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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 34, 11–12.15–17

   Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam 
będę szukał moich owiec i będę miał o nie 
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej 
trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozpro-
szonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu 
moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, 
dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je 
układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. 
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę 
z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, 
a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł 
sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak 
mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne 
owce, barany i kozły.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 20–26.28

Wszyscyśmy

Por. Mk 11, 10 
Błogosławiony, 
który przybywa w imię Pańskie; 
błogosławione Jego królestwo, 
które nadchodzi.

EWANGELIA 
Mt 25, 31–46

   Jesus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie 
na swoim tronie pełnym chwały. I zgroma-
dzą się przed Nim wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po 
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygoto-
wane wam od założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 
i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie 
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo 
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory 
i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. 
Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzie-
liśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo 
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy 
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
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Oto słowo Pańskie

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
kielich mój pełen po brzegi.

ks. dr Marek Dobrzeniecki

  W 325 r. Sobór Nicejski zdefiniował 
bóstwo Jezusa Chrystusa, co jest podstawą 
naszego mówienia o Jego kosmicznej 
władzy. 1600 lat później, dla upamiętnienia 
obrad Soboru, papież Pius XI wprowadził 
dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata. W zasadzie treścią 
każdej niedzieli jest czczenie Jezusa jako 
naszego Pana i Zbawiciela, stąd dzisiejsze 
święto doskonale nadaje się na podsumo-
wanie całego roku liturgicznego i świętujemy 
je w ostatnią niedzielę zwykłą.

 Mimo, iż ze względu na ww. powód 
dzisiejsza niedziela nie różni się treściowo 
od pozostałych niedziel w ciągu roku, to 
czytania liturgiczne jako swój szczególny 
temat biorą charakter władzy Boga. Prorok 
Ezechiel ukazuje Boga jako tego, którego 
władztwo nie redukuje się do wydawania 
rozkazów i poleceń. On sam bierze na 
siebie zadanie gromadzenia owiec. 
Odwrotnie od tych, którzy mają nad nami 
władzę ziemską, Bóg się nami nie wysłu-
guje. Św. Paweł w Liście do Koryntian 
ukazuje nam wszechmoc Chrystusa, 
któremu podporządkowane są wszelkie 
„Zwierzchności, Władze i Moc”. Ta niepo-
jęta siła Jezusa nie powinna w nas budzić 
lęku, gdyż nie jest ona skierowana przeciw 
nam, lecz przeciw naszemu największemu 
wrogowi – śmierci. Znów, jak się okazuje, 
władza Chrystusa służy nam.

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spoś-
ród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez 
człowieka (przyszła) śmierć, przez człowieka też 
(dokona się) zmartwychwstanie. I jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 
będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolej-
ności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą 
do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wresz-
cie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie 
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzch-
ność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby 
królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod 
swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie 
pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie 
Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie 
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 
aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

K OM E N T A R Z

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–2a.2b–3.5.6 

  Ewangelia upomina nas przy tym, byśmy 
nie wyciągali stąd lekceważących dla Boga 
wniosków: to, że dla Niego władza oznacza 
służbę, nie zmienia faktu, że pozostaje on 
Sędzią. W Jego mocy jest oddzielić owce 
od kóz; dobro od zła; sprawiedliwych od 
niesprawiedliwych. Za to również Go 
błogosławmy! Czyż nie modlimy się 
codziennie, aby „nas zbawił ode złego”?

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.



   Teolodzy zauważają, że diabeł, który z całej 
siły nienawidzi człowieka i z tego powodu nie 
może znieść nawet myśli o Wcieleniu, zwykle 
nasila swe działanie właśnie w tym okresie. 
Jego macki próbują dosięgnąć zwłaszcza 
najmłodszych, tych najsłabszych. Dzieci są 
bardzo wrażliwe, z wielu rzeczy nie zdają sobie 
sprawy, ale są bardzo otwarte na świat 
duchowy.
  Sklepy zapełniają się nie tylko zaskakująco 
demonicznymi zabawkami, ale także takimi, 
które mają w sobie zło skrzętnie ukryte.
W sekcjach dla dzieci znajdujemy artykuły, 
w których bez trudu dostrzeżemy elementy 
erotyzmu, nierzadko przedstawionego na 
mrocznym i demonicznym tle. Tak jest 
w przypadku serii zabawek i gadżetów Monster 
High. Proponuje się kupno najróżniejszych 
gadżetów – od lizaków w papierku z trupią 
czaszką, poprzez trumienki z cukierkami 
w środku, po lalki trupki i kościotrupy. Na 
niektórych z towarów widnieją hasła Be a 
Monster czyli Zostań potworem!...
 Modne są zabawki, książki, bajki i gry kompu-
terowe, które są nafaszerowane treściami 
o tematyce wróżbiarstwa, magii, gdzie dzieci od 
początku są wprowadzane w świat śmierci, 
brzydoty, czy wampiryzmu. To wszystko 
oczywiście oddziałuje na dzieci. 
  Są również rzeczy wyglądające na zupełnie 
niewinne, a wręcz godne polecenia, jak na 
przykład kursy szybkiego uczenia, które 
czasami (nie zawsze) są na pograniczu 
psychologii i okultyzmu, choć opakowane 
w język pseudonaukowy. I często się zdarza, 
że po takich właśnie kursach pojawiają się 
problemy duchowe. Podobnie rzecz się ma 
z różnymi organizowanymi w szkołach 
zabawami, związanymi z Halloween czy 
z „andrzejkami”, gdzie nauczyciele zapraszają 
prawdziwą wróżkę i dzieci są inicjowane.
  W celu oswojenia dzieci z homoseksualizmem 
w książkach skierowanych do najmłodszych (!) 
czytelników autorzy zaczęli wprowadzać 
różnego typu postacie homoseksulane, których 
zadaniem jest pokazać, że homoseksualista nie 
jest złym człowiekiem, a homoseksualizm jest 
czymś zupełnie normalnym. Przykładem mogą 
tu być książki Martina Widmarka i Heleny Willis 
pt.„Tajemnica pływalni” czy  „Tajemnica kawiarni” 
ze skandynawskiej serii: „Biuro detektywistyczne 
Lessego i Mai".
 Jednak problem polega na tym, że o ile 
homoseksualista nie jest, ani nie musi być, złym 
człowiekiem o tyle samo zjawisko homoseksu-
alizmu jako takie jest wynaturzeniem i należy 
mu się ostro przeciwstawiać. Książki mogą 
budować człowieczeństwo lub je niszczyć. 
Trzeba o tym pamiętać.

  Każdy człowiek instynktownie wręcz wyczuwa 
stylistykę i kolory kojarzące się z pięknem 
i dobrem. Coraz częściej zabawki zalewające 
nasz rynek i eksponowane na witrynach przed 
świętami kojarzą się głównie ze złem 
i brzydotą. Nieprzypadkowo pewne kolory 
i kształty towarzyszyły opisom świata szatana, 
piekła i zła. Uważajmy więc na takie prezenty!
 Problem nie kończy się oczywiście na 
zabawkach. Jeszcze niebezpieczniejsze mogą 
okazać się nieroztropnie kupione gry kompu-
terowe pełne treści groźnych dla dziecka, 
smartfony czy tablety z nieograniczonym 
dostępem do Internetu (w tym również stron 
pornograficznych), książki i filmy epatujące 
złem i okultyzmem czy niemoralnością

„Tajemnica kawiarni”
Niecałe dwa lata temu moja córka (wtedy 
9-letnia) dowiedziała się od koleżanki 
o ciekawej serii książek „Tajemnica
szkoły/campingu/pociągu itp.” Martina 
Widmarka i Heleny Willis. Okazało się, że 
w szkole panuje moda na czytanie 
i wymienianie się książkami z tej serii. My 
również kupiliśmy kilka i zaczęliśmy czytać 
je wieczorem na głos. Kupowaliśmy je w 
małej, zaprzyjaźnionej księgarni, która 
sprzedaje tylko wartościowe tytuły. Książki 
te okazały się świetne dla młodszego 
(wtedy 7-letniego syna), który dopiero zaczy-
nał czytać – duże litery, wciągająca akcja 
z detektywistycznymi zagadkami i nieduża 
objętość książki były dla niego ogromnymi 
zaletami. Przyznam jednak, że od począt-
ku nie podobała mi się szata graficzna tej 
serii – dziwne, nieładne, karykaturalne 
wręcz rysunki. Jest to zastanawiający 
wybór w literaturze dla dzieci, zważywszy, 
że na tym etapie w człowieku dopiero 
zaczyna się kształtować poczucie estetyki. 
Prawdziwa bomba wybuchła jednak dopie-
ro, gdy czytaliśmy „Tajemnicę kawiarni”. 
Okazało się bowiem, że tajemnicza postać 
nazywana przez jednego z męskich 
bohaterów „moją słodką czekoladką” to 
mężczyzna, a to czułe określenie brało się 
stąd, że bohater ten był w nim zakochany! 
W tym miejscu przerwaliśmy nie tylko 
czytanie, ale również kupowanie książek 
z tej serii. Na szczęście wieść o tym jakie 
pułapki czyhają w tej serii na młodego 
czytelnika szybko rozniosła się po szkole, 
a także trafiła do zaprzyjaźnionej księgarni 
i moda zniknęła tak szybko, jak się 
pojawiła – dzięki rodzicom, którzy w porę 
zorientowali się jakie zagrożenie ze sobą 
niesie.
Każdy rodzic dzieci, które czytają bardzo 
dużo, wie ile znaczy znalezienie ciekawej 
serii wydawniczej, która na dłuższy czas 
zapewni dopływ nowych tytułów. Tym 
większe było nasze rozczarowanie tą 
serią, która tak ciekawie się zapowiadała.

A.
Oto przykładowy cytat:
„–Chcę zacząć nowe życie-mówi Marcel.–
(...) i oczywiście, że jestem zakochany w 
kimś tutaj w kawiarni, ale nie w Ulli.(...) 
– Sara jest naprawdę ładna i miła, ale nie 
może się równać z moją włoską 
czekoladką – mówi Marcel i zwraca się do 
Dina Paniniego!”

 Inny cytat, tym razem z książki „Tajemnica 
Pływalni”:
„– Dlaczego uruchomiła pani alarm? (...)
– Bo chciałam zaimponować...
– ... Ellen? – zgaduje Lasse. – Czy tak? 
Ratowniczka rumieni się. (...)
– Wiem, to nie było zbyt mądre – przyznaje 
Katja. Ale ja ją kocham.
– I tak pani zdaniem wyznaje się miłość? – 
pyta komisarz policji. (...) 
– Wiedziałam, że z niego krętacz – mówi 
Katja i próbuje objąć Ellen. Ale Ellen 
uwalnia się od niej i krzyczy:
– Gdybyście mnie nie zatrzymali,
bylibyśmy teraz w drodze na Hawaje!”
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Ś W I A D E C T W O

   Mikołajki już za kilka dni. Święta już za miesiąc. Nieodłącznym elementem Bożego 
Narodzenia są prezenty dla dzieci. Rozpoczyna się właśnie okres, kiedy ruszamy do 
sklepów, po przyjemne niespodzianki dla naszych bliskich. Dzieci wyczekują Może się 
jednak okazać, że nieświadomie możemy im ofiarować ładnie opakowaną… truciznę. 

  Warto, aby wszyscy dziadkowie, rodzice, wujkowie, którzy zastanawiają się nad 
kupnem prezentu dla najmłodszych, zanim wyruszą do sklepów zapoznali się z 
zagrożeniami, jakie niektóre z zabawek z sobą noszą.

Ofiarować dziecku zło 
na prezent 

– odebrać dziecku niewinność ?

  Wszystkim, którzy na serio traktują kwestię 
wychowania swoich dzieci i nie lekceważą 
duchowych zagrożeń  dzieci i młodzieży gorąco 
polecamy wykład ks. Sławomira Kostrzewy 
pt. „Odebrać dzieciom niewinność”. Autor 
w swym wykładzie, opartym na cenionej 
prezentacji pt. Odebrać dzieciom niewinność?” 
(ver. 2.2), omawia filozofie i ideologie uderza-
jące w dzieci, oraz podaje konkretne zjawiska 
i treści obecne w mass-mediach i pop-kulturze, 
które wywierają negatywny wpływ na ich rozwój 
i wychowanie oraz wskazuje jak ustrzec je 
przed postępującą demoralizacją:
– „Ideologie, które szkodzą dzieciom”
(www.youtube.com/watch?v=YTJ6LMrzqpg) 
– „Zabawki, które szkodzą dzieciom”
(www.youtube.com/watch?v=WGPt3iIgwbc)
  Pamiętajmy, że to, co ofiarujemy naszym 
dzieciom w prezencie ma na nie wpływ! Zatem 
przed ostateczną decyzją o zakupie  przyda się 
nam zastanowienie – jakiego dobra dla dziecka 
spodziewamy się, sięgając po tę konkretną 
zabawkę.

 Choć mamy świadomość, jak bardzo zły duch 
atakuje czystość i niewinność dzieci 
i młodzieży, wiemy, że nasze zwycięstwo jest 
w Chrystusie. Pamiętamy także słowa zapisane 
w Ewangelii: mścicielem grzechów dokony-
wanych wobec dzieci będzie sam Bóg: 
„Niepodobna, żeby nieprzyszły zgorszenia; lecz 
biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby 
lepiej dla niego, gdyby kamień młyński 
zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, 
niż żeby miał być powodem grzechu jednego 
z tych małych. Uważajcie na siebie!” (Łk 17, 1–2).

Ania i Zbyszek Kozikowscy
 (rodzice czwórki dzieci)
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   W czwartek, 6 listopada w Dzwonnicy miało miejsce niezwykle sympatyczne 
wydarzenie. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z okazji rozpoczęcia wystawy prac swoich 
beneficjentów zorganizowało wieczór artystyczny oraz aukcję zaprezentowanych dzieł. 
Wystawa nosi tytuł „Twarzą w twarz”. Jej tematyką jest człowiek.

Wystawa prac beneficjentów 
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

w Saloniku Wilanowskim

  Wieczór poprowadziła Marta Żukowska 
Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Otwarte 
Drzwi. Od niej dowiedzieliśmy się, że 
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zajmuje się 
osobami zagrożonymi marginalizacją i wyklu-
czonymi społecznie. W Wilanowie i Powsinie 
prowadzi trzy placówki: Świetlicę dla dzieci 
i młodzieży „Marysieńka”, Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu A i B.

 Nasza galeria szybko wypełniła się licznie 
przybyłymi gośćmi. Odwiedzili nas m.in. 
Marek Borowski senator RP, Halina 
Myszkowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Dzielnicy Wilanów, Iwona Maciąg – Zastępca 
Dyrektora Centrum Kultury Wilanów. Naszą 
parafię godnie reprezentował ksiądz Michał 
Dubicki oraz organizatorki wystaw.

    Wszystkie miejsca, na parterze, antresoli, 
a nawet na schodach, były zajęte. Nikt gości 
nie liczył, ale samych krzeseł rozstawiliśmy 
ok. 70.

 Po krótkim wstępie rozpoczął się występ 
artystyczny. Mogliśmy usłyszeć recytację 
wierszy w wykonaniu ich autorki pani Barbary 
Czopek, wzruszający śpiew pani Małgorzaty 
Dzierżawskiej,  akompaniament  fletu i fletni, 
na których grał pan Karol Danowski oraz 
utwory przepięknie zagrane na pianinie przez 
pana Daniela Krajewskiego. Artystom na 
gitarze akompaniowała muzykoterapeutka – 
pani Dominika Mamro-Weinkauf, która 
przygotowała grupę do występu.
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FOTOREPORTAŻ

Galeria Dzwonnica oraz 
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 

zapraszają na 

wystawę prac uczestników 
Stowarzyszenia 

z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz 

uczestników chorujących 
psychicznie. 

„TWARZĄ W TWARZ”  
to tytuł wystawy 

gdzie motywem przewodnim prac 
są ludzie. Prezentowane 

fotografie oraz prace wykonane 
są w technice graficznej.

ZAPRASZAMY! 



Do zobaczenia w Saloniku Wilanowskim!

 Zdjęcia:  Małgorzata Mikołajczyk
Organizatorki Wystaw

  Następnie rozpoczęła się licytacja. Popro-
wadził ją Wiesław Tupaczewski – satyryk i zało-
życiel kabaretu „OTTO”. Cena wywoławcza 
każdego z dzieł, a były wśród nich: linoryty, 
monotypie i  haft matematyczny, wynosiła 20 zł. 
W trakcie licytacji ulegała zwielokrotnieniu. 
Wszystkie prace z parteru galerii zostały 
sprzedane, ale pozostaną z nami do końca 
listopada. Zapraszamy do obejrzenia. Dochód 
z aukcji przeznaczony jest na modernizację 
sprzętu w ośrodkach Stowarzyszenia.

  Oprócz wylicytowanych prac, na antresoli, 
możemy obejrzeć nastrojowe, czarno-białe 
fotografie  oraz wyroby ceramiczne i biżuterię. 
Te ostatnie można zakupić.

Zachwycona publiczność domagała się bisów. 
Artyści byli dumni i szczęśliwi z udanego występu.

  W trakcie słodkiego poczęstunku można było 
przyjrzeć się z bliska wystawionym pracom, 
porozmawiać z ich autorami.

    Za udostępnienie miejsca i pomoc w przy-
gotowaniu wystawy i wieczoru, nasza Galeria 
otrzymała piękne podziękowanie. To bardo 
miła pamiątka. Dziękujemy i zapraszamy na 
kolejne wydarzenia.

Nr 2984

Zapraszamy na strony internetowe Parafi i pw. św. Anny

www.parafi awilanow.pl

E-booki na parafi alnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafi i znajdą Pań-
stwo zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś ko-
lekcję e-booków, czyli książek elektronicz-
nych, które za darmo – w formacie PDF – 
można pobierać na swoje komputery oraz 
innego rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana 
Pawła II czy Benedykta XVI, „Kazania 
sejmowe” ks. Piotra Skargi, którego rok 
obecnie obchodzimy, a także kilka dzieł 
z klasyki polskiej literatury. Biblioteka bę-
dzie sukcesywnie rozbudowywana.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie dopiero 
za dwa lata, ale żeby zostać wolontariuszem, 

trzeba zdecydować już teraz!

Światowe Dni Młodzieży to nie tylko 
spotkanie z Papieżem Franciszkiem 
w Krakowie. Poprzedzi je kilka dni 

przygotowania we wszystkich polskich 
diecezjach! Nie musisz mieszkać 

w Krakowie,żeby zostać wolontariuszem 
ŚDM. W zależności od tego, czym się 
interesujesz, możesz działać w kilku 

sekcjach.

Jest ich pięć: 
- językowa, 
- medyczna, 
- rekreacyjna,

- kultury i turystyki
 - zakwaterowania.

Szczegóły znajdziesz na: http://
sdm2016.waw.pl/pl/ 
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Autor: Maciej Lichota 

zadanie : Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach.
utworzą hasło, które zapisz poniżej. 

Hasło: 

1.    30 listopada 2014 r. rozpocznie się: 

□ W  Rok św. Pawła
□ P   Rok Życia Konsekrowanego
□ N   Rok kapłański
□ B   Rok Wiary

2.    W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy:

□ I   uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
□ D   uroczystość Narodzenia Pańskiego
□ A   uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
□ K   święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

3.    Ostatni dzień roku liturgicznego przypada w:

□ Z   niedzielę

□ U   w I Niedzielę Wielkiego Postu
□ F   w III Niedzielę Adwentu

 _ _ _ _ _

□ L   sobotę
□ M   poniedziałek
□ A   środę

4.    Święto św. Andrzeja Apostoła przypada:

□ R   21 września
□ K   30 listopada
□ I     6 grudnia
□ N   18 września

5.    Kiedy rozpoczyna się nowy rok liturgiczny?

□ E   w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
□ A   w I Niedzielę Adwentu

Zachęcamy do obejrzenia filmu „God’s Not Dead” – 
Bóg nie umarł, który opowiada o obronie wiary 
w gronie ateistów na uniwersytecie. Wykładowca 
filozofii – zadeklarowany ateista – każe studentom 
napisać esej pod tytułem „Bóg nie żyje”. Jeden z pod-
opiecznych – Josh Wheaton sprzeciwia się temu, 
powołując się na wyznawaną wiarę. W filmie główny 
bohater prowadzi wiele dysput, broniąc tego, w co 
wierzy. 
To ciekawe kino o inspiracji chrześcijańskiej. 
Wszyscy komentujący film podkreślają, że to jeden 
z najlepszych filmów jakie widzieli. Znalazł się na 
Top liście filmów o tematyce chrześcijańskiej 2014.

POLECAMY!

 „Wy sami nie wiecie, 
jak jesteście piękni wówczas,

kiedy znajdujecie się w zasięgu 
słowa Bożego i Eucharystii. 

Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, 
kiedy obcujecie z bliska  

z Chrystusem, z Mistrzem, 
starając się żyć  w Jego łasce uświęcającej.”

(św.  Jan Paweł II, Częstochowa 6 czerwca 1979 r.)

Otaczajmy wszystkich naszych 
ministrantów i lektorów naszą modlitwą.

 Z radością witamy 
NOWYCH MINISTRANTÓW !

Dziś na Mszy św. 
o godz. 11.30

nastąpi 
uroczysta promocja 

ministrantów.

 Pięciu nowych ministantów 
dołączy do grona naszej 

parafialnej służby liturgicznej.
Są nimi:

 Franciszek 
Fryderyk 

Maksymilian 
Michał

i Wawrzyniec.

Przygotowywali się oni do tej chwili 
przez udział w cotygodniowych zbiórkach, 

przez zgłębianie tajników służby 
przy ołtarzu Pańskim.

Ministranci
ŚWIĘTEJ ANNY 

 „Króluj nam CHRYSTE !”

 Zapraszamy chłopców 
po I Komunii Świętej 

na spotkania 
w soboty o godz. 10.30

do Kanonii.

 Życzymy, aby nowi ministranci, 
poprzez służbę przy ołtarzu 
przybliżali się do Pana Boga, 

aby stawali się lepszymi ludźmi 
i chrześcijanami.
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Wydawca

XXXIV Niedziela Zwykła – 23 listopada 2014 r. 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

2.

1.

Zapraszamy na pielgrzymkň z RodzinŃ 
Radia Maryja do Torunia w sobotň, 
29 listopada br. Wyjazd o 7.30. Koszt 50 PLN. 
Zapisy przyjmowane sŃ w zakrystii.

3.

Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to 
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za 
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przygo-
towania do świąt Bożego Narodzenia.

5.

Wzorem lat ubiegğych pragniemy zorganizo-
waĺ dla dzieci uroczystoŜĺ Ŝw. Mikoğaja 
z rozdawaniem prezent·w. Prosimy rodzic·w 
o przygotowanie prezent·w dla swoich 
dzieci. Chcemy przy tej okazji wrňczyĺ 
prezenty dzieciom z rodzin wielodzietnych 
i potrzebujŃcych wsparcia materialnego. 
Pragniemy r·wnieŨ przygotowaĺ dla tych 
rodzin spotkanie wigilijne, dlatego w niedziele: 
30 listopada i 7 grudnia przed koŜcioğem 
bňdziemy zbieraĺ do puszek ofiary na ten cel.

Nieszpory zostanŃ odprawione dziŜ o godz. 
17.00. Po nieszporach modliĺ siň bňdziemy 
za zmarğych polecanych w wypominkach 
rocznych. W przyszğŃ niedzielň w ramach 
naboŨeŒstwa Ŝpiewaĺ bňdziemy Akatyst 
ku czci NMP. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby ŜpiewajŃce Akatyst do 
poprowadzenia naboŨeŒstwa.

4.

Dziś po Mszy św. o godz. 13.00 przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem 
odmówimy Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Sercu Jezusowemu.

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się 
w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada 
br., i będą trwały do wtorku 2 grudnia. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00, a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczor-
nej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają 
później z pracy.

Doroczna adoracja NajŜwiňtszego 
Sakramentu, przypada w naszej parafii 
w dniach od 1 do 3 grudnia. Zachňcamy 
wszystkie wsp·lnoty i parafian do licznego 
udziağu w naboŨeŒstwie. Wystawienie 
NajŜwiňtszego Sakramentu i adoracja 
w poniedziağek, wtorek i Ŝrodň bňdzie trwaĺ 
od godz. 12.00 do 17.00.

7.

9.

W dniach od 26 do 28 listopada bňdzie 
podstawiony przy naszym KoŜciele 
kontener na makulaturň, ze sprzedaŨy 
kt·rej, 

8.

W dniu 27 listopada br. odbędzie się 
dziękczynna pielgrzymka naszych parafian 
na Jasną Górę. Chcemy podziękować 
Jasnogórskiej Pani za nawiedzenie 
Cudownego Obrazu w naszej parafii, za 
otrzymane w tym roku łaski. W programie 
przewidziana jest Msza św. w Kaplicy 
Cudownego Obrazu i zwiedzanie Muzeum 
Jana Pawła II. Zapisy na pielgrzymkę 
i wpłaty w wysokości 65 PLN są przyjmo-
wane przez członków Akcji Katolickiej dziś 
po każdej Mszy św. oraz w zakrystii.

6.

12. W grudniu mamy jeszcze wolne intencje
mszalne.

W tym tygodniu w poniedziałek, 
24 listopada, obchodzimy wspomnienie 
św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, 
kapłana i towarzyszy.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

11.

W tym roku z wizytą duszpasterską pra-
gniemy odwiedzić mieszkańców Powsinka 
i Zawad. Kolędę rozpoczniemy 8 grudnia. 
Nowych parafian lub tych którzy chcieliby 
po raz pierwszy zaprosić księdza, prosimy 
o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii
parafialnej.

10.

kt·rej, doch·d przeznaczony jest na 
budowň studni w Sudanie. Serdecznie 
dziňkujemy za udziağ w zbi·rce.

Rekolekcje 
Adwentowe

30 listopada – 2 grudnia 2014 r.
Kościół św. Anny w Wilanowie

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

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafi a.wilanow

od 9.11.2014 do 14.12.2014

Módlmy się za rządzących, aby 
priorytetem ich działania było 
dobro rodziny i małżeństwa. 
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