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II Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE
CZYTANIE

S Ł O W A

ŚPIEW
PRZED EWANGELIĄ

Iz 49, 3.5–6

J 1, 14.12b

Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się
w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.
A teraz przemówił Pan, który mnie
ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela!
Ustanowię cię światłością dla pogan,
aby moje zbawienie dotarło aż do krańców
ziemi.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi
Bożymi.

PSALM
RESPONSORYJNY
Ps 40, 2.4ab.7–10
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Nie chciałeś ofiary krwawej
ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę,
mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich,
o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE
CZYTANIE
1 Kor 1, 1–3
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do
Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie
i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają
imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od
Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!
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EWANGELIA
J 1, 29–34
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata. To jest Ten,
o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godno-

ścią, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go
przedtem nie znałem, ale przyszedłem
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba
i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten,
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywającego
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Pan Jezus i św. Jan Chrzciciel byli ze
sobą spokrewnieni. I choć byli rodziną, to
jednak przede wszystkim łączyła ich ze
sobą misja zbawienia.
Jan Chrzciciel widzi Jezusa w perspektywie historii zbawienia, a siebie jako
sługę Bożego. Nazywa Go imionami,
które wyrastają z proroctw Starego
Testamentu. I tak określa Go jako
Baranka paschalnego, którego krew
chroniła domy Izraelitów. Dalej nazywa
pokornym Sługą Jahwe z Księgi
Izajasza. Sługą Jahwe, w którego ranach
jest nasze zdrowie. I wreszcie mówi
o wytęsknionym Pomazańcu (gr. Christos),
Synu Bożym, na którym spoczywa Duch
Boży. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa
i mówi, że przyszedł „chrzcić wodą w tym
celu, aby On się objawił Izraelowi”.
Słyszymy więc dzisiaj o powołaniu i misji.
Słowo Boże pokazuje nam, że jesteśmy
zaproszeni do tego, żeby być w życiu
światłem, apostołem i znakiem.
Każdy z nas jest wezwany do dawania
świadectwa o Zbawicielu na wzór św.
Jana Chrzciciela.
Byśmy mogli wypełnić tę misję, Pan
Jezus karmi nas swoim Ciałem. Mamy
iść do ludzi, aby być znakiem, który
będzie wskazywał, że jest Ktoś kto ich
kocha i ma naprawdę dobrą obietnicę
dla ich życia. On umacnia nas do
oddawania życia dla Boga.
Stańmy dziś przed Panem z sercem
czystym i otwartym, abyśmy mogli je napełnić Jego mocą, siłą Miłości.
ks. dr Michał Dubicki
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KO M U N I K AT Y D U S Z PA S T E R S K I E
II Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2017 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione dziś o godz.
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za naszych zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.
2. Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał
do 25 stycznia br. Zachęcamy wszystkich
do modlitwy w tej intencji.
3. W czwartek i piątek obchodzimy Dzień
Babci i Dzień Dziadka, w tych dniach
w sposób szczególny pamiętajmy o naszych
dziadkach, okazując im wdzięczność i polecając opiece Matki Bożej i św. Anny, naszej
patronki.

– w sobotę, 21 stycznia, wspomnienie
św. Agnieszki dziewicy i męczennicy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.

Zapraszamy na drogę oddania
– ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii i ich rodziców, odbędzie się dziś o godz. 11.00, w kościele.
5. Tradycyjnie w lutym i marcu organizujemy
wystawę prac artystycznych i rękodzieła
naszych parafian. Wszystkich chętnych do
wzięcia udziału prosimy o składanie wybranych prac w dzwonnicy, w kolejne niedziele
stycznia.
6. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych w
naszym kościele w 2016 roku, zostanie odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskiego
– Matki Bożej Gromnicznej, w czwartek 2
lutego o godz. 18.00. Zapraszamy rodziców
wraz z dziećmi i innymi członkami rodzin do
wspólnej modlitwy. Prosimy o przyniesienie
na tę Mszę św. świec od Chrztu św. oraz
zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii
parafialnej imion dzieci, w których intencji
będziemy się modlić.

Wszystkich zainteresowanych całkowitym
oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,
z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi
według wskazań św. Ludwika M. Grignion
de Montfort prosimy o kontakt z p. Anną
Kozikowską: tel. 609 146 445 lub przez email:
oddani.Maryi@gmail.com
Najbliższe zawierzenie poprzedzą przygotowania
(od 20 lutego do 24 marca), by do
7. Msze św. w dniu 2 lutego br., będą
Aktu
Ofiarowania
się Jezusowi Chrystusowi
sprawowane o godz. 7.00, 17.00 i 18.00.
przez Maryję przystąpić w szczególną sobotę,
8. W tym tygodniu przypadają następujące w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej
święta liturgiczne:
Maryi Pannie – 25 marca 2017 r.
Więcej informacji na naszej stronie www
– w czwartek, 19 stycznia, wspomnienie
św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM

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
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl

Wydawca
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Intencja
różańcowa
od 8 stycznia
do 12 lutego
2017 r.
Módlmy się o pokój na świecie,
o ustanie walk
i prześladowania chrześcijan,
zwłaszcza w Syrii.
Koła Żywego Różańca przy parafii św. Anny
w Wilanowie, zapraszają na spotkania modlitewne 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 :)
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.
Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem
się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w
Niepokalanym Sercu Maryi według św. Ludwika
Marii Grignion de Montfort prosimy o kontakt:
tel. 609 146 445 lub email: oddani.Maryi@gmail.com
Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii św.
Anny w Wilanowie mają miejsce w kanonii,
w czwartki o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
św. Anny w Wilanowie zaprasza na spotkania w
terminach podanych w ogłoszeniach duszpasterskich. Bardzo zachęcamy i bardzo zapraszamy do współpracy z nami, ponieważ taka jest
potrzeba czasu, takie są oczekiwania Kościoła
i naszej parafii.
Przy naszej parafii powstaje wspólnota młodzieżowa. Młodzież licealną, studencką i pracującą
prosimy o kontakt z ks. Michałem.
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.
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.
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.
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