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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 8, 23b–9,3

W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] 
krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to 
w przyszłości chwałą okryje drogę do mo-
rza, wiodącą przez Jordan, krainę pogań-
ską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków światło zabłysło. 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wese-
le. Rozradowali się przed Tobą, jak się ra-
dują we żniwa, jak się weselą przy podziale 
łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drą-
żek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy 
jak w dniu porażki Madianitów.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27, 1.4.13–14

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 10–13.17

Upominam was, bracia, w imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli 
zgodni i by nie było wśród was rozłamów; 
byście byli jednego ducha i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia 
moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się 
między wami spory. 

Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja 
jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Ke-
fasa, a ja Chrystusa. 

Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż 
Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż 
w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie 
posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz 
abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 
słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego 
krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 23

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA 
Mt 4, 12–23

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został 
uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Ka-
farnaum nad jeziorem, na pograniczu Za-
bulona i Neftalego. 

Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Nefta-
lego, Droga morska, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci światło wzeszło. 
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie. 

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymo-
na, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrze-
ja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, 
a uczynię was rybakami ludzi. Oni natych-
miast zostawili sieci i poszli za Nim. 

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał 
innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebe-
deusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi 
swe sieci. Ich też powołał. A oni natych-
miast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, naucza-
jąc w tamtejszych synagogach, głosząc 
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
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Słyszymy dziś w Ewangelii opis 
powołania pierwszych uczniów: Piotra 
i Andrzeja. Każdy człowiek także jest 
powołany przez Boga do świętości. 
Bez względu na to, czy jest małżonkiem, 
kapłanem czy osoba zakonną. Wszyscy 
mamy zmierzać do świętości, czyli 
przyjaźni z Bogiem. Hebrajskie słowo 
Kadosz tłumaczy się jako święty, ale 
także inny. Trzykrotne wypowiedzenie go 
w czasie śpiewu w liturgii „święty, święty, 
święty”, oznacza użycie stopnia najwyż-
szego, a więc „Najświętszy”, jak również 
„najbardziej inny”. Dzisiejsze 1. czytanie 
pokazuje nam, że Bóg naprawdę jest 
inny, a „Jego myśli nie są myślami naszymi,

Dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam, 
byśmy nie narzucali Bogu naszych sche-
matów myślenia, a zaczęli uczyć się Jego 
sposobu myślenia, czyli zgadzania się 
z Jego wolą.

ani nasze drogi, Jego drogami”. Patrząc 
na działanie i wybory Boga, nie da się nie 
powiedzieć, że są zaskakujące. Jest nawet 
takie powiedzenie: „jeśli chcesz rozśmie-
szyć Boga, powiedz Mu swoje plany”.

A gdy się już tak zacznie dziać, to 
możemy wówczas mówić o metanoi, czyli 
zmianie sposobu myślenia, czyli nawróce-
niu się.

ks. dr Michał Dubicki

K O M  E  N  T  A             R Z

Oto słowo Boże
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Wszystko postawiłem 
na Maryję

Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne. Kiedyś mnie zabraknie, 
ale Wy to przypomnicie! I od Was zażądają wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej 
miłości, a w niejednej klęsce – nadziei na Sprawiedliwego Boga. Musicie być wtedy 
mężni. W takich momentach pomocą Wam będzie doświadczenie, które Naród 
zdobył w ciągu minionych dziejów. – Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński

  „W wigilię kapłańskich święceń zakry-
stian z katedry włocławskiej powiedział mi 
„Proszę księdza z takim zdrowiem, to lepiej 
od razu iść na cmentarz, a nie do święceń...“ 
Miał w tym dużo racji – mówi Ks. Prymas 
– a ja pragnąłem odprawić przynajmniej
jedną Mszę św." (s. 30). Odprawił ją... na 
Jasnej Górze! Później odprawiał Mszę św. 
przez 57 lat! Co się wtedy stało z jego 
sercem i z jego zdrowiem? Maryja zna tę 
tajemnicę Ona „uwięziła wtedy jego serce, 
po to ażeby dać mu tą wspaniałą duchową 
wolność, która zapobiegła jakiemukolwiek 
zniewoleniu ducha polskiego na tym etapie 
naszych dziejów“ (kard. Karol Wojtyła).
    „Przychodzę tu wprost z Jasnej Góry“ – 

tak powie młody biskup Stefan Wyszyński 
swoim nowym diecezjanom w Lublinie. 
„Na tarczy biskupiej niosę pogodną, choć 
zoraną bliznami walki Twarz Maryi“. Sakrę 
biskupią zgodnie z swoim pragnieniem 
otrzymał na Jasnej Górze. Widział w tym 
znak Boży. Wspomnijmy notatkę zrobioną 
w więzieniu 12 V 1965 r. w rocznicę sakry: 
„Wielką pociechą dla mej nędzy jest to, że 
urodziłem się do biskupstwa na Jasnej Górze, 
że „origine“ jestem „Claromontanus“.  

d

   „Wydaje mi się, że cokolwiek bym powie-
dział o moim życiu, jakkolwiek bym zestawił 
moje pomyłki, to na jednym odcinku się nie 
pomyliłem: na drodze duchowej na Jasną 
Górę. Drogę tą uważam za najlepszą cząstkę, 
którą Bóg pozwolił mi obrać. Pragnąłbym 
aby nigdy nie była mi odebrana...“. Tą swoją 
„najlepszą cząstkę“ oddał Prymas Narodowi, 
któremu służył tak wiernie i bezgranicznie 
przez wszystkie lata swego kapłaństwa, 
biskupstwa i prymasowstwa. 

d

  3 maja 1957 r. rozpoczęła się Wielka 
Nowenna Tysiąclecia. W sierpniu tegoż roku 
rozpoczęła się od Warszawy wędrówka 
obrazu Nawiedzenia. Od stycznia 1961 r. 
Ksiądz Prymas zaczyna wszystko oddawać 
w dłonie Maryi. Tak jak oddał siebie w Jej 
macierzyńską niewolę w więzieniu, tak prag-
nie „wszystko, co Polskę stanowi“, rzucić w 
Jej ramiona, by wszystko uratowała dla 
Chrystusa. Nadszedł czas oddawania się 
Matce Najświętszej w Jej świętą niewolę 
miłości biskupów, kapłanów, alumnów, parafii 
i diecezji, stanów i zawodów. Ksiądz Prymas 
woła do kapłanów i do ludu Bożego: 
  „Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać 
Matce Najświętszej! Oglądałem się za 
pomocą, szukałem, gdzie mam ubezpie-
czyć prześladowany Kościół i zmaga-
jący się Naród. I znalazłem Jej dłonie. 
Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. 
Pomóżcie mi wszystko złożyć Jej aż w 
świętą niewolę miłości. Ona pomoże 
nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą.  

Okruchy 
wspomnień...

   „Jakże dziwny, wielki i miłosierny jest Bóg! 
Jaką mocą darzy On tych, którzy Mu ufają 
na sposób Maryi i przez Maryję“... Teksty z 
tamtych odległych lat, czytamy dziś z przeję-
ciem, jakby dotykając tajemnicy.

W więzieniu, opracowuje program Wielkiej 
Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski: 
Tu powstaje i krystalizuje się myśl Nawiedze-
nia Polski przez kopię Obrazu Jasnogórskie-
go, a nade wszystko zamiar przeprowadze-
nia dzieła oddania Narodu w Macierzyńską 
Niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce 
i w świecie.
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W książce, pod takim właśnie tytułem (która ukazała się jesienią 1980 r. w paryskim 
wydawnictwie Księży Pallotynów. Autor: Stefan Wyszyński – Prymas Polski) znajdujemy 
świadectwo Człowieka, który poznał Moc jaką Bóg obdarzył Maryję – Wielką Tajem-
nicę życia Człowieka, o którym mówią: „Ojciec Ojczyzny”, „Prymas Tysiąclecia”. On 
sam określał się mianem „Claromontanus” tj. „Jasnogórski”. 

  „Dla mnie Soli Deo nie jest ozdobą 
pieczęci biskupiej. Dla mnie jest progra-
mem (...) Program ten był później uzupeł-
niony na Jasnej Górze. Tajemnica ta pogłę-
biała się i nadal się pogłębia... Ale ta właśnie 
tajemnica każe mi niejako ukryć się z nią, 
dopóki nie wyczerpią się dni i dopóki Pan 
nie zażąda zmiany warty przy Jego Kościele 
w Polsce i przy Jego Jasnogórskiej Służe-
bnicy... Niechaj się głowią teologowie nad 
tym, jak to jest... Ja sam się wahałem, czy 
mam mówić „per Mariam – Soli Deo“, ale 
teraz tak mówię, bo tak wierzę... Mam na to 
mnóstwo dowodów, że właśnie Matka 
Chrystusowa jest zwiastunką mocy Ojca, 
który miłuje Swoje dzieci wierzące Jego 
Synowi w Polsce. (...) Trwajcie drogie 
Dzieci w tej czci ku Matce Boga Człowieka, 
gdyż ta cześć utrzyma Was w miłości 
społecznej i wierności Bogu“.

   Czytając teksty Dziennika z  więziennych 
lat, dotykamy tajemnicy Prymasa Wyszyń-
skiego. Św. Jan Paweł II ofiarował nam do 
niej komentarz: „Czcigodny i umiłowany 
Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po 
prostu co myślę. Nie byłoby na Stolicy 
Piotrowej tego Papieża-Polaka (...) gdyby 
nie było Twojej wiary, nie cofającej się 
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej 
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez 
reszty Matce Kościoła; Gdyby nie było 
Jasnej Góry, i tego całego okresu dziejów 
Kościoła w Ojczyźnie naszej, które zwią-
zane są z Twoim biskupim i prymasowskim 
posługiwaniem" (23 X 1978).

  Wielkie dzieła Boże (Magnalia Dei) 
dokonały się przed naszymi oczyma. Ale 
ktoś o to samotnie walczył, cierpiał, zabiegał, 
nie ustępował... W godzinach największych 
udręk i ciemności, ktoś się nie ugiął, nie 
załamał, ale odnalazł dłonie, które uratowały 
Kościół Chrystusowy i Polskę. Ktoś umęczo-
ne oczy dzieci Narodu zwracał bezustannie 
na Jasną Górę Zwycięstwa i rzucał Naród w 
modlitwie na kolana przed Panią Jasnogór-
ską, aby ratować najbardziej zagrożone pla-
cówki. Zostały uratowane seminaria, zakony, 
katechizacja; została uratowana wiara Polaków 
i podstawowa wolność Kościoła w Polsce. 

Magnalia Dei – PER MARIAM!...

  Prymas często odpowiadał na to pytanie: 
„Wydaje mi się, że najbardziej bezpośred-
nią mocą w moim życiu jest Maryja. Przez 
szczególną tajemnicę, której w pełni nie 
rozumiem, została Ona postawiona na mej 
drodze... Wiem jednak, że z tej drogi zejść 
nie mogę i nie chcę! Doświadczenie mnie 
pouczyło, że tylko na tej drodze, przy 
pomocy Dziewicy Wspomożycielki, Pani 
Jasnogórskiej, można czegoś dokonać w 
Polsce. Oczywiście mocami Bożymi“. 
  Na ukochanie tej maryjnej drogi życia 
złożyło się wiele argumentów: osobiste 
doznanie cudownych łask przez pośredni-
ctwo Jasnogórskiej Pani; dogłębna znajo-
mość duszy i serca Narodu Polskiego, z 
którego żaden nieprzyjaciel nie mógł wyrwać 
miłości do Maryi; wielkie doświadczenia 
historyczne i współczesne, które raz jesz-
cze ujawniły, że Jasna Góra i Maryja rze-
czywiście broni, wzmacnia i jednoczy Naród. 

„Dlaczego wszystko 
postawiłem na Maryję?“

 Opracowała: Anna Kozikowska
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Autor: Maciej Lichota

Stary Testament to …….……… część Pisma Świętego, składająca się z …..…… ksiąg.

Pierwszą księgą Nowego Testamentu jest ……...…....................................................…...

zadaniE 2:  Zaznacz poprawną odpowiedź.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa (I.) ……..........................… 
i kończy się (II.) ……..........................… . 

a) I. – od 18 do 25 stycznia, II. – świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła

b) I. – od 12 do 18 stycznia, II. – świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła

c) I. – od 18 do 25 stycznia, II. – wspomnieniem bł. Jerzego Matulewicza

d) I. – od 12 do 18 stycznia, II. – wspomnieniem bł. Jerzego Matulewicza

Ewangelia wg św. Marka, pierwsza, Ewangelia wg św. Mateusza, druga, 46, 27 

zadaniE 1:  Uzupełnij zdanie, wybierając określenia z ramki.

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 przygo-
towania (od 20 lutego do 24 marca), by do 
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 
przez Maryję przystąpić w szczególną sobotę, 
w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Pannie – 25 marca 2017 r. 

Zapraszamy na drogę oddania
– ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

wg św. Ludwika Marii Grignion 
de Montfort

Pierwsze spotkanie w poniedziałek 
20 lutego po Mszy św. o godz. 18.00. 
Więcej informacji na: www.parafiawilanow.pl 
w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM
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1. Nabożeństwo uwielbienia z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za naszych zmarłych,
polecanych w wypominkach rocznych.
Jutro przypada 4. Rocznica śmierci Księdza
Kardynała Józefa Glempa. Msza święta
w intencji śp. Księdza Prymasa zostanie
odprawiona w naszym kościele o godz.
17.00.

3.

III Niedziela Zwykła – 22 stycznia 2017 r.

Na przełomie roku, od grudnia do połowy 
stycznia, z wizytą duszpasterską plano-
waliśmy odwiedzić 1459 rodzin, z czego 
przyjęło nas 661, co stanowi 45,3%. Ofiary 
złożone przy okazji kolędy przeznaczone są 
na kontynuowanie budowy wieczernika. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.

4.

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

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

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

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

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

K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

2.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

we wtorek, 24 stycznia, wspomnienie 
św. Franciszka Salezego, biskupa 
i Doktora Kościoła;
w środę, 25 stycznia, Święto 
nawrócenia św. Pawła Apostoła;
w czwartek, 26 stycznia, wspomnienie 
świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;
w piątek, 27 stycznia, wspomnienie 
bł. Jerzego Matulewicza, biskupa;
w sobotę, 28 stycznia, wspomnienie 
św. Tomasza z Akwinu, kapłana 
i Doktora Kościoła.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% 
podatku na rzecz Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej, ze wskazaniem naszej 
parafii. Informacja na plakacie w gablotce.

–

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
Tomasz Paweł Sadowski, kawaler z parafii 
tutejszej
i Iwona Ksawera Michalak, panna z parafii 
pw. św. Kazimierza w Pruszkowie.
Zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

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.

5.

Tradycyjnie w lutym i marcu organizujemy 
wystawę prac artystycznych i rękodzieła 
naszych parafian. Wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału prosimy o składanie wybra-
nych prac w dzwonnicy, w kolejne niedziele 
stycznia.

7.

Salonik Wilanowski zaprasza dziewczęta 
i kobiety w wieku od 16 lat wzwyż na 
warsztaty rękodzieła, na których będzie 
można własnoręcznie wykonywać biżuterię 
osobistą oraz różańce. Warsztaty odbędą 
się w dzwonnicy, w sobotę 11 lutego od 
godz. 10.00 do 12.00. Zajęcia są bezpłatne. 
Chętne do udziału panie prosimy o wpisa-
nie się na listę w dzwonnicy do końca stycznia.

8.

Msze św. w dniu 2 lutego br., będą sprawo-
wane o godz. 7.00, 12.00, 17.00 i 18.00.

6.

Zapraszamy do księgarenki parafi alnej

EFFATY
która mieści się w prawym
przedsionku świątyni.

9.

10.

–

–

–

–

Módlmy się o pokój na świecie, 
o ustanie walk

i prześladowania chrześcijan, 
zwłaszcza w Syrii.

od 8 stycznia 
do 12 lutego

2017 r.

Intencja 
różańcowa 

 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. 

 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

Więcej informacji na www.parafiawilanow.pl 
w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM 

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.

Chłopców, chcących dołączyć do grona 
ministrantów, zapraszamy na spotkania w soboty 
o godz. 10.30 w kanonii. Kontakt: z ks. Michałem.




