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PIERWSZE CZYTANIE 
So 2, 3; 3, 12–13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, 
którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie 
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może 
się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. 
I zostawię pośród ciebie lud pokorny 
i biedny, a szukać będą schronienia w 
imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie 
czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. 
I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy 
język, gdy paść się będą i wylegiwać, a 
nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146, 6–10

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza 
sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych;
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 26–31

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu 
waszemu! Niewielu tam mędrców według 
oceny ludzkiej, niewielu możnych, 
niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg 
wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał 
to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 
i to, co nie jest szlachetnie urodzone 
według świata i wzgardzone, i to, co nie 
jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, 
unicestwić, tak by się żadne stworzenie 
nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego 
bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, 
który stał się dla nas mądrością od Boga 
i sprawiedliwością, i uświęceniem, 
i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, 
w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 5, 12a

Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka jest w niebie.

EWANGELIA 
Mt 4, 12–23

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. 
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta 
i nauczał ich tymi słowami: 
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześlado-
wanie dla sprawiedliwości, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam 
urągają i prześladują was, i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na 
was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka jest w niebie.

Ktoś powiedział, że Królestwo Boże to świat odwrócony do góry nogami. 
To powiedzenie odnosi się do całej Ewangelii, a zwłaszcza do Kazania na 
Górze, które dziś słyszymy. 

W wersji św. Łukasza błogosławieństwa są zestawione z przekleństwami. 
Wówczas tym ostrzej widać kontrast pomiędzy tym co ludzkie, a tym co 
Boże. 

Błogosławieni, łac. beati, tłumaczy się jako szczęśliwi. Błogosławieństwa 
rozbijają jednak stereotypy na temat szczęścia rozumianego na tym 
świecie. Wprowadzają nas bowiem w nowy, Boży świat. Pokazują, że 
szczęście to ani bogactwo, ani bieda, lecz Jezus, który nadaje sens 
wszystkiemu.

Jeśli jestem z Nim, to wszystko w moim życiu może być drogą do 
szczęścia.

ks. dr Michał Dubicki

K O M  E  N  T  A             R Z

Oto słowo Boże



ks. Adam Skwarczyński
www.wobroniewiary i tradycji.wordpress.com  
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Pouczenia Jezusa 
i Maryi o... Mszy św.

  Jezus: „Miłość ofiarna jest największą 
miłością, dlatego też Najświętsza Ofiara 
Mszy świętej jest największą ofiarą na zie-
mi, ponieważ jest ustawicznie składającym 
Ofiarę Chrystusem. Zatem mówię ci: jeśli 
jesteś obecny przy tej Ofierze, ma to zna-
cznie większą wartość, niż gdybyś cały 
dzień klęczał przed Tabernakulum. Oczy-
wiście możesz i tam modlić się, wielbić 
i kochać, ale podczas Ofiary Mszy świętej 
możesz współofiarować i zostać współofia-
rowanym. Tę wielką różnicę zna tylko 
dusza kochająca”. 
   Matka Boża: „Dziecko Moje, największy 
i najświętszy widok dla całego Nieba to 
Msza święta. Gdy kapłan przystępuje do 
ołtarza, błogosławi go Mój Boski Syn. 
Święci Aniołowie otaczają ołtarz. Również 
Ja stoję u boku ołtarza, jak to już widzia-
łeś. Tak, gdyby ludzie mogli to wszystko 
widzieć, nikt by lekkomyślnie nie opusz-
czał Mszy świętej. Dlatego bądź zawsze 
skupiony i siłą woli na wszystkich obecny”.
 Jezus: „Nie można przyjęcia Mnie do 

serca w Hostii Świętej porównywać z 
żadną ziemską wartością. Aniołowie nigdy 
tego szczęścia nie mieli, Święci opuściliby 
natychmiast Niebo, gdyby mogli jeszcze 
raz go doznać”. 

   Jezus: „Jak mogłaby twoja ludzka natura 
pojąć to co nieskończone? Kiedy przycho-
dzę do ciebie w Komunii świętej, ty bierzesz 
Mnie, jak ci się wydaje, w posiadanie. Jednak 
w rzeczywistości to Ja biorę ciebie w Siebie 
i obejmuję twoje człowieczeństwo… Tak, 
potrafię stać się zupełnie małym, aby w ciebie 
wniknąć, ale musisz wiedzieć, że jednak 
pozostaję Nieskończony. Wiedz także, że 
z twojej słabości, gdy połączy się z Moją 
Boskością, mogę uczynić coś niezwykłego”.

  Możemy modlić się: Przyjmij, Ojcze Nie-
bieski, mnie samego ze wszystkim, czym 
jestem i co posiadam. Czyń ze mną co 
chcesz. Chcę być wyłącznie małą hostią, 
która teraz spoczywa w rękach Twego 
syna, aby stać się całkowicie ofiarą. Nie 
dozwól, bym coś z tego cofnął.

  „Przedwieczny Ojcze, przez najczystsze 
ręce Maryi wkładam do kielicha, który 
dziś każdy kapłan podnosi nad ołtarzem, 
moje myśli, moją pracę, moje trudy 
i cierpienia, moją teraźniejszość, moją 
przyszłość, moją przeszłość, wszystkie 
moje grzechy, moich drogich bliskich, 
wszystkie dusze na świecie, dusze zmar-
łych i samą śmierć. Ofiaruję Ci każde 
uderzenie mego serca, każdy oddech, 
każdy krok, każdy głód z tym prag-
nieniem, by wszystkie one zostały przez 
Ciebie przemienione w taką samą ilość 
aktów miłości jako zadośćuczynienie za 
grzechy świata. Spraw, by mój dzień, w 
zjednoczeniu z Synem Twoim Jezusem 
Chrystusem, był nieustanną mszą, stałą 
ofiarą, nieprzerwaną komunią, by dać 
zadośćuczynienie Twej Boskiej sprawie-
dliwości. Amen”.  
(Imprimatur: Meksyk, 28 XII 1978 r.) 

MIŁOSIERDZIE BOŻE 
W EUCHARYSTYCZNEJ 
OFIERZE CHRYSTUSA

   To uczestnictwo we Mszy św. jest darem 
niezmierzonego Miłosierdzia Bożego, darem 
prawie niepojętym dla ludzkiego rozumu, 
darem nieocenionym, ale i o skutku nieco-
dziennym. Już w drodze do kościoła przy-
gotowujemy się w skupieniu na to spotka-
nie z Bogiem.

Mój czynny udział we Mszy świętej 
polega na składaniu wraz z kapłanem 
ofiary z własnego życia, z własnej woli, pra-
gnień, z jakiegoś bodaj małego umart-
wienia, fizycznego czy moralnego cierpie-
nia – a wszystko razem z Chrystusem, 
przez Chrystusa i w Chrystusie. Pamię-
tajmy o tym, że jeżeli chcemy mieć udział 
w owocach Ofiary Krzyżowej Chrystusa, 
musimy samych siebie współofiarować, 
gdyż to, co nie jest ofiarowane, nie jest 
przeistoczone! Dlatego też odchodzi tak 
wiele dusz ze Mszy św. z pustymi rękami. 
Kropla wody, którą kapłan wpuszcza do 
wina, z którym się ona łączy, symbolizuje 
nasze współofiarowanie. A przy Komunii 
świętej będziemy tak zatopieni w Jezusie, 
jak ta kropla wody w winie. Wino oznacza 
Chrystusa, woda przedstawia ludzkość.

„Uczestnicząc we Mszy świętej należy odłożyć wszelkie prywatne modlitwy, 
choćby najpiękniejsze, i modlić się z Kościołem w Świętych Obcowaniu. Modlimy się 
razem z kapłanem, z Kościołem, z Chrystusem.”

Znany teolog, jezuita Kasper Dometer, zamieszcza w jednym ze swoich artykułów 
pouczenia, jakie Jezus i Maryja przekazują wybranym duszom na temat Mszy świętej.

 Matka Boża: „Dla duszy miłującej Boga 
nic nie ma większej wartości niż przyjęcie 
Mego Boskiego Syna w Komunii świętej. 
Taka dusza trwa już od wczesnego ranka 
w oczekiwaniu. Przy każdej Komunii świętej 
dokonuje się jakby wcielenie Jezusa w tej 
duszy. O, gdyby ludzie poznali tę wielką 
łaskę! Moje dziecko, jak bardzo Mój Boski 
Syn pragnie znaleźć mieszkanie w sercach 
ludzkich!
Mój Oblubieniec, Józef, wylał wiele łez, 
ponieważ nie było dla nas miejsca w żad-
nej gospodzie. Ja natomiast czułam zupełnie 
inny ból: widziałam wszystkich ludzi, aż po 
dzień dzisiejszy, nieprzyjmujących Mego 
Boskiego Syna w Komunii świętej”.

  Św. Jan Chryzostom powiada, że Msza 
święta sprawia radość całemu Niebu, bardzo 
pokrzepia wszystkie dusze w czyśćcu cier-
piące, sprowadza na ziemię wszystkie bło-
gosławieństwa, a Bogu przynosi więcej 
chwały, niż cierpienie wszystkich męczenni-
ków, niż życie pokutne wszystkich pokutni-
ków, niż wszystkie łzy, jakie wylali od po-
czątku świata, niż wszystko to, co jeszcze 
do końca wieków czynić będą. Te wszystkie 
poczynania są tylko ludzkimi, natomiast 
Msza święta jest Dziełem Bożym. Męczeń-
stwo jest niczym w porównaniu z Mszą 
świętą – przez męczeństwo składa człowiek 
Bogu swoje życie w ofierze, natomiast we 
Mszy świętej Bóg-Człowiek daje Swoje Ciało 
i Swoją Krew Bogu Ojcu w ofierze za czło-
wieka. „Uczestnictwo we Mszy świętej to 
największy czyn, jakiego możemy dokonać”, 
powiada święty Proboszcz z Ars.

  Jak wielką wagę ma codzienne ofiarowanie 
się, świadczy prezent Pana Jezusa, dany  
meksykańskiej zakonnicy – modlitwa „Moje 
codzienne ofiarowanie się”, która uzyskała 
aprobatę miejscowej władzy Kościoła: 

wszystko będzie naprawione.
Jeżeli przyjmujesz Mnie w Komunii świętej 
ZA WSZYSTKICH, wtedy mogę działać WE 
WSZYSTKICH, chociaż ty, Moje dziecko, 
tego pojąć nie możesz”.
  Matka Boża (powiedziała po Komunii 
świętej): „Ty niesiesz teraz Jezusa w swoim 
sercu, jak Ja Go niosłam pod Moim sercem. 
Uważasz siebie za niegodną, wobec tego Ja 
daruję ci całą Moją miłość i kochaj Go teraz 
we Mnie Moją miłością. I ty także możesz 
wracać do Stołu Bożego z taką radością, 
z jaką Ja szłam do Elżbiety – masz to samo 
szczęście. Bądź tylko zawsze skupiona, 
całkowicie zjednoczona ze Mną wobec 
Trójcy Przenajświętszej”.

JAKI JEST MÓJ UDZIAŁ 
w OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ?

 Jezus: „Moje dziecko, zanim przystą-
pisz do Mego Stołu, ofiaruj Mi zawsze ową 
Wielką Boleść Mojej Matki, jaką Ona znosiła 
z Mojego powodu oraz wszystkie Jej Łzy, 
jakie wylała dla Mnie, jako zadośćuczynie-
nie za twoje niedoskonałości, a wówczas 
stko2

  „Nie co innego sprawia uczestnictwo 
w Ciele i Krwi Chrystusa, jak właśnie to, że 
się przemieniamy w To co posiadamy”. 
(Święty Leon) 
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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

Autor: Maciej Lichota

zadaniE:  Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach
utworzą rozwiązanie. 

1. Kiedy obchodzimy święto Ofi arowania Pańskiego?

G  2 stycznia
Ś  2 lutego
L  6 stycznia
S  1 stycznia

2. Po ilu dniach od uroczystości Narodzenia Pańskiego obchodzimy święto
Ofi arowania Pańskiego?

O  50
W  40
A  30
P  65

3. Jak inaczej nazywamy w polskiej tradycji święto Ofi arowania Pańskiego?

F
S
I
U

 Matki Bożej Bolesnej
 Matki Bożej Śnieżnej
 Matki Bożej Gromnicznej
 Matki Bożej Licheńskiej

4. Zgodnie z jakim prawem Maryja i Józef zanieśli małego Jezusa do 
świątyni, aby ofi arować Go Bogu?

D
P
A
M

 prawem Dawidowym
 prawem Abrahama
 prawem Mojżeszowym
 prawem Salomonowym

5. Jaką ofi arę mieli złożyć Maryja i Józef przy ofi arowaniu Pana Jezusa?

T
B
Z
T

 parę synogarlic lub dwa młode gołębie
 parę gołębi lub cztery synogarlice

dwie pary synogarlic lub trzy stare gołębie
trzy pary synogarlic lub dwa młode gołębie

6. Kto wypowiedział słowa: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa” (Łk 2, 29)?

św. JanN
Ł
A
R

 starzec Symeon
 Jan Chrzciciel
św. Józef

7. O kim mówią słowa: „Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem
i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia”?

J o św. Annie
o prorokini Annie
o św. Elżbiecie

O
E
B o św. Monice

„Kim jest Ona?”
Jest tą,

której przeznaczeniem,
jest przyspieszenie przyjścia

Jezusa Chrystusa.
Jest Ona dla wszystkich ludzi

Matką Bożą oczekującą...
Jest tą,

która wzywa nas na służbę
swego duchowego macierzyństwa

wobec naszych współczesnych;
Tą, która upomina się

o nasze wargi, nasze ręce,
nasze ramiona,

aby służyły Jej Synowi,
aby razem z Nią zanosiły

Chrystusa ludziom,
tym ludziom, którzy umierają,

gdyż Go nie znają.
Jest tą,

która pragnie gorąco,
dzięki naszej wiernej

i aktywnej współpracy
stawać się każdego dnia

bardziej Matką Bożą 
objawiającą się

światu, który nadchodzi...
(Kardynał Leon-Joseph Suenes)



Młodzież licealną, studencką i pracującą 
zapraszamy na spotkanie modlitewno- 
formac
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1. Koronka do Miłosierdzia Bożego z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu zostanie
odprawiona dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych zmar-
łych, polecanych w wypominkach rocznych.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych w
naszym kościele w 2016 roku, zostanie od-
prawiona 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 parafial-
nej imion dzieci, w których intencji będzie-
my się modlić.

3.

IV Niedziela Zwykła – 29 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Wilanów: 
Uprzejmie informuję, że w 2017 r. istnieje 
możliwość uzyskania dotacji na moderniza-
cję indywidualnych kotłowni zlokalizowanych 
na terenie m.st. Warszawy ze środków 
budżetu miasta. Dotacja dotyczy: Likwidacji 
kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastą-
pieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane 
paliwem gazowym oraz likwidacji dotychczas 
wykorzystywanego ciepła z jednoczesnym 
podłączeniem obiektu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Nabór wniosków o udzielenie 
dotacji na realizację inwestycji prowadzony 
jest w okresie 12 stycznia – 31 marca 2017. 
Wnioski przyjmowane są przez Biuro 
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 
przy pl. Starynkiewicza 7/9.

4.
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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.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

we wtorek, 31 stycznia, wspomnienie 
św. Jana Bosko, kapłana;
w czwartek, 2 lutego, święto 
Ofiarowania Pańskiego.

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

–

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 II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
I Komunii świętej i ich rodziców odbędzie się 
w niedzielę, 5 lutego o godz. 11.00. 

6.

Msze św. w dniu 2 lutego br., będą sprawo-
wane o godz. 7.00, 12.00, 17.00 i 18.00. 
W tym dniu przed każdą Mszą św. będzie 
można nabyć świece przed Kościołem.

8.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 2 lutego, ze 
względu na przypadające święto Ofiarowania 
Pańskiego nie można odprawiać Mszy św. 
wotywnej o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie. Po Mszy św. o godz. 17.00 
zostanie odmówiona koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. W piątek, 
3 lutego, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu 
Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzystać 
rano i od godz. 16.00. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu pokuty 
i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. W sobotę, 4 lutego 
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu 
NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00, 
a zaraz po niej nabożeństwo różańcowe.

9.

7.

10.

–

Módlmy się o pokój na świecie, 
o ustanie walk

i prześladowania chrześcijan, 
zwłaszcza w Syrii.

od 8.01 do 12.02.2017 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, w każdy 
wtorek w kanonii o godz. 18.30.

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.

 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. 

 Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym przy parafii św. Anny w Wilanowie wraz 
z ks. Robertem zaprasza na spotkania modlitewne 
w każdy piątek od godz. 19.30 do 20.30 w kościele.

 W każdy pierwszy wtorek miesiąca, zapra-
szamy 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.   

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.

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
zaprasza na spotkanie w każdy wtorek o godz. 
18.30 do dzwonnicy. 

Zainteresowanych lektura słowa Bożego zapra-
szamy na spotkania LECTIO DIVINA w trzecią 
sobotę miesiąca do dzwonnicy o godz.19.00. 

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy parafii św. Anny w Wilanowie zaprasza 
wszystkich, którzy, chcą poświęcić Jezusowi 
Chrystusowi swój czas na modlitwie uwielbienia w 
milczeniu w wybranym przez siebie dniu i godzinie.  
Zapisy do Bractwa Adoracyjnego trwają. Lista 
jest otwarta. Chętnych prosimy o wypełnienie 
deklaracji i włożenie do skrzynki na stoliku przed 
kaplicą adoracyjną św. Anny lub w zakrystii. 

formacyjne w czwartek 2.02. na godz.19.00 
do dzwonnicy.

5.




