
w wysokości 450 PLN. 

6. Od 17 do 19 grudnia br. w naszej parafii bę-
dzie zbierana makulatura, z której dochód 
przeznaczony zostanie na budowę studni  
w Sudanie. Makulaturę będzie można skła-
dać do podstawionego w tym celu kontenera, 
który stanie przy kanonii. 

 Akcja ta prowadzona jest od kilkunastu mie-
sięcy w parafiach całej Polski.

7. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodze-
nia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane 
będą o następujących godzinach: 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.00 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.

8. Przed kościołem można nabyć opłatki, sian-
ko i świece Caritas na stół wigilijny.

9. Caritas parafialny zwraca się z prośbą o po-
moc dla rodziny wielodzietnej, 8-osobowej. 
Pilnie potrzebna jest lodówka oraz pralka 
„Frania”. Rodzina zajmuje lokal pozbawiony 
bieżącej wody i wszelkich wygód.

10. W dniach od 16 do 18 grudnia br., w godzi-
nach 8.00 – 10:00, Przychodnia Specja-
listyczna Eskulap przy Al. Wilanowskiej 9  
lok. U1/2 organizuje akcję bezpłatnego po-
miaru cukru i ciśnienia tętniczego krwi. Oso-
by zainteresowane proszone są o wcześniej-
sze zgłoszenie telefoniczne pod numerem:  
22-407-60-77 lub 502-660-777.

  
11. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-

zek małżeński zawrą:

-  Sami-Daniel Guetat, kawaler z parafii tutej-
szej, i Karolina Leokadia Kenig, panna z pa-
rafii tutejszej – zapowiedź II;

-  Michał Sergiusz Ferens, kawaler z parafii 
tutejszej, i Katarzyna Julia Zaczek, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian

Rozpoczynamy wizyty duszpasterskie. 
W dniach od 18 do 21 grudnia odwiedzimy  

rodziny mieszkające przy następujących ulicach:
-  środa, 18 grudnia – ul. Wiertnicza, od 19 do 111 (numery nieparzyste);
-  czwartek, 19 grudnia – ul. Wiertnicza, od 115 do 169 (numery nieparzyste)  

                                          oraz od 26 do 98 (numery parzyste);
-  piątek, 20 grudnia – ul. Wiertnicza, od 102 do 162 (numery parzyste),  

                                     oraz ul. Chorągwi Pancernej, od 3 do 57 (numery nieparzyste);
-  sobota, 21 grudnia – ul. Chorągwi Pancernej, strona parzysta  

                                      oraz od 61 do 83 (numery nieparzyste), a także cała ul. Ostra.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 

Za ofiary złożone podczas kolędy składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
Zostaną one przeznaczone na remont wieczernika i dalsze prace remontowe w kościele.

„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


