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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 7, 10–14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twe-
go, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko 
w górze! 

Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił 
i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy 
rzekł (Izajasz): Słuchajcie więc, domu Dawi-
dowy: Czyż mało wam naprzykrzać się lu-
dziom, iż naprzykrzacie się także mojemu 
Bogu? 

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Pan-
na pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imie-
niem Emmanuel.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 24, 1–6

Przybądź, o Panie, 
Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia 
i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 1, 1–7

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powo-
łania apostoł, przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapo-
wiedział przez swoich proroków w Pismach 
świętych. 

Jest to Ewangelia o Jego Synu – pocho-
dzącym według ciała z rodu Dawida, a usta-
nowionym według Ducha Świętości przez 
powstanie z martwych pełnym mocy Synem 
Bożym – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd 
apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozy-
skiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa 
wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani 
przez Jezusa Chrystusa. 

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 
powołanych świętych, którzy mieszkają 
w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 1, 23

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to zna-
czy Bóg z nami.

EWANGELIA 
Mt 1, 18–24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem spra-
wiedliwym i nie chciał narazić Jej na znie-
sławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: Józefi e, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Mał-
żonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. 

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Je-
zus, On bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów. A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to 
znaczy: Bóg z nami. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Mał-
żonkę do siebie.

To dość lakoniczny opis, jak na tak 
wielkie dzieło, jakim było wcielenie 
Syna Bożego. Jednak te proste słowa 
w niczym nie umniejszają znaczenia 
tego dzieła. Tak chyba jest najlepiej, 
gdy człowiek rezygnuje ze swojej 
elokwencji, aby pozostawić przestrzeń 
tajemnicy działania Wszechmogącego 
Boga.

Syn Boga Najwyższego stał się 
człowiekiem. Prawdziwy Emmanuel, 
Bóg z nami. Najdoskonalszy sposób 
zjednoczenia Boga i człowieka. W osobie 
Jezusa – Bóg i człowiek, natura Boska 
i ludzka.

Trzeba nam pochylić się z pokorą 
nad tym wspaniałym dziełem naszego 
zbawienia, jakie dokonalo się w Jezusie 
i przez Jezusa, słudze Boga i człowieka.

ks. dr Waldemar R. Macko
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„MAGIA 
ŚWIĄT”

Święta Bożego Narodzenia są czasem 
szczególnym. Można również spotkać 
się ze stwierdzeniami, że mają swoją 
„magię” lub że czasem ją tracą.
Czy tak zaproponowana opinia jest do 
przyjęcia? Czy chrześcijanin przeżywa-
jąc narodzenie Pana Jezusa może 
używać takich sformułowań?

Olaf Tupik

O czym zapomO czym zapominamy najczinamy najczęęśściciejej

Odpowiedzi można szukać w Liście 
do Hebrajczyków. „Wielokrotnie i na 
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas 
przez Syna. Jego to ustanowił dzie-
dzicem wszystkich rzeczy, przez Niego 
też stworzył wszechświat. Ten (Syn), 
który jest odblaskiem Jego chwały 
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje 
wszystko słowem swej potęgi, a doko-
nawszy oczyszczenia z grzechów, 
zasiadł po prawicy Majestatu na 
wysokościach. On o tyle stał się 
wyższym od aniołów, o ile odziedziczył 
wyższe od nich imię.” (por. Hbr, 1, 1–4).

Można zapytać, co to wszystko ma 
wspólnego z Bożym Narodzeniem, 
a zwłaszcza z tzw. magią świąt? Nie ma 
tu nawet wspomnienia o Maryi, Józefie, 
o szopce, sianku i aniołkach. Zapre-
zentowany tekst również mija się z tym 
co powszechnie kojarzy się nam z tymi 
świętami. Dlatego warto zastanowić się 
nad naszymi wyobrażeniami związa-
nymi z tym czasem. Być może coś nam 
umyka, o czymś nie pamiętamy, bądź 
natłok spraw zasłania nam to, co w tych 
świętach najważniejsze. Warto przypo-
mnieć sobie jeszcze raz, że Bóg 
przemówił, to znaczy, że dał nam 
swojego Syna. Dzięki temu możemy 
wierzyć i modlić się do Boga. 

Boże Narodzenie to czas wielkiej 
radości, w którym każdy chrześcijanin 
z pełnym przekonaniem daje do 
zrozumienia światu, że Bóg przemówił 
przez Syna, a Słowo Ciałem stało się 
i zamieszkało między nami (por J 1, 
1–14). To największe wzmocnienie 
naszej wiary. Warto, by nic nie zmąciło 
nam tak ważnego i oczekiwanego 
wydarzenia.

Co musimCo musimy wiedziey wiedziećć

Wydawać by się mogło, że niewinne 
stwierdzenie „magia świąt” nic nie zna-
czy. Oto kolejne komercyjne określenie. 
Jednak nawet przy powierzchownym 
zapoznaniu się ze znaczeniem słowa 
magia, wspomniany pozór niewinności 
znika zupełnie.

Katechizm Kościoła Katolickiego 
przypomina, że magicznymi są praktyki, 
które wyrażają chęć panowania czło-
wieka nad otaczającą go rzeczywisto-
ścią; są motywowane silnym pragnie-
niem „zjednania sobie ukrytych mocy” 
i(por. KKK 2116). Zarówno w Starym, jak 
i w Nowym Testamencie można spotkać 
bardzo wyraźną krytykę tego słowa. 
Jest tak, ponieważ wszystkie czynności 
magiczne są w istocie jednym z naj-
starszych sposobów, którymi posługuje 
się szatan w celu zawładnięcia człowie-
kiem. Warto jeszcze raz posłuchać tej 
prawdy. Często pomija się w dzisiej-
szych czasach zagrożenia w sferze 
duchowej. Właśnie w tym fakcie można 
dostrzec działanie złego najwyraźniej, 
gdyż dąży on do naszej apatii w tych 
sprawach. Dlatego warto się zastano-
wić, czy nasze pojmowanie magii nie 
jest przypadkiem całkowicie ją lekcewa-
żące, czy też przepełnione niezdrową 
jej fascynacją. Rzeczowe i uczciwe 
określenie tego, to rzecz ważna, zwła-
szcza wobec takiego niebezpieczeństwa.

Kościół chroniąc wiernych wypowiada 
się jednoznacznie w tym temacie: 
„wszystkie praktyki magii lub czarów, 
przez które dąży się do pozyskania 
tajemniczych sił, by posługiwać się nimi 
i osiągnąć nadnaturalną władzę nad 
bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu 
zdrowia – są w poważnej sprzeczności 
z cnotą religijności” (por. KKK 2117). 
Warto to wiedzieć. Nieumyślne po-
sługiwanie się takimi pojęciami może 
prowadzić do tego, że Boże Słowo, 
które w czasie świąt Bożego Narodze-
nia szczególnie do nas przemawia, nie 
zostanie po prostu usłyszane. Dlatego 
w kontekście wspomnianej „magii świąt”

i innych podobnych sformułowań warto 
zastanowić się nad słowami pochodzą-
cymi z listu świętego Pawła do 
Tesaloniczan: Wszystko badajcie, a co 
szlachetne, zachowujcie. Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór zła 
(por. 1 Tes 5, 21). 

Święta Bożego Narodzenia po chrze-
ścijańsku przeżyte to święta pełne 
szczęścia i ludzkiej radości. To chwile, 
w których warto przypomnieć sobie 
o najpiękniejszym wydarzeniu w historii.
To w końcu sedno naszych przygoto-
wań, wręczania sobie prezentów oraz 
pojawienia się świątecznego stołu. 
Jednak czas świąt Bożego Narodzenia, 
a zwłaszcza jego współczesna otoczka, 
przypomina nam o pewnym smutnym 
wydarzeniu. O rezygnacji z chrześci-
jańskiej wizji tego czasu. Bardzo często 
Boża pełna radość zostaje pominięta. 
Pozostają wtedy: „te wyjątkowe dni”, 
„specjalny czas” oraz wspomniana „magia 
świąt”. Święta muszą być obfite i pełne 
różnych radości. Dzieci muszą dostać 
wspaniałe prezenty. Rodzice mogą się 
spotkać z bliskimi. Dlatego obdarowy-
wanie się jest pięknym gestem. Jednak 
trzeba pamiętać, że Boże Narodzenie to 
przede wszystkim czas obdarowania 
nas przez Boga. Nasze rzeczy, nawet 
te najpiękniejsze, najbardziej radosne 
muszą mieć źródło w tej prawdzie. 
Chodzi o to, aby kompletna obojętność 
wielu ludzi, którzy rozkoszują się ucie-
chami konsumpcjonizmu, nie przysłoniła 
nam tej wielkiej prawdy.

Na zakończenie warto podkreślić, że 
są ludzie, którzy czekają na nasze gesty 
w te święta. Jest to ważne, ponieważ ich 
spotkanie z Bogiem może się odbyć 
jedynie tam, gdzie panuje jedność 
i wzajemna miłość. Pan Jezus był tym, 
który stał się bliskim Bogiem, który 
dotykał ludzi i w sposób całkowity wydo-
bywał ich z zawinionej bądź niezawi-
nionej samotności. Bądźmy prawdzi-
wymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy 
idą ze światłem do tych, którzy tkwią w 
ciemnościach. Nie zapomnijmy o samot-
nych, chorych, porzuconych. Bądźmy 
dla nich pamięcią o prawdziwej radości.

O czym trO czym trzeba pamizeba pamięęttaaćć
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 Nie bądźmy obojętni na znaki czasów. Pamię-
tajmy, że Trzej Królowie odnaleźli Dzieciątko 
Jezus patrząc w niebo i idąc za Gwiazdą Betle-
jemską, a pojawienie się w czasach ostatecz-
nych znamiennych zjawisk na firmamencie nie-
bieskim jest zapowiedziane w Piśmie Świętym.

Więcej: ks. Dominik Chmielewski SDB – 
konferencja "Czasy ostateczne - Maryja 
ratunkiem dla świata" (www.youtube.com)

Jest to zaprawdę zadziwiająca koincydencja. 
Ale jakby tego było mało, także data tych zjawisk 
nie może być przypadkowa. Wszystko to będzie 
miało miejsce w 100 rocznicę objawień w Fatimie, 
a kulminacja nastąpi 3 tygodnie przed rocznicą 
fatimskiego cudu Słońca, które rozbłyskiwało 
i tańczyło na portugalskim niebie, na oczach 
tysięcy pielgrzymów.

20 listopada, w dniu zakończenia Roku 
Miłosierdzia, rozpoczyna się seria niespoty-
kanych zjawisk astronomicznych, które są 
prawie dosłownym wypełnieniem wersetów 
Apokalipsy 12: 

„Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod 
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc 
bóle i męki rodzenia.”

 Jest to na tyle rzadkie zjawisko, że można 
nazwać je ewenementem w historii ludzkości. 
Już sam ten fakt skłania do głębszej refleksji 
i bliższego przyjrzenia się temu, co dzieje się na 
niebie.

Otóż tego właśnie dnia czyli 20 listopada 
Jowisz, zwany Królem Układu Słonecznego, 
przemieścił się do konstelacji Panny (na wyso-
kości łona), gdzie spędzi – poruszając się 
ruchem retrogradacyjnym – 9,5 miesiąca. Ten 
czas odpowiada bezpośrednio okresowi brze-
mienności kobiety, licząc od dnia zapłodnienia.

 Czas Apokalipsy 
– przesłanie z Fatimy

jest naglące i aktualne
 jak nigdy dotąd

 Przesłanie z Fatimy jest naglące i aktualne jak 
nigdy dotąd. Ludzie nie nawrócili się i nie prze-
stali obrażać Boga. Świat płonie konfliktami; 
widzimy okrutne wojny, giną całe narody, prawa 
Boże są łamane w coraz to wymyślniejszy spo-
sób. Maryja ostrzegała przed wybuchem II WŚ, 
teraz ostrzega przed czymś znacznie gorszym. 
Choć wciąż czekamy na wypełnienie się obietnicy 
zwycięstwa Jej Niepokalanego Serca i okres 
pokoju, mający potem nastąpić, to nie możemy 
pominąć Jej dramatycznych słów, o karze, która 
musi nadejść jeśli się nie nawrócimy i nie bę-
dziemy pokutować za grzechy.

Po 9,5 miesiącach Jowisz opuści łono Panny. 
W dniu jego „narodzin”, 23 września 2017 roku 
(wspomnienie św. Ojca Pio), będzie można 
zaobserwować konstelację Panny jakby oble-
czoną w Słońce, wznoszące się wprost za nią. 
U jej stóp znajdziemy Księżyc, a ponad jej głową 
umiejscowi się 12 gwiazd: 9 z gwiazdozbioru 
Lwa i 3 dodatkowe – Wenus, Merkury i Mars.

   Sceny walki, przyjaźń i zdrada, Akademia
Anielska, niezwykłe interwencje św. Michała
Archanioła – to wszystko możecie znaleźć
w książce Małgorzaty Nawrockiej „Twierdza 
Aniołów” wydanej przez Edycję Św. Pawła.

Wyobraźnia pisarki przyprawiona humo-
rem i przemyśleniami duchowymi sprawia, 
że czytelnicy docierają do szkoły kandy-
datów na aniołów stróżów. Autorka w 
zabawny sposób, wskazuje, czego to młodzi 
aniołowie muszą nauczyć się, by zrozumieć 
człowieka. W książce możemy spotkać się 
także z naszymi ulubionymi świętymi, którzy 
nie raz nas zadziwią. Są tu obecni różni 
święci – ci mniej znani  i ci bardziej popularni, 
jak np. bł. Pier Frassati, św. Jerzy czy 
św. Tomasz z Akwinu. Ale i do Akademii 
dociera nieprzyjaciel. Kandydaci na aniołów 
stróżów zmuszeni są do niezwykłej walki.

Dla kogo przeznaczona jest książka, 
odpowiada sama autorka: „W pierwszym 
zamyśle książka miała trafić do wyobraźni 
dzieci i młodzieży. Ale świat anielski wymknął 
się spod kontroli i postanowił zawalczyć
również o Czytelnika dorosłego. Dałabym tę 
książkę do ręki każdemu, kto nie boi się 
tęsknić do nieba, jednak ma na tyle rozumu,
aby przyznać pokornie, że jeszcze niewiele 
o nim wie...”
 Polecam tę lekturę podczas zimowych 

wieczorów i na prezent dla bliskich. Moim 
zdaniem to najlepsza książka, jaką kiedy-
kolwiek czytałem, a czytam ich naprawdę 
bardzo dużo. Można się zachwycić fabułą 
oraz pięknem języka, a Twierdza dotyka też 
mocno samego serca. To też odkrywanie jak 
wielką miłością darzy nas Pan Bóg oraz 
przeżywanie relacji ze swoim aniołem stróżem :)

Miłosz, lat 12 (ministrant w naszej parafii)

„ Zapraszam na gorącą 
czekoladę” Janusz Niżyński

Świat niebiański jest tajemnicą. 
Małgorzata Nawrocka – autorka ponad
pięćdziesięciu książek dla dzieci i młodzieży 
– próbuje przekroczyć tę granicę.

Pewnego profesora odwiedzili jego dawni 
studenci. Profesor przygotował im gorącą 
czekoladę w dużym dzbanku. Przygotował 
też przeróżne filiżanki: z porcelany, ze szkła, 
z kryształu; niektóre były zupełnie zwyczajne, 
inne bardzo kosztowne. Profesor poprosił 
ich, aby obsłużyli się sami. Kiedy każdy miał 
już w ręce swoją filiżankę, profesor zaczął 
mówić:

– Zauważyłem, że wybraliście najładniej-
sze filiżanki, natomiast te bezwartościowe 
zostały na stole. Przyczyną waszych proble-
mów jest to, że naturalną dla was rzeczą jest 
chęć otrzymania tego co najlepsze. 
Filiżanka, z której pijecie, nic nie dodaje do 
jakości gorącej czekolady. Czasami filiżanka 
może być bardzo ładna, ale będzie zakrywać 
to, co w niej pijecie. To, co każdy z was 
chciał, to czekolada, a nie filiżanka, chociaż 
świadomie wybraliście najładniejszą i natych-
miast zaczęliście spoglądać na filiżanki innych.

Teraz posłuchajcie: Życie to gorąca 
czekolada. Wasza nauka, praca, pieniądze, 
pozycja w społeczeństwie to filiżanki. 
Filiżanki są tylko pojemnikiem na życie. 
Filiżanka nie wpływa na wasze życie, nie 
zmienia jakości waszego życia. Czasami 
skupiając się na filiżance, nie jesteście w 
stanie docenić gorącej czekolady, którą dał 
wam Bóg.

Zapamiętajcie: to Bóg przygotowuje 
gorącą czekoladę, ale On nie wybiera 
filiżanki. Najszczęśliwsi ludzie nie mają tego 
co najlepsze z każdej rzeczy, ale doceniają 
to, co najlepsze w tym co mają. Powinniście 
żyć skromnie, kochać mocno, mówić 
uprzejmie, a resztę zostawić Bogu.

Najbogatsza osoba to nie ta, która 
ma najwięcej, ale ta, która najmniej 
potrzebuje. 

Rozkoszujcie się waszą gorącą 
czekoladą!

MAŁYCH i DOROSŁYCH

„Ateiści i heretycy widzą katastrofy,

a chrześcijanie – widzą znaki” (o. Józef Witko)
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1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. 
a następnie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

W dniu 24 grudnia, Msza św. w naszym 
kościele będzie odprawiona tylko o godz. 7.00 
rano. Wszystkich parafian zapraszamy na 
Pasterkę o północy. Oprawę muzyczną pod-
czas pasterki zapewni nasz chór parafialny 
"Sanctae Annae" wraz instrumentalistami na 
stałe współpracującymi z naszą parafią.
Opiekę artystyczną objęli Państwo Natalia 
i Leszek Knyziakowie. Zachęcamy do zacho-
wania tradycyjnego postu w Wigilię i prosimy 
o urządzenie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

3.

6.

IV Niedziela Adwentu 
– 18 grudnia 2016 r.

Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również wszy-
stkich pochowanych na naszym cmentarzu 

4.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 
25 grudnia, Msze św. sprawowane będą 
w następujących godzinach: 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. W pierwszy dzień 
świąt nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. 
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.

W tym tygodniu z wizytą duszpasterską 
odwiedzimy rodziny mieszkające przy następu-
jących ulicach:

Opłatki i sianko na stół wigilijny można nabyć 
przed kościołem i w zakrystii. 
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K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

2.

5. 

– poniedziałek, 19 grudnia
– ul. Syta 113–175S (numery nieparzyste)

– ul. Syta 142B–178 (numery parzyste)
ul. Syta 177–179W (numery nieparzyste)
ul. Syta 181–181D

– wtorek, 20 grudnia

– środa, 21 grudnia
– ul. Glebowa
– ul. Hektarowa

czwartek, 22 grudnia
– ul. Nad Wilanówką
– ul. Łokciowa
– ul. Ruczaj

– 
– ul. Siedliskowa

–
–

Kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00.

Rok 2017 w Kościele w Polsce 
będzie rokiem św. Brata Alberta

  Rok Świętego Brata Albetra rozpocznie 
się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. 
rocznicy śmierci świętego i potrwa do 
kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego. 
Jak wskazuje przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, 
inicjatywa będzie doskonałą kontynuacją 
ogłoszonego przez papieża Franciszka 
Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzo-
nego w Kościele w Polsce Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski.

w ostatnim roku. W tym roku Mszę św. za 
naszych zmarłych sprawować będziemy 
w sobotę, 31 grudnia o godz. 18.00. 
Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii 
i kancelarii parafialnej.

 Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej 
Miłosiernej” przy parafii św. Anny w Wilanowie,  
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy 
poniedziałek o godz. 19.00 w dzwonnicy.  

Chór parafialny „Sanctae Annae” zaprasza 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do 
naszej śpiewającej wspólnoty na próby, które 
odbywają się w każdy wtorek w kanonii o godz. 
18.30. Serdecznie zapraszamy.

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii św. 
Anny w Wilanowie mają miejsce w kanonii, 
w czwartki o godz. 18.00. 

 Serdecznie zapraszamy.

 Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem 
się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w 
Niepokalanym Sercu Maryi według św. Ludwika 
M. Grignion de Montfort prosimy o kontakt: 
tel. 609 146 445 lub oddani.Maryi@gmail.com

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Anny w Wilanowie zaprasza na spotkania w 
terminach podanych w ogłoszeniach duszpa-
sterskich. Bardzo zachęcamy i bardzo zapra-
szamy do współpracy z nami, ponieważ taka jest 
potrzeba czasu, takie są oczekiwania Kościoła 
i naszej parafii.

 Koła Żywego Różańca przy parafii św. Anny 
w Wilanowie, zapraszają na spotkania modli-
tewne w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 
16.00 w kanonii. 

Serdecznie zachęcamy młodzież i dzieci do 
tworzenia Kół Żywego Różańca. Potrzebne 
informacje i materiały można uzyskać na 
comiesięcznych spotkaniach Kół. Zapraszamy :)

 Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym wraz ze swoim opiekunem duchownym 
ks. Robertem zaprasza na uwielbienie Pana, 
rozważanie Słowa Bożego w każdy piątek od 
19.30 do 20.30. Serdecznie zapraszamy.  

 W każdy pierwszy wtorek miesiąca, 
zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę 
w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od 
Boga i Kościoła na godz. 17.30. Msza św. 
w intencji rodziców i dzieci odprawiana jest 
w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 18.00.   

 Serdecznie zapraszamy.

Przy naszej parafii powstaje wspólnota młodzie-
żowa. Młodzież licealną, studencką i pracującą 
prosimy o kontakt z ks. Michałem.

Aby Matka Najświętsza pomogła nam 
przyjąć czystym i kochającym 

sercem Pana Jezusa, który przyszedł 
i nieustannie przychodzi na ziemię.

od 11.12.2016 r. 

do 8.01.2017 r.

Intencja 
różańcowa 
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