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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom Pra-
wo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie 
da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knot-
ka o nikłym płomyku. 

On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie 
zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wycze-
kują wyspy. 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem 
Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem 
Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla 
narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,  
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 29,1-4.9b-10

REFREN: 
Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu,
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 
Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe 
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. 

On to jest Panem wszystkich. Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg na-
maścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że 
Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod wła-
dzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim.

ŚPIEW  PRZED EWANGELIĄ
Mk 9,6

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To 
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

EWANGELIA
Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do 
Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz 
Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrze-
buję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natych-
miast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego 
jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 

A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umi-
łowany, w którym mam upodobanie.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
Pan Jezus rozpoczyna swą publiczną działal-

ność wmieszany w tłum grzeszników nad Jorda-
nem. Zanurza się nie tylko w jego wodach, ale 
wchodzi w naznaczoną grzechem historię czło-
wieka, bierze na siebie jego los.

Jezus solidaryzuje się z człowiekiem grzesz-
nym, słabym i zagubionym. Daje świadectwo, że 
nie przyszedł, aby potępiać, lecz zbawiać, czyli 
obdarzać przebaczeniem i miłością. Jest bardzo 
delikatny wobec wszystkich ran, które w sobie 
nosimy.

„Nie będzie wołał ni podnosił głosu… Nie 
złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka  
o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie 
Prawo…”. A jest to prawo miłości.

A my jak często uciekamy przed tym wszyst-
kim, co w nas jest kruche, słabe i niedoskonałe? 
Nawet na drogach wiary myślimy o jakiejś dosko-
nałości, którą sami wypracujemy, aby można się 
było czymś pochwalić Bogu.

Bóg w Chrystusie wchodzi w wody Jordanu 
naszej codzienności i pochyla się z czułością nad 
tym wszystkim, co nas boli, niepokoi i rani. On nie 
jest „gdzieś tam”, ale jest z nami i wciąż powtarza 
tamto wyznanie miłości: „Jesteś moim umiłowa-
nym dzieckiem, w tobie mam upodobanie”.

ks. dr Michał Dubicki
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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 ●
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1. Dziś, w święto Chrztu Pańskiego, 
kończymy liturgiczny okres Boże-
go Narodzenia. Świąteczny wystrój i 
śpiew kolęd towarzyszyć nam będą 
do święta Ofiarowania Pańskiego – 
Matki Bożej Gromnicznej, które przy-
pada 2 lutego.

2. Spotkanie opłatkowe członków Kół 
Żywego Różańca odbędzie się dziś, o 
godz. 15.00, w domu kolegiackim.

3. Nabożeństwo różańcowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Następnie bę-
dziemy się modlić za naszych zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

4. Spotkanie dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii Świętej i ich 
rodziców odbędzie się po Mszy św.  
o godz. 11.30, w sali widowiskowej.

5. 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.

6. Do końca miesiąca można jeszcze 
się zgłaszać na parafialną pielgrzym-
kę na uroczystości kanonizacyjne  
bł. Jana Pawła II w Rzymie. Piel-
grzymka odbędzie się w terminie:  
24 kwietnia – 2 maja 2014 r.

 W programie, poza Rzymem, przewi-
dziane jest również m.in. nawiedzenie 
sanktuariów w Manopello, Lanciano, 
Loretto i Asyżu. Koszt wyjazdu to 
1480 zł.

 Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kan-
celarii. Przy zgłoszeniu należy wpła-
cić zaliczkę w wysokości 450 PLN.
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62 1500 1272 1212 7002 4425 0000

internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
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7. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze 
wolne intencje mszalne.

8. W tym tygodniu przypadają następu-
jące święta liturgiczne:

 - w piątek, 17 stycznia – wspomnienie 
św. Antoniego, opata.

 Wszystkim obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

9. Kontynuujemy wizytę duszpasterską 
w naszej parafii. W tym tygodniu od-
wiedzimy rodziny mieszkające przy 
następujących ulicach:
poniedziałek - 13 stycznia 
ul. Biedronki 66 do 158  
(numery parzyste)  
wtorek - 14 stycznia 
ul. Biedronki 87 do 127  
(numery nieparzyste)
środa - 15 stycznia 
ul. Sielanki, ul. Łucznicza                                                                                 
czwartek - 16 stycznia 
ul. Obornicka 
piątek - 17 stycznia 
ul. Petyhorska, ul. Łowcza 
sobota - 18 stycznia 
ul. Kostki Potockiego  
(strona nieparzysta)

 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

Jasełka
„Przyszliśmy do Państwa z szopką,  

po kolędzie...”
Jasełka, zwane też szopką, to przedsta-

wienia, których treścią jest historia naro-
dzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
Za twórcę pierwszych przedstawień bożo-
narodzeniowych uznaje się św. Franciszka 
z Asyżu. Co ciekawe, początkowo figury 
Dzieciątka, Maryi, Józefa oraz innych po-
staci dramatu pozostawały nieruchome.

Polskie jasełka mają kilkusetletnią histo-
rię i są dodatkowo mocno zakorzenione  
w tradycji ludowej. Nazwa „jasełka” wy-
wodzi się od staropolskiego słowa „jasło”, 
oznaczającego żłób.

Przedstawienie, z którym przybędzie-
my do Państwa, w dużej części opiera się 
na tekście Lucjana Rydla, którego „Betle-
jem 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 para-
fii 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, jakby-
ście sami tam byli”. Przedstawienie odbę-
dzie 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 na-
grodę, przyjmiemy z wdzięcznością dobro-
wolne datki, które zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie wakacji dla dzieci.

autor: Anna Czereszko


