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PIERWSZE CZYTANIE
Syr 24,1-2.8-12

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi 
się pośród swego ludu. Otwiera swe usta 
na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się 
dumnie przed Jego potęgą. 

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkie-
go, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi 
mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij na-
miot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed 
wiekami, na samym początku mię stworzył  
i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym 
Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam 
pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie 
mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi 
odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,  
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147,12-15.19-20

REFREN: 
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,3-6.15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa; który na-
pełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich -  
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przez założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem. 

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, ku chwale 
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas  
w Umiłowanym. 

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze 
w Pana Jezusa i o miłości względem wszyst-
kich świętych, nie zaprzestaję dziękczynie-
nia, wspominając was w moich modlitwach. 
[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym po-
znaniu Jego samego. 

[Niech da] wam światłe oczy serca tak, 
byście wiedzieli, czym jest nadzieja wasze-
go powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa wśród świętych.

ŚPIEW  
PRZED EWANGELIĄ

1 Tm 3,16
Chrystus został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na 
wieki.

EWANGELIA
J 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było  
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością 
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - 
Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. 

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
Okres Bożego Narodzenia, coraz głębiej 

przez nas przeżywany, dostarcza nam stale 
nowych refleksji i nowych spojrzeń na osobę 
Jezusa Chrystusa.

Patrząc dziś na Niego przez pryzmat pro-
logu Ewangelii św. Jana, widzimy Go jako od-
wieczne, w Bogu istniejące i razem z Bogiem 
stwarzające Słowo. Słowo, które w czasie sta-
ło się człowiekiem i zamieszkało wśród nas.

Użyte przez Jana Ewangelistę określe-
nie „początek” (greckie „arche”) oznacza 
praprzyczynę, pierwotną zasadę kierującą 
wszechświatem. Słowo w Biblii oznacza moc 
stwórczą samego Boga. Oznacza Jego dzia-
łanie i życie w świecie. Wszystko to ma bardzo 
praktyczne i bezpośrednie konsekwencje dla 
naszego życia. Jeśli oddalamy się od Słowa 
Boga, wówczas zmierzamy w stronę chaosu 
i niebytu.

Papież Benedykt XVI napisał, że niesłu-
chanie Słowa Pańskiego jest korzeniem 
grzechu. Jeśli odpowiedzi na pytanie, kim 
jesteśmy i jak rozumieć świat, nie szukam 
w Słowie Bożym, to zostanie mi ona podsu-
nięta przez demona. Słowo Boże, które jest 
jak miecz obosieczny, broni nas przed poku-
sami i złem, może stanąć między nami a na-
szym grzechem. Ono ma moc nas uzdrowić, 
oświecić i przywrócić do życia.

ks. dr Michał Dubicki
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Nie był on światłością, lecz /posłanym/, 
aby zaświadczyć o światłości. Była światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowie-
ka, gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyję-
li, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani  
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 
z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymu-
je od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: 
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - 
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przy-
szły przez Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednoro-
dzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ 
pouczył.

Oto słowo Pańskie.
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Wybrała: Anna Biesiekierska

Papież najlepiej ubranym 
mężczyzną 

Modowy magazyn „Esquire” uznał, 
że najlepiej ubranym mężczyzną ubie-
głego roku był Ojciec Święty Franci-
szek, ponieważ „strój mężczyzny ma 
odzwierciedlać jego charakter”, a tak 
właśnie jest w przypadku papieża. 
Dziennikarzy pisma szczególnie za-
chwyciło, że strój naprawdę oddaje 
jego sposób myślenia.

– Pamiętam pogrzeb Jana Pawła II, 
który chowany był w jasnoczerwonych 
butach. Kiedy obecny papież postanowił 
zrezygnować z noszenia czerwonych bu-
tów, odebrałem to jako dobre odzwiercie-
dlenie jego podejścia do osoby funkcjonu-
jącej w swojej roli – tłumaczy Mark-Evan 
Blackman, profesor z Fashion Institute of 
Technology, instytutu mody Nowojorskie-
go Instytutu Stanowego.

Odrzucenie wystawnych strojów na 
rzecz skromnej szaty „Esquire” uznało za 
decyzję przełomową, która wiele mówi  
o papieżu i celu jego pontyfikatu. – Ubó-
stwo jego strojów to widzialne świadectwo 
jego teologicznych i materialnych trosk  
o najuboższych. Ojciec Kościoła napraw-
dę ma nowe szaty – podsumowała Ann 
Pellegrini, religioznawczyni z nowojor-
skiego uniwersytetu.

Wspólnota z Taizé w Pradze
30 grudnia, w katedrze strasburskiej, 

brat Alois ogłosił, że przyszłoroczne 
spotkanie europejskie odbędzie się od 
29 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r. 
– Spotkamy się w mieście, które znaj-
duje się w samym środku Europy. Tym 
miastem będzie Praga.

Z tej okazji do Strasburga przyjechali 
specjalnie arcybiskup praski, kard. Duka, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Czech oraz pastor Daniel Fajfr, przewod-
niczący Ekumenicznej Rady Kościołów 
Republiki Czeskiej.

Brat Alois zaznaczył też, że rok 2014 
będzie rokiem Ameryki. W kwietniu i maju 
odbędą się spotkania młodych w Teksa-
sie i Meksyku, natomiast w październiku 
– w Republice Dominikańskiej, Portoryko 
i na Kubie.

Na zakończenie 36. Europejskiego 
Spotkania Młodych w Strasburgu przeor 
wspólnoty z Taizé zaapelował do młodych 
o budowanie Europy otwartej i solidarnej.

Orszak Trzech Króli przejdzie 
ulicami Warszawy 

Dzień Objawienia Pańskiego, po-
tocznie nazywany w Polsce świętem 
Trzech Króli, stanowi ważny punkt  
w kalendarzu liturgicznym, należy 
do jednych z pierwszych świąt, które 
ustanowił Kościół (III w. w Kościele 
Wschodnim oraz IV w. w Kościele Za-
chodnim).

Święto zamyka cykl świąteczny Bo-
żego Narodzenia. Wspominane jest 
wówczas wydarzenie opisane w Ewan-
gelii Mateusza, w którym Mędrcy ze 
Wschodu – nazywani również Królami 
lub Magami (w VIII w. nadano im imiona 
Kacper, Melchior i Baltazar) – wyruszyli 
do Betlejem, by pokłonić się Nowonaro-
dzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez 
betlejemską gwiazdę, przynieśli Małe-
mu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, 
złoto i kadzidło.

Po ponad pięćdziesięciu latach prze-
rwy, od 2011 r., w Polsce jest to zno-
wu dzień wolny od pracy, podobnie jak  
i w wielu innych krajach, np. we Wło-
szech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlan-
dii, Austrii czy Szwajcarii.

– W uroczystość Objawienia Pańskie-
go, ulicami Warszawy oraz w 184 innych 
polskich miastach przejdą Orszaki Trzech 
Króli – poinformował prezes Fundacji Or-
szak Trzech Króli, Maciej Marchewicz.  
W każdym z miast, w którym przejdą or-
szaki, patronat nad nimi objęli miejscowi 
prezydenci i burmistrzowie oraz biskupi 
danej diecezji. Patronat nad warszaw-
skim orszakiem objęli: metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz oraz pre-
zydent m.st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz.

Prezes fundacji dodał, że po raz drugi 
orszaki zawitają również poza granice 
kraju, m.in. na Ukrainę, do Włoch, Nie-
miec i Wielkiej Brytanii, a nawet na inne 
kontynenty – do Afryki (Rwandy) i Ame-
ryki Północnej (Chicago). Orszak ma też 
połączyć granicę polsko-niemiecką, bo 
przejdzie z przygranicznego miasta Go-
erlitz przez most na ulice Zgorzelca.

– Bardzo cieszymy się z niemal dwu-
krotnego wzrostu liczby miejscowości, 
które organizują kolejny orszak, w sto-
sunku do roku ubiegłego. To niewątpliwie 
znak, że chrześcijanom zależy na wspól-
notowym i rodzinnym przeżywaniu świąt 
– podkreślił Marchewicz.

Noc biologów
10 stycznia na Wydziale Biologii Uni-

wersytetu Warszawskiego odbędzie 
się III Ogólnopolska Noc Biologów.

„Noc” zacznie się o godz. 15:30, w bu-
dynku wydziału przy ul. I. Miecznikowa 1, 
a skończy o 23:30, w Ogrodzie Botanicz-
nym (Aleje Ujazdowskie 4). Same warsz-
taty rozpoczną się już o godz. 10:00.

Na gości czeka aż 28 różnych wykła-
dów, 16 warsztatów/laboratoriów i niemal 
20 wystaw. Prelekcje i zajęcia poprowa-
dzą nie tylko pracownicy Wydziału Biolo-
gii, ale również naukowcy z pokrewnych 
instytucji. Wstęp jest wolny.

Harmonogram zajęć oraz rezerwacje 
na laboratoria dostępne są na stronie: 
www.nocbiologow.pl. Wszelkie informa-
cje pojawiają się także na Facebooku 
wydarzenia „Noc Biologów na Uniwersy-
tecie Warszawskim”.

POEZJA 
NA NIEDZIELĘ

Ks. Jan Twardowski

O prostym pacierzu
Właśnie w Betlejem wjeżdżali
w groty niemalowane wrota -
osiołek się zaczął trząść 
jak w kokluszu -
zląkł się kapitalistycznego złota.

Święty Józef podniósł brwi -

Betlejem stało się pełne
mędrców
psychologów
astronomów
kontemplatyków porwanych aż tak 
do siódmego nieba -
że zapomnieli o imieninach mamusi
o języku w bucie
o kruszynie dla wróbli chleba

Wielbłądy biły kopytami i zamieniały
Ziemię Świętą w grzechotkę -
wół się chwiał - jakby stał 
na biegunach -
a Matka Boska rzekła do świętego 
Józefa
- Nie wpuszczaj.

Niech im księżyc przypnie po 
srebrnej łacie -
niech czekają - póki najmniejszy 
z pasterzy
skończy mówić zwykły pacierz.

«Noc Szczęśliwego Rozwiązania»

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.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Jeszcze żywe są w nas wspomnienia tych chwil świątecznych, kiedy to siedzieliśmy razem 
przy rodzinnym stole. Wspominaliśmy również tych, którzy z jakichś powodów byli na spo-
tkaniu nieobecni. Padały ich imiona. Mogliśmy usłyszeć, że znana pozostałym osoba pozdra-
wia z daleka wszystkich bardzo serdecznie i łączy się duchowo...

Bardzo podobnie dzieje się podczas Mszy św., która jest spotkaniem przy eucharystycz-
nym stole naszych braci i sióstr, tych, których widzimy obok w ławce, oraz wszystkich, którzy 
znajdują się gdziekolwiek indziej: na tym świecie bądź już u Boga, w Jego domu. Wszyscy 
razem w nieogarnionej jedności cieszymy się Bogiem, naszym Ojcem, który nas gromadzi, 
napełnia życiem. Razem z Jezusem, obecnym z nami w swoim Ciele i Krwi, wspominamy 
naszych bliskich w wierze. 

Jezus, który objawia swoją miłość poprzez Ofiarę, jaką z siebie składa, uczy nas kierować tę miłość 
do każdego, kto jej potrzebuje. To ważna lekcja dla nas. Jako wspólnota chrześcijan, uczniów Jezusa, 
Jego przyjaciele, mamy o sobie pamiętać w modlitwie i dawać oparcie w miłości.

Eucharystia to uwielbienie Boga. To Ofiara Chrystusa, którą przedstawiamy Bogu Ojcu. To ofiara 
przebłagalna, która sprowadza na cały świat pokój i zbawienie. To także wstawiennicza modlitwa za 
Kościół, który włączony w Ofiarę Chrystusa cały (duchowo) jest obecny w Eucharystii. Konsekwencją 
włączenia Kościoła w Ofiarę Chrystusa są modlitwy wstawiennicze za papieża, biskupa, duchowień-
stwo, wiernych żywych i zmarłych.

Odcinek 44:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Modlitwa eucharystyczna 
– MODLITWY WSTAWIENNICZE

Wielka modlitwa eucharystyczna zmierza 
teraz do kulminacji. Wspominała już Ofiarę 
Chrystusa, a przez to wspominanie sprawiła, 
że ta Ofiara stała się obecna jako wydarzenie. 
Wyraziliśmy prośby, aby chleb i wino przeisto-
czyły się w Ciało i Krew Chrystusa oraz abyśmy 
przez tę Ofiarę zostali złączeni w jedno, stając 
się jednym ciałem z Ciałem Chrystusa. Teraz 
modlimy się, aby wszystko to sięgnęło dalej, wy-
kraczając poza nas – bezpośrednio obecnych 
na Eucharystii.

W modlitwach wstawienniczych, które teraz 
następują łączymy się we wspólnocie z Ko-
ściołem w każdym czasie i przestrzeni. Mo-
dlitwy wstawiennicze uczą nas, że naszą ofiarę 
składamy w jedności z Kościołem, z naszym 
papieżem i naszym biskupem. Składamy ją dzię-
ki temu, że otrzymaliśmy wiarę od naszych po-
przedników, od Apostołów i od świętych. Depozyt 
wiary apostolskiej przechowuje papież – biskup 
Rzymu – i pozostali biskupi wszystkich diecezji.

Stajemy zatem na Eucharystii z tymi wszyst-
kimi, którzy nam tę wiarę przekazali, i z tymi 
wszystkimi, którzy w jedności z biskupem tę wia-
rę wyznają. Stajemy w konkretnej wspólnocie, 
której granice wykraczają poza granice naszej 
świątyni. Modlimy się ze wszystkimi, za których 
składamy tę ofiarę.

Modlitwa eucharystyczna to przede wszyst-
kim modlitwa dziękczynienia i wspominania 
wielkich dzieł Boga. Jednakże z dziękczynienia 
wyrasta także modlitwa prośby. W modlitwach 
eucharystycznych prosimy o błogosławieństwo 
Boże dla Kościoła i świata.

Nasze prośby zanosimy, opierając się na 
spoczywającej teraz przed Ojcem Ofierze i w 
jej obecności. Msza św. jest ofiarą całej ka-
tolickiej wspólnoty. Prosimy za cały Kościół, 
wszystkich jego członków, razem z którymi wy-
znajemy tę samą wiarę. Razem z nimi, za nich  
i dla nich tę Mszę św. celebrujemy.

Prosimy za tych, którzy nas poprzedzili, i tych, 
którzy potrzebują naszej modlitwy. Za tych, któ-
rych imiona wypisane są w naszych sercach. 
Za tych, którzy razem z nami wierzą w Jezusa 
Chrystusa, a niekoniecznie fizycznie są obecni 
na Mszy św. Modlimy się za wszystkich naszych 
braci i wszystkie siostry, którzy rozsiani po 
całym świecie wierzą w Chrystusa i żyją Ewan-
gelią. Wstawiamy się za tymi, którzy tracą wiarę  
i odchodzą od Boga. Nie pomijamy i tych, którzy 
może jeszcze z daleka, ale „szczerym sercem 
Ciebie, Boże, szukają”. Wspominamy tych, któ-
rzy już po drugiej stronie żyją w zjednoczeniu  
z Bogiem. Prosimy za „zmarłych, których wiarę 
jedynie Ty, Boże, znałeś”. Myślimy także o bliskich 
nam zmarłych, doświadczających spotkania  
z Bogiem, który przez oczyszczającą miłość uzdal-
nia ich do przebywania z Nim twarzą w twarz.

Modlitwy wstawiennicze wyrażają praw-
dę, że Eucharystia jest sprawowana w zjed-
noczeniu z całym Kościołem niebiańskim  
i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Ko-
ściół i za wszystkich jego członków żywych  
i umarłych, którzy zostali powołani do udzia-
łu w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus 
im wysłużył przez swoje Ciało i Krew (por. 
OWMR, 79g). Dlatego też w modlitwie eucha-
rystycznej znalazło się również miejsce na 
prośby w intencji Kościoła – zarówno pielgrzy-
mującego, jak i oczyszczającego się.

Po Kościele cierpiącym i walczącym wspomi-
namy i tych, którzy trafili już do chwały Królestwa, 
gdzie i my pragniemy być razem z Matką Bożą, 
Apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi.

Modlitwy wstawiennicze wypowiada głów-
ny celebrans lub jeden z koncelebransów. Są 
one różnie sformułowane w poszczególnych 
modlitwach eucharystycznych, ale zawsze wy-
stępuje w nich prośba do Boga, aby „pamiętał” 
wszystkich, których wspominamy. W czwartej 
modlitwie eucharystycznej prosimy: „Pamiętaj 
Boże o wszystkich, za których składamy tę Ofia-
rę: przede wszystkim o Twoim słudze, naszym 
papieżu Franciszku, o naszym biskupie Kazi-
mierzu, o wszystkich biskupach i całym ducho-

wieństwie, o składających Ofiarę i tutaj zgroma-
dzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, 
którzy szczerym sercem Ciebie szukają”.

„Pamiętaj Boże o wszystkich, 
za których składamy tę 

Ofiarę…”
Kościół prosi ustami kapłana o to, by Bóg 

pamiętał o swoich sługach i służebnicach oraz 
wszystkich zgromadzonych wiernych. Czy Bóg 
może o kimś zapomnieć?

Przez „pamiętanie” rozumiemy wspominanie 
czynów Boga. Jego zbawcze dzieła z przeszło-
ści stają się dla nas teraźniejsze. Kiedy wspo-
minamy, Bóg nie tylko może, ale i zacznie dla 
nas działać. Nazywamy to Jego „pamiętaniem” 
i o nie prosimy. Pamiętamy wydarzenia, dzięki 
którym nas zbawił, i prosimy, aby i On pamiętał. 
Kiedy wspominamy innych ludzi i prosimy Boga, 
aby ich wspominał czy pamiętał, prosimy o coś 
podobnego. Prosimy, by inni nie zniknęli nam  
w dzielących nas otchłaniach czasu, odległości, 
śmierci. Tylko Bóg może połączyć nas w jedno 
ponad tym, co w innych okolicznościach jawi się 
jako ogromna przepaść.

Modlitwa za Kościół
Stałym elementem modlitwy eucharystycznej 

jest modlitwa wstawiennicza w intencji Kościoła. 
W modlitwie tej kapłan wymienia zawsze imię 
obecnego papieża oraz biskupa diecezjalnego, 
co wyraża wspólnotę miłości, a także uproszenie 
pomocy dla nich i ich posługiwania. W prośbach 
tych ukazuje się powszechność Kościoła oraz 
kapłańska misja nas, chrześcijan, którzy mamy 
obowiązek modlitwy za Kościół i jego pasterzy, 
„przez których Duch Święty kieruje Kościołem  
i czyni go widzialną wspólnotą”.

„Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej 
ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości ra-
zem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym 
biskupem Kazimierzem oraz całym duchowień-
stwem” (druga modlitwa eucharystyczna).

„Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół 
pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, 
naszego papieża Franciszka, naszego bisku-
pa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, 
duchowieństwo i cały lud odkupiony” (trzecia 
modlitwa eucharystyczna).

Cały Kościół jednoczy się z ofiarą i wstawien-
nictwem Chrystusa. Papież, pełniący w Kościele 
posługę Piotra, jest zjednoczony z każdą celebra-
cją Eucharystii i wymieniany w niej jako znak, jako 
sługa jedności Kościoła powszechnego. Biskup 
miejsca zawsze jest odpowiedzialny za Eucha-
rystię, nawet wówczas, gdy przewodniczy jej 
kapłan. W czasie jej sprawowania wymienia się 
imię biskupa, by zaznaczyć, że stoi on na czele 
Kościoła partykularnego, pośród prezbiterium,  
w asyście diakonów. Wspólnota wstawia się także 
za wszystkimi szafarzami, którzy dla niej i z nią 
składają Ofiarę eucharystyczną (por. KKK, 1369).

Św. Ignacy Antiocheński poucza: „Uwa-
żajcie za ważną tylko taką Eucharystię, któ-
ra jest sprawowana pod przewodnictwem 
biskupa lub tego, komu on zleci”. „Przez 
posługę prezbiterów dokonuje się duchowa 
ofiara wiernych w zjednoczeniu z Ofiarą 
Chrystusa, jedynego Pośrednika. Tę zaś 
ofiarę składa się bezkrwawo i sakramental-
nie w Eucharystii przez ich ręce w imieniu 
całego Kościoła aż do czasu przyjścia sa-
mego Pana” (Sobór Watykański II, DK 2).
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Modlitwa ta obejmuje wszystkich członków 
Kościoła jako tworzących lud Boży na ziemi 
– poczynając od papieża, biskupa miejsca  
i innych biskupów, przez różne stany Kościoła, 
wszystkich wiernych (bezimiennie), „którzy wier-
nie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej”, nas 
samych – tych, którzy są zgromadzeni na tej 
konkretnej liturgii.

Każda wspólnota eucharystyczna, choć-
by najmniejsza, jest uobecnieniem Kościoła.  
W osobie miejscowego biskupa wspominamy 
cały miejscowy Kościół, a wspominając biskupa 
Rzymu, podkreślamy łączność miejscowego 
Kościoła ze wszystkimi innymi Kościołami na 
całej ziemi. Chociaż nie jesteśmy w stanie wy-
mienić wszystkich członków Kościoła na całym 
świecie, wszyscy są w tajemniczy sposób obec-
ni, a wymienienie imion papieża i biskupa ma na 
celu uświadomienie obecności ich wszystkich.

Przedmiotem każdej modlitwy zanoszonej 
do Boga w intencji żyjących jest osiągnięcie 
zbawienia. W niektórych modlitwach euchary-
stycznych, np. w piątej, zanosimy nasze modły 
w szczególnych potrzebach Kościoła i świata: 
„Umocnij swój Kościół Ciałem i Krwią i odnów 
w nas swoje podobieństwo. Błogosław naszego 
papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimie-
rza, i nasz lud. Niech wszystkie dzieci Kościoła 
umieją rozpoznawać znaki czasu i niech ofiarnie 
oddają się służbie Ewangelii. Uczyń nas otwar-
tymi i pełnymi gotowości wobec braci, których 
spotkamy na naszej drodze, abyśmy mogli dzie-
lić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje oraz 
postępować razem na drodze zbawienia”.

Modlimy się za wszystkich na świecie, mając 
na myśli tych, którzy nie znają Chrystusa, lub 
tych, którzy nie chcą w Niego uwierzyć. Modlimy 
się, aby „ta Ofiara naszego pojednania z Tobą 
sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie”. 
Wymieniamy przed Ojcem „wszystkich, którzy 
szczerym sercem szukają Boga”. Modlitwa ta 
może być również wyrazem, w postaci tzw. „in-
tencji mszalnej”, naszej osobistej troski o bliskich 
żyjących.

Modlitwa obecnych na Mszy św. rozciąga się 
na wszystkich, także na tych, którzy wyprzedzili 
nas w drodze do Boga. Piękna to tradycja staro-
żytnego Kościoła, który od samych swych po-
czątków podtrzymywał jedność również z tymi, 
którzy już odeszli z tego świata.

Modlitwa za wszystkich 
zmarłych

Kościół obecny na ziemi w zgromadzeniu 
wiernych wymienia tych naszych zmarłych, któ-
rzy też łączą się z ofiarą Chrystusa i Kościoła. 
Moc tej ofiary jest dla nich zbawieniem.

Ofiara eucharystyczna składana jest także za 
wiernych zmarłych, za zmarłych w Chrystusie, 
którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszcze-
ni i nie mogą wejść do światłości i pokoju Chry-
stusa. Wierzymy, że teraz przechodzą swoje 
oczyszczenie, znajdują się w czyśćcu i tam Bóg 
ich udoskonala przez oczekiwanie i budzenie  
w nich tęsknoty, która oczyszcza. Również  
z nimi i za nich składamy tę ofiarę.

Św. Monika przed śmiercią prosiła św. 
Augustyna i jego brata: „To nieważne, 
gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie się  
o to! Tylko o jedno was proszę, żebyście – 
gdziekolwiek będziecie – wspominali mnie 
przed ołtarzem Pańskim” (św. Augustyn, 
„Wyznania”).

„Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach 
i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwych-
wstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce 

odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania 
Twojej światłości” (druga modlitwa euchary-
styczna).

„Przyjmij do swojego królestwa naszych 
zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy 
w Twojej łasce odeszli z tego świata” (trzecia 
modlitwa eucharystyczna).

W tej strofie, zwanej memento, Kościół usta-
mi kapłana prosi dla tych, którzy odeszli z tego 
świata „ze znakiem wiary i śpią w pokoju”, o ich 
„udział w radości, światłości i pokoju” Chrystusa. 
Oczami wiary katolickiej patrzymy na zmarłych 
jako na tych, którzy tylko zasnęli snem pokoju, 
aby obudzić się w dniu ostatecznym do życia we 
wspólnocie ze świętymi.

Modlitwy za zmarłych obejmują zawsze 
wszystkich wiernych zmarłych, są jednak tak 
sformułowane (posiadają takie warianty), że 
możliwe jest również wspomnienie konkretnych 
zmarłych po imieniu, jeśli Msza św. jest za nich 
ofiarowana. Na przykład: „Pamiętaj o Twoim 
słudze N., którego z tego świata wezwałeś do 
siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest zo-
stał włączony w śmierć Twojego Syna, miał rów-
nież udział w Jego zmartwychwstaniu”. Podczas 
innych Mszy św. imiona zmarłych wspominamy 
w myślach. Chodzi jednak zawsze o to, by wspo-
mnieć przed Bogiem wszystkich niezliczonych 
zmarłych i przynieść im ulgę w cierpieniu. Na-
zwanie po imieniu tych drogich bliskich, którzy 
umarli, przynosi ulgę także naszej miłości i po-
czuciu ich utraty.

Eucharystia jest ze swej natury spra-
wowana za wszystkich żyjących i zmar-
łych, dlatego czymś niewłaściwym są 
formułowane niekiedy intencje modlitewne  
„za zmarłych, za których nikt się nie modli”. 
Kościół na całym świecie modli się co-
dziennie na każdej Mszy św. za wszystkich 
zmarłych.

„Modlimy się za świętych ojców i biskupów, 
którzy już zasnęli, i ogólnie za wszystkich, którzy 
odeszli przed nami. Wierzymy, że wielką korzyść 
odniosą dusze, za które modlimy się, podczas 
gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła 
ofiara. Przedstawiając Bogu nasze błagania za 
tych, którzy już zasnęli, nawet jeśli byli grzesz-
nikami, przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego 
za nasze grzechy; dzięki Niemu Bóg, przyjaciel 
ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas” 

(św. Cyryl Jerozolimski).

Św. Augustyn niezwykle trafnie wyraził 
tę naukę, która pobudza nas do coraz 
pełniejszego uczestnictwa w ofierze 
naszego Odkupiciela, jaką celebrujemy  
w Eucharystii: „Całe to odkupione państwo, 
czyli zgromadzenie i społeczność ludzi 
świętych, jako powszechna ofiara składane 
jest Bogu przez Wielkiego Kapłana, który 
także sam w swojej męce ofiarował się za 
nas, abyśmy stali się ciałem tak wielkiej 
Głowy, i przyjął postać sługi... Oto co jest 
ofiarą chrześcijan: <Wszyscy razem two-
rzymy jedno ciało w Chrystusie> (Rz 12,5). 
Kościół nie przestaje powtarzać tej ofiary  
w dobrze znanym wiernym sakramencie oł-
tarza, przy czym wie, że w tym, co ofiaruje, 
również sam składa się w ofierze” 

(„Państwo Boże”, 10, 6).

Modlitwy wstawiennicze wyrażają zawsze 
prośbę o to, abyśmy wszyscy, i my uczestni-
czący w Eucharystii, doszli do oglądania Boga  

w Niebie razem z aniołami i świętymi. W modli-
twie eucharystycznej znajduje się prośba o dar 
dopuszczenia nas do wspólnoty ze święty-
mi, którzy przed nami przeszli pielgrzymkę wia-
ry. Eucharystia jest dla nas pokarmem na drogę 
do domu Ojca. Ostatecznym celem naszego 
udziału we Mszy św. jest osiągnięcie zbawienia. 
W piątej modlitwie eucharystycznej mówimy: 
„Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzy-
mowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas 
oczekujesz”.

Wspomnienie świętych
„Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi  

i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą 
Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józe-
fem, jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami, 
ze świętym N., i wszystkimi świętymi, którzy  
w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi 
wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa 
Chrystusa” (druga modlitwa eucharystyczna).

Nie tylko wierni żyjący na ziemi jednoczą 
się z Ofiarą Chrystusa, ale także ci, którzy 
już żyją w chwale. Kościół składa ofiarę 
eucharystyczną w łączności z Najświętszą 
Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze 
wszystkimi świętymi. W Eucharystii Kościół 
znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp 
krzyża, jednoczy z Ofiarą i wstawiennic-
twem Chrystusa (por. KKK, 1370).

Wspominamy wszystkich tych – już zbawio-
nych, począwszy od tych, przez których nasza 
wiara została umocniona i do których orędow-
nictwa się odwołujemy. Na pierwszym miejscu 
znajduje się zawsze Bogurodzica, Dziewica Ma-
ryja, która jako pierwsza została zbawiona. Wy-
mawiając Jej imię ze czcią, pochylamy głowę.

Maryja powiedziała: „Teraz to widzisz, 
jestem tutaj przez cały czas. Ludzie idą na 
pielgrzymki, szukają miejsc, gdzie się uka-
załam. Jest to dobre z powodu łask, które 
tam otrzymają. Ale w żadnym objawieniu,  
w żadnym innym miejscu nie jestem bar-
dziej obecna niż w czasie Mszy św. Zawsze 
Mnie znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie jest 
odprawiana Eucharystia. U stóp Taberna-
kulum pozostaję z aniołami, ponieważ je-
stem zawsze z Jezusem” (Catalina Rivas).

Obok Maryi wymienia się św. Józefa, potem 
Apostołów, dalej męczenników, patronów dnia 
lub wspólnoty, która jest na Mszy św. obecna, 
i w końcu wszystkich świętych. Nie możemy 
dosłownie wymienić ich wszystkich, wszyscy 
jednak są obecni. Wspominanie świętych, wy-
mienienie kilku imion to nie tylko przypomnienie 
sobie ich postaci, życiorysów, ale to przede 
wszystkim uświadomienie sobie, że oni wszyscy 
są tu obecni, między nami. Oni nie patrzą z nie-
ba na to, co my tu przy ołtarzu robimy, ale stoją 
pośród nas. Są z nami zjednoczeni, tak samo 
jak my jesteśmy zjednoczeni przez wiarę z na-
szym papieżem, naszym biskupem i wszystkimi, 
którzy wiernie strzegą wiary katolickiej.

Te przywołane osoby świętych mają sta-
nowić wzór i zachęcać nas, uczestniczących  
w Eucharystii, do coraz głębszego jednoczenia 
się z Chrystusem i naśladowania Go. Naszym 
pragnieniem jest, by do nich dołączyć, dlatego 
w pierwszej modlitwie eucharystycznej zwraca-
my się do Boga: „Prosimy Cię, dopuść nas do 
ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz 
dzięki Twojemu przebaczeniu”. Prosimy o łaskę 
wspólnoty ze wszystkimi świętymi w Niebie,  
a fundamentem tej łaski jest Boże przebaczenie.
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Prosimy, by Bóg nas wysłuchał ze względu na 
ich wiarę i wierność, ich modlitwy i ich ofiary, ze 
względu na to, co oni zrobili. Odwołujemy się do 
świętych, bo wierzymy, że Bóg patrzy na swoją 
Oblubienicę (Kościół) w całości i w całości ob-
darza ją swoją miłością. Kościół to jedno ciało. 
Bóg nie chce, żeby tylko jakaś część dostąpiła 
zbawienia, a pozostała poszła na zatracenie. 
Jak naczynia połączone czerpiemy łaskę 
przez to, że ta część Kościoła (tryumfująca) 
dochowała wiary i jest już zbawiona. Dzięki ich 
zjednoczeniu z Bogiem i my możemy czerpać 
łaskę. Dlatego mówimy Bogu: Spójrz, oto ci, któ-
rzy razem z nami są Kościołem i którzy są już  
u Ciebie. Razem z nimi chcemy tę Eucharystię 
wspólnie celebrować i razem z nimi wychwalać 
Boga w Niebie.

„Wezwani” po imieniu
Przez całe biblijne objawienie sam Bóg 

uczy nas, jak cudowną rzeczą jest czyjeś imię. 
Tajemnica naszych imion zakorzeniona jest  
w tajemnicy Imienia Boga: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Jeśli posiadam imię, znaczy to, że 
ktoś może do mnie zawołać, wezwać mnie. 
Bóg nadaje mi imię, powołując mnie do ist-
nienia, a nasze imiona, jakie sobie nadajemy, 
stanowią echo tego daru. Tak naprawdę nie 
wiem nawet, że jestem jakimś „ja”, dopóki ktoś 
nie wymówi mojego imienia i nie odpowiem 
słowem „ty”, niepowtarzalnie zawartym w imie-
niu wołającej mnie osoby. Imię zatem to mała 
pieśń, która ucieleśnia całą istotę danej osoby. 
Wymówienie czyjegoś imienia to mała tajem-
nica, krótki konkretny dźwięk, który wywołuje 
obecność tej osoby.

Podczas całej tej modlitwy wielokrotnie 
wymawialiśmy Imię Boga: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Teraz wymawiamy wszystkie nasze 
imiona, imiona zapisane w naszych sercach. 
Oto liturgiczna postać tego, co dało się dostrzec 
już w wyznaniu wiary: że nie możemy nazywać 
Ojca, Syna i Ducha Świętego w oderwaniu, 
lecz musimy też nazywać Kościół. On stanowi 
wszystkie osoby, z których każda posiada imię. 
W Kościele zwracamy się do siebie po imieniu. 
Wymienianie imion stanowi więc fundamental-
ną cechę próśb tej modlitwy.

O co prosimy, kiedy 
wymawiamy imiona?

Nasze prośby w modlitwach wstawienniczych 
są przedłużeniem epiklezy. Poprosiliśmy o ze-
słanie Ducha, by przeistoczył On chleb i wino 
i zjednoczył w jedno Ciało wszystkich, którzy 
się nimi posilają. Teraz po prostu rozszerzamy 
naszą prośbę i wyrażamy nasze pragnienie, 
aby stać się jednym ciałem w Chrystusie z tymi 
wszystkimi, których wymieniliśmy: ze wszyst-
kimi świętymi, z Kościołem na całym świecie, 
ze wszystkimi zmarłymi, ze wszystkimi ludźmi 
znajdującymi się wszędzie.

Co wydarza się podczas Mszy św., kiedy 
wymawiamy te imiona przed Ojcem, kładąc 
przed Nim naszą ofiarę? 

Wszyscy, których wymieniliśmy, stają się 
obecni, ponieważ Bóg wspomina ich w odpo-
wiedzi na prośbę zawartą w naszej ofierze. 
Wkraczamy od razu w naszą przyszłość,  
w której będziemy stanowić doskonałą całość 
jako jedno ciało w Chrystusie.

Przyszłość „wdziera się” w obecny moment 
naszej modlitwy. Mając na myśli wszystkich 
żywych i umarłych, z którymi teraz się łączy-
my, mówimy „my”, przemawiając w imieniu 
wszystkich, zwracamy się do Ojca: „Ufamy, 
że (…) będziemy się tam wiecznie radować 
Twoją chwałą, przez naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa”. Taką wiekuistą radość można 
opisać jako zjednoczenie się z Ojcem. Nie 
powinna nam jednak umknąć liczba mnoga 
– „my”.

Prośba o jedność
Wszystkie modlitwy wstawiennicze łączy je-

den motyw: zawsze obecna prośba o jedność. 
Chodzi tu o jedność z Bogiem Ojcem, Jego 
świętymi, jedność między nami, jedność z tymi, 
którzy już odeszli. Sam Chrystus woła: „Ojcze, 
spraw, aby byli jedno”. Jedność z Bogiem 
oznacza świętość. To stały wybór tego, co 
dobre nie tylko dla mnie; tego, co prawdziwe, 
niezależnie od ceny, jaką trzeba za to płacić; 
tego, co sprawiedliwe i to zawsze zgodnie ze 
wskazaniami Chrystusa. To ideał życia trudne-
go, ale możliwego do zrealizowania z pomocą 
łaski Bożej: „Abyśmy byli święci, jak Ty, Boże, 
jesteś święty”.

Jedność z Ojcem jest czymś, czym można 
się radować wyłącznie w jedności ze sobą 
nawzajem. Ta wspólnota, komunia ze sobą 
nawzajem nie oznacza jakiejś wspólnoty niż-
szego rzędu, drugoplanowej względem komunii  
z Bogiem. Komunia ze sobą nawzajem to 
zasadnicza część Bożego planu. Nadając zba-
wieniu taki kształt, Bóg z pewnością uczy nas 
czegoś i sprawia, że i my mamy udział w Jego 
przepotężnej trosce o nas, Jego olbrzymiej 
miłości i czułości. Zostaliśmy stworzeni do tej 
podwójnej komunii.

Św. Augustyn wyraził to niezwykle pre-
cyzyjnie, mówiąc: „Prawdziwy pokój ro-
zumnych istot, który jest jedynym pokojem 
panującym w niebiańskim mieście, polega 
na doskonałym i harmonijnym radowaniu 
się z Bogiem i sobą nawzajem w Bogu” 
(„Państwo Boże”, 19, 17).

Kościół to jedno ciało, chociaż członki są  
w różnej kondycji, chociaż są w różnych miej-
scach, w różnym oddaleniu od Boga. Kiedy 
jednak stajemy do Eucharystii, to Eucharystia 
staje się sakramentem jedności, sakramentem, 
który nas łączy z całym Kościołem. Jedności 
wyznawanej wiary z biskupem Rzymu i bisku-
pem diecezjalnym.

„W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjed-
nocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszo-
ne po całym świecie” (trzecia modlitwa eucha-
rystyczna).

„Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do 
Twojego stołu” (piąta modlitwa eucharystyczna).

Zebrani na Eucharystii, członkowie Kościo-
ła, prosimy w intencji samych siebie. Prosimy  
o jedność – dar Ducha Świętego. Ta jedność 
będzie owocem przyjęcia Ciała i Krwi Chrystu-
sa. Przyjmując je, włączamy się w tajemnicę 
życia Trójcy Świętej, która jest niedoścignionym 
wzorem wszelkiej jedności. Dla nas żyjących 
na ziemi oznacza to jedność i wzajemną miłość 
w Kościele, wyrażoną nie tylko w sferze słów  
i deklaracji, ale także czynów.

W czasie modlitw wstawienniczych z wiarą 
i ufnością polecajmy Bogu siebie, całe rodziny 
i wszystkie sprawy. Módlmy się za siebie na-
wzajem, abyśmy tworzyli prawdziwy Kościół 
– wspólnotę miłości.

Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, 
przez Niepokalane Serce Maryi 
i ku Twojej nieskończonej czci 
ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa 
Chrystusa, 
jako zadośćuczynienie za nasze grzechy 
i grzechy całego świata, 
za Kościół św., za Ojca Świętego, 
za biskupów i kapłanów, 
za prześladowanych braci w wierze, 
za dzieci i młodzież, za nawrócenie 
grzeszników,
za chorych i konających, 
za dusze w czyśćcu, 
za pokój i zbawienie całego świata!
Niech będzie uwielbione i pochwalone 
Najświętsze Serce 
i Drogocenna Krew Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Panie, przymnóż nam wiary.

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl
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Jasełka
„Przyszliśmy do Państwa z szopką, po kolędzie...”
Jasełka, zwane też szopką, to przedstawienia, których treścią jest historia narodzenia nasze-

go Pana, Jezusa Chrystusa. Za twórcę pierwszych przedstawień bożonarodzeniowych uznaje 
się św. Franciszka z Asyżu. Co ciekawe, początkowo figury Dzieciątka, Maryi, Józefa oraz in-
nych postaci dramatu pozostawały nieruchome.

Polskie jasełka mają kilkusetletnią historię i są dodatkowo mocno zakorzenione w tradycji 
ludowej. Nazwa „jasełka” wywodzi się od staropolskiego słowa „jasło”, oznaczającego żłób.

Przedstawienie, z którym przybędziemy do Państwa, w dużej części opiera się na tekście Lu-
cjana Rydla, którego „Betlejem polskie” wystawiono po raz pierwszy w 1904 r. we Lwowie. Tekst 
został jednak skrócony, miejscami uwspółcześniony, niektóre sceny zastąpiono, tak by spektakl 
mógł stanowić ciekawą propozycję nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci.

Jasełka łączą pokolenia i dzieje się tak w naszym przedstawieniu. Jako aktorzy występują 
w nich członkowie rodzin z parafii św. Jana Kantego na Żoliborzu – dzieci, młodzież, dorośli  
i seniorzy, mający od lat 6 do ponad 80.

Jesteśmy przekonani, że również nasi widzowie, niezależnie od tego, czy mają lat 3, czy 103, 
przyjmą jasełka z uśmiechem i prawdziwą radością Bożego Narodzenia.

„(...) wszystko to Państwo ujrzycie, jakbyście sami tam byli”.

Przedstawienie odbędzie się w sali widowiskowej, w niedzielę, 19 stycznia, po Mszy św. dla 
dzieci, czyli ok. godz. 12.30. Czas trwania to ok. 45 min.

Wstęp jest bezpłatny. Jeśli jednak nasz występ zasłuży w Państwa oczach na nagrodę, przyj-
miemy z wdzięcznością dobrowolne datki, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie wa-
kacji dla dzieci.

autor: Anna Czereszko

Drodzy, Bracia i Siostry!
 Każdy naród posiada miejsca 

szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

Fundacja Ecclesia Villano-
vensis została powołana po to, 
by otoczyć opieką to szczegól-
ne miejsce, żeby ono służyło 
wszystkim, zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości.

Zwracam się do Tych, którym 
leży na sercu troska o wartości 
kultury duchowej i materialnej – 
dajcie świadectwo, że realizacja 
szczytnych celów Fundacji jest 
dla Was ważna i wspomóżcie jej 
działalność.

Z serca Wszystkim błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski

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!
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Sztuka według 
seminarzystów
Seminarzyści III roku Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego  
w Warszawie zapraszają na sztukę te-
atralną pt.: „Próba”
na podstawie scenariusza Piotra Kulczyc-
kiego z Teatru Wolandejskiego w Warsza-
wie. Powstała ona w 60. rocznicę uwię-
zienia Prymasa Polski Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.

Terminy spektakli:
6 I (poniedziałek) 15:30 /po Orszaku 
Trzech Króli/
8 I (środa) 19:00
11 I (sobota) 19:00
12 I (niedziela) 18:30
15 I (środa) 19:00
18 I (sobota) 16:00, 19:00
19 I (niedziela) 16:00, 18:30

Po wybraniu terminu spektaklu prosimy za-
rezerwować miejsce. Można to zrobić na 
kilka sposobów:
- wysłać mail na adres: 
proba.rezerwacja@gmail.com,
- zadzwonić lub napisać SMS na numer: 
887-371-624, zawsze podając wybrany ter-
min i liczbę osób.

Zachęcam, aby przyjść około 20 minut 
wcześniej, aby spokojnie dojść przez la-
birynt seminaryjnych korytarzy do sali te-
atralnej i zająć miejsce.

Wstęp na sztukę jest bezpłatny! Dobro-
wolne ofiary zbierane po przedstawieniu 
będą przeznaczone na wyjazd studyjny 
alumnów - aktorów do Ziemi Świętej jesie-
nią przyszłego roku.

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Semi-
narium Duchowne św. Jana Chrzciciela,  
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w War-
szawie. Wejście na sztukę znajduje się na 
lewo od księgarni.

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

Autor: Maciej Lichota

zadaniE:  Rozwiąż krótki test.

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.
Na stronie internetowej parafii, w zakładce Tygodnik „Klimaty św. Anny” została opu-
blikowana karta odpowiedzi z rozwiązaniami I części konkursu, którą należy wy-
drukować lub przepisać, uzupełnić i do 14 stycznia 2014 r. wrzucić do specjalnie 
przygotowanego pudełka, które znajduje się w zakrystii. Serdecznie Was zachęcam 
do udziału w konkursie. Rozdanie nagród nastąpi 26 stycznia, na zakończenie Mszy 
św. o godz. 11.30.

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego 
to inaczej uroczystość… 

 Trzech Króli

 Trzech Pasterzy

 Trzech Kapłanów

 Trzech Miłosiernych

2. Uroczystość Objawienia Pańskiego 
obchodzimy:

 6 stycznia

 9 grudnia

 1 stycznia

 2 lutego 

3. Jakie dary złożyli Trzej Królowie 
Jezusowi?

 złoto, kadzidło i mirrę 

 srebro, kadzidło i mirrę

 tylko złoto i srebro

 tylko mirrę i kadzidło

4. Co przyprowadziło Trzech Króli 
do Pana Jezusa?

 księżyc

 gwiazda

 słońce

 meteoryt
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1. Z racji przypadającej dziś I niedzieli 
stycznia o godz. 17.00 zostanie od-
prawione nabożeństwo adoracyjne, 
a następnie procesja eucharystyczna 
wewnątrz świątyni.

 Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty para-
fialne o udział w procesji.

 Po niej będziemy się modlić za zmar-
łych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. Jutro przypada uroczystość Objawie-
nia Pańskiego. 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.

 W czasie liturgii pobłogosławimy ka-
dzidło i kredę, którą oznaczymy drzwi 
naszych mieszkań i domów.

 Taca z uroczystości zostanie prze-
znaczona na misje.

3. Spotkanie dzieci przygotowujących 
się do I Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, po 
Mszy św. o godz. 11.30.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
– 5 stycznia 2014 r.

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

4. Salonik Wilanowski zaprasza wszyst-
kich chętnych parafian do udziału  
w corocznej wystawie prac artystycz-
nych i rękodzielniczych. Podpisane 
prace, koniecznie z podanym nume-
rem telefonu do twórcy, prosimy przy-
nosić do dzwonnicy w kolejne niedzie-
le stycznia.

5. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze 
wolne intencje mszalne.

6. Kontynuujemy wizytę duszpasterską. 
W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących uli-
cach:

 - wtorek, 7 stycznia – ul. Piechoty  
Łanowej (strona nieparzysta);

 - środa, 8 stycznia – ul. Piechoty  
Łanowej (strona parzysta) oraz  
ul. Rotmistrzowska (strona parzysta); 

 - czwartek, 9 stycznia – ul. Rotmi-
strzowska (strona nieparzysta) oraz 
ul. Janczarów (cała);

 - piątek, 10 stycznia – ul. Biedronki,  
od 3 do 85A (numery nieparzyste);

 - sobota, 11 stycznia – ul. Biedronki, 
od 6 do 64 (numery parzyste).

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

 Za ofiary złożone podczas wizyty 
duszpasterskiej składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”. Zostaną one przezna-
czone na kontynuację remontu ko-
ścioła i wieczernika.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 

od 8.12.2013 do 12.01.2014
Aby przyjście na świat Zbawi-
ciela przyniosło wszystkim lu-

dziom prawdziwą miłość,  
radość, nadzieję i pokój.

„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

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

W przyszłą niedzielę,  
12 stycznia,  

zapraszamy wspólnotę  
Kół Żywego Różańca  

na spotkanie  
opłatkowe  

które rozpocznie się  
o godz. 15.00.


