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Oto słowo Boże W miniony czwartek, obchodząc święto 
Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej 
Gromnicznej, przyszliśmy do kościoła 
z gromnicami. Świece te symbolizują 
Jezusa Chrystusa – Światłość świata.

Jak być solą dla innych, nadawać 
duchowy smak i chronić przed zepsuciem 
– pomóc zachować pozytywne, duchowe
właściwości? Gdy wielu ochrzczonych żyje 
bez wyrazu, ich codzienność nie różni się 
od życia ludzi bezbożnych?

Pokazują to święci, szczególnie 
męczennicy, także współcześnie prześla-
dowani chrześcijanie. Oprawcy chcieli 
zgasić ich światło przemocą fizyczną, a oni 
po śmierci świecą mocniej.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 58, 7–10

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź 
w dom biednych tułaczy, nagiego, którego uj-
rzysz, przyodziej i nie odwróć się od współ-
ziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedli-
wość twoja poprzedzać cię będzie, chwała 
Pańska iść będzie za tobą. 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz 
pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli 
u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz gro-
zić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz 
twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 
przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie 
w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 
południem.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 112, 4–9

Wschodzi w ciemnościach 
jak światło dla prawych.

On wschodzi w ciemnościach jak światło 
dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, 
który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 1–5

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, 
aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam 
świadectwo Boże. 

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chry-
stusa, i to ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaź-
ni, i z wielkim drżeniem. 

A mowa moja i moje głoszenie nauki nie mia-
ły nic z uwodzących przekonywaniem słów mą-
drości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 
aby wiara wasza opierała się nie na mądrości 
ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 8, 12b

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, będzie miał światło życia.

EWANGELIA 
Mt 5, 13–16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól 
utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się 
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podepta-
nie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. 
Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też światła i nie stawia pod kor-
cem, ale na świeczniku, aby świeciło wszyst-
kim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
w niebie.

K O M  E  N  T  A              R Z

ks. Robert Mikos

A w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus 
mówi nam, że to my jesteśmy światłem 
świata i solą ziemi. Mocne i wymagające 
słowa. I nasze zadanie.

Jak chrześcijanin ma być światłem w 
świecie zagmatwanym i nieprzejrzystym, 
w którym doświadczamy diabelskiej pom-
roczności?

Trzeba nam wrócić do Pana Jezusa – 
jedynego Światła, które jest niezwyciężone 
i rozprasza wszelkie ciemności. Brać tę 
Światłość, nią żyć, aby światu świecić. 
Świecić miłością, miłosierdziem, dobrem... 
Czyli osobisty przykład, świadectwo czynu. 
Przemawiać życiem, stać się Dobrą 
Nowiną. Nawrócenie prowadzi do Światła, 
aby skutecznie oświetlać siostrom i braciom 
drogę do Ojca w niebie.
„Żyj tym, co zrozumiałeś z Ewangelii, 

choćby to nawet było niewiele, ale żyj tym!” 
(Brat Roger Schutz)



MODLITWA O UZDROWIENIE 
I UWOLNIENIE – „Maryja – z Nią 
nigdy nie przegrasz”

„Ojcze Niebieski, wyrzekam się kłam-
stwa, że Ty jesteś autorem cierpienia 
na świecie. Wyrzekam się tego kłam-
stwa, które drąży mój mózg, który nie 
daje mi spokoju, że jeśli Ty jesteś 
Wszechmocny, jeśli jesteś Miłością, to 
dlaczego tyle zła na świecie, dlaczego 
tyle cierpienia w moim osobistym życiu? 
Tatusiu mój najukochańszy wyrzekam 
się oskarżania Cię o to, że Ty jesteś 
sprawcą i autorem cierpienia na ziemi. 
Oskarżania Cię o to, że jesteś bezradny, 
że nie chcesz mi pomóc, że sam muszę 
sobie z tym radzić, że jesteś nieczuły 
na mój ból i cierpienie, że go nie 
widzisz. 
Tatusiu Wszechmogący, mój najuko-
chańszy, cierpienie całego mojego 
życia, przez które szatan chce mnie 
podburzać przeciwko Tobie, a którego 
on jest autorem, składam teraz w Twoje 
Ręce, przez Ręce Maryi, łącząc je z cier-
pieniem, męką i krzyżem Twojego Syna
Jezusa Chrystusa, konsekruję Tobie 
każdą sekundę cierpienia w moim życiu 
od momentu poczęcia, aż po samą moją 
śmierć. Wszystko oddaję Tobie przez 
Ręce Maryi, abyś wykorzystał je nisz-
cząc dzieła diabła na świecie przyjmu-
jąc moją ofiarę oddania się całkowicie 
Tobie. Amen.”
  Warto powtarzać tę modlitwę codziennie, 
a przynajmniej to jedno zdanie:
 „Kochany Tatusiu oddaję Ci całe 
cierpienie mojego życia, od poczęcia, 
aż po śmierć przez Ręce Maryi, łącząc 
je z Krzyżem Jezusa Chrystusa na Zba-
wienie świata. Amen.” – w tym jednym 
zdaniu jest zawarte wszystko, co najważniejsze.

  Jeżeli patrzylibyśmy na nasze rany oczami 
Tatusia Wszechmogącego, który jest nie-
skończoną Miłością, czułością, Miłosierdziem, 
dobrocią, współczuciem, litością, to byśmy 
zobaczyli, że On patrzy na nas zupełnie 
inaczej, niż my patrzymy na siebie. Bardzo 
często, właściwie każdego dnia, jesteśmy 
pobici, posiniaczeni grzechami, które sami 
popełniliśmy, albo grzechami innych osób, 
które w nas uderzyły. Jeśli nie oddajemy się 
Maryi bardzo często wyglądamy potwornie 
skatowani w tym niewidzialnym świecie, cali 
pobici, w ranach, siniakach i próbujemy sami 
sobie z tym radzić. Boimy się następnego 
dnia i kolejnych dni, bo tak to boli… i często 
tak przez całe życie… Dlatego zamknijmy 
nasze oczy i w swoim Duchu pozwólmy 
Matce Bolesnej złożyć się w Jej Ramionach. 
Tak jak Ona przyjęła Jezusa i balsamem 
swojej czułości, swoich łez opatrywała każdą 
Jego Ranę, płacząc nad tym co stało się z 
Jej Dzieckiem. I Ona teraz trzyma cię w swoich 
Ramionach i opatruje każdą twoją ranę 
swoimi pocałunkami, balsamem swoich łez, 
z całą czułością. Powiedz Jej szczególnie 
hhh o tych ranach, które najbardziej cię bolą.
Niech Ona swoim pocałunkiem i swoją 
czułością leczy te rany. Dajmy Jej czas na to. 
Przyjmujmy Jej czułość:

  W sercu wołaj do Pana Jezusa w swoim 
imieniu i w imieniu wszystkich, którzy będą 
uczestniczyli w tej Eucharystii:

MODLITWA:

„Maryjo przygotuj mnie na obecność 
Jezusa Chrystusa w Eucharystii, na 
Ołtarzu. Przygotuj moje oczy Maryjo, 
przygotuj moje serce, moje uczucia, 
abym w jak najpiękniejszy sposób 
przyjął Tego, który kocha mnie najbar-
dziej, który oddał za mnie życie, który 
wziął każdą moją chorobę na siebie, aby 
z każdej mnie uzdrowić, w którego 
Ranach jest moje zdrowie…”

Maryja, Matka Boga, jest dana nam w tych czasach z całą wszechmocą Boga, by 
czynić cuda w naszym życiu, w naszych rodzinach... Żyjemy w czasach, gdy za Jej 
przyczyną dzieją się największe cuda.”

ks. Dominik Chmielewski

 Modląc się o uzdrowienie, schowajmy 
się najpierw w Sercu Maryi. Dlaczego? 
Brak otrzymania uzdrowienia leży tylko po 
naszej stronie – jest wynikiem braku wiary. 
Dlatego wzmacniajmy naszą wiarę przez  to, 
że damy się ukryć w Niej, bo Maryja jest 
całym, totalnym zaufaniem Bogu. Z Jej 
Niepokalanego Serca wkładajmy do naszego 
nieprawdopodobną Jej wiarę, modląc się:

  „W czasie Mszy św. ujrzałam Ją tak śliczną 
i piękną (...) Cała była biała, przepasana szarfą 
niebieską, płaszcz też niebieski, korona na 
głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. – 
Jestem Królową nieba i ziemi, ale szczególnie 
Matką waszą. – Przytuliła mnie do serca 
swego i rzekła: Ja zawsze współczuję z tobą.” 
– św. s. Faustyna (Dzienniczek, nr 805)

    Najpiękniejszą modlitwą do Maryi jest 
modlitwa oddanie siebie, złożenia siebie w 
Ramionach Matki Bolesnej:

  „Oddaję Ci Maryjo w Twoje Ręce swoje 
ciało, duszę i ducha, tak jak Ty przyjęłaś 
ciało Jezusa Chrystusa zdjęte z Krzyża”.

PRZED EUCHARYSTIĄ:

stko2

  Zanim rozpocznie się Ofiara Mszy św. 
pięknie jest zwrócić się do Maryi:

  „Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie
naszych serc. Jezu wysławiam Cię i 
oddaję Ci cześć. Uwielbiam Twoją
nieskończoną dobroć do każdego z nas. 
Twoje Niebiańskie współczucie, przewyż-
szające jakiekolwiek rozumienie, Ty 
patrzysz na nas z największą litością,
z największą Miłością, współczując 
w nieprawdopodobny sposób każdemu
naszemu cierpieniu. Dziękuję Ci Jezu, że 
Maryja jest cały czas z nami, współ-
czuje z nami, jest z nami w naszym 
cierpieniu. Jezu chcę Cię prosić o dar 
uzdrowienia, dla wszystkich kochanych 
Twoich dzieci, które tak bardzo cierpią, 
o dar Twojego błogosławieństwa. Jezu
uzdrów nas… zabierz ból, cierpienie i łzy… 
Przez Miłość i modlitwę Maryi, przez 
wstawiennictwo św. Michała Archanioła, 
przez wstawiennictwo wszystkich św. 
Archaniołów, Cherubinów i Serafinów 
i wszystkich świętych złam ducha 
wszelkich naszych chorób. Przyjmij ból 
i cierpienie Maryi jako cenę za te 
uzdrowienia. Uzdrawiaj nas Panie Jezu 
swoją Miłością. Chcemy Cię uwielbić 
i zobaczyć Pana panów i Króla królów 
i Twoją nieskończoną Dobroć i Miłosier-
dzie, pochylające się nad nami. O mój 
Jezu uzdrawiaj nas. Amen.”
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 „Maryjo ukryj mnie w Najczystszym 
Sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, 
w Ramionach skryć się Twych” – 
powtarzajmy kilkakrotnie, aż poczujemy się 
ukryci w Jej Sercu.

ODDANIE SIEBIE:

 „Maryjo ukryj mnie w Najczystszym 
Sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, 
w Ramionach skryć się Twych” – 
powtarzajmy kilkakrotnie, aż poczujemy, że 
Maryja okrywa nas swoim Płaszczem 
Czułości.

  Pięknie jest oddawać się Maryi w ten 
sposób każdego wieczoru przed pójściem 
spać, po całym dniu zmagań z codzienno-
ścią, pozwalać Matce Bolesnej, by nas tuliła i 
opatrywała nasze rany.  Maryja jest cały czas 
z nami, współczuje z nami, zawsze jest z 
nami w naszym cierpieniu, okrywa nas swoim 
Płaszczem Czułości. To właśnie Ona najpięk-
niej potrafi nam pokazać czułość i miłość 
Ojca Niebieskiego, Miłosierdzie Jezusa, 
nieskończoną dobroć i moc Ducha Świętego.
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  Iluż naszych bliskich przebywa w szpitalu 
lub w domowych łożach boleści. Może i my 
kiedyś znajdziemy się w podobnej sytuacji. 
Będziemy wtedy potrzebowali pomocy 
służby zdrowia, rodziny, znajomych. Czy 
dzisiaj, będąc zdrowymi, dobrze traktujemy 
ludzi chorych, starych, zniedołężniałych? Czy 
dbamy o ich potrzeby duchowe i religijne, o 
przywiezienie chorego do kościoła czy 
zaproszenie kapłana do domu?

  Na zakończenie fragment z książki 
R. Tagore „Bezkresne owocobranie”, który 
może stać się naszą modlitwą pomocną 
w zaakceptowaniu i pogodnym przeżywaniu 
cierpienia: „Pozwól mi nie prosić, bym unikał 
niebezpieczeństw, lecz bym bez lęku zmierzył 
się z nimi. Pozwól mi nie prosić o uśmie-
rzenie mego bólu, lecz o siłę, by go pokonać. 
Pozwól mi nie błagać w przerażeniu o ratu-
nek, lecz żywić nadzieję na cierpliwość, że 
odzyskam wolność. Spraw, abym nie był 
tchórzem, co widzi Twoją łaskę tylko w po-
wodzeniu, ale pozwól mi znaleźć uścisk Twej 
dłoni w mej klęsce.”

   Św. papież Jan Paweł II, niezrównany nau-
czyciel trudnej sztuki przezywania cierpie-
nia, dzień wspomnienia objawień w Lourdes, 
ustanowił Światowym Dniem Chorego. 
Ojciec Święty pragnął abyśmy potrafili trwać 
przy Chrystusie w radości oraz w cierpieniu. 
Cierpienie w różnej skali jest udziałem 
każdego człowieka. Niektórzy cierpią przez 
całe życie. Papież Benedykt XVI mówił: 
„Cierpienie oczywiście budzi sprzeciw ludz-
kiego umysłu, prawdą okazuje się jednak 
zawsze, że kiedy przyjmuje się je z miłością i 
współczuciem i patrzy się na nie w świetle 
wiary, staje się ono cenną okazją, by w tajem-
niczy sposób zjednoczyć się z Chrystusem 
Odkupicielem, Mężem Boleści, który na krzyżu 
wziął na siebie ból i śmierć człowieka”.

11 lutego 1858 r. Matka Najświętsza 
zjawiła się ubogiej pasterce Bernadecie 
Soubirous w Grocie Massabielskiej. Podczas 
osiemnastu zjawień Maryja wzywała do 
modlitwy i pokuty oraz poleciła, aby na 
miejscu objawień, w pobliżu uzdrawiają-
cego żródła, został zbudowany kościół. 
W krótkim czasie Lourdes zasłynęło z licz-
nych nawróceń i uzdrowień. W szczególny 
sposób pielgrzymują do niego chorzy z 
całego świata, dla których to miejsce jest 
ostatnią nadzieją na uzdrowienie.

  Na podstawie rozważań Maryjnych „Nasza 
Matka Najświętsza” ks. Jana Augustynowicza  
artykuł opracował Legion Maryi przy kościele 
św. Anny w Wilanowie.

  Poprośmy Najświętszą Maryję z Lourdes, 
by wyprosiła nam łaskę zrozumienia sensu 
cierpienia oraz siłę i umiejętność pomocy 
chorym. Dziękujmy lekarzom, pielęgniarkom, 
salowym, ratownikom i rehabilitantom za ich 
codzienny trud na rzecz potrzebujących. 
Wyrażamy naszą wdzięczność kapłanom za 
ich posługę chorym. 

Święto Matki Bożej 
z Lourdes

Autor: Maciej Lichota

zadaniE 1:  Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie.

W S I C A P R D A M
zadaniE 2:  Wykreśl imiona Ewangelistów. Pozostałe litery, czytane

poziomo, utworzą hasło.

MM A R E K I J Ł
M A T E U S Z A O
Ł UU K S Z Ś N Ć

zadaniE 3:  Połącz w pary. Litery odczytane w kolejności
numerycznej utworzą hasło.

1) 25 stycznia • → E   święto Nawiedzenia NMP

2) 2 lutego •

3) 14 lutego •

4) 4 marca •

→ D   święto świętych Cyryla i Metodego 

→ N święto Nawrócenia św. Pawła 

→  I  święto św. Marka, Ewangelisty

5) 25 kwietnia • → J  święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Metropolitalnej w Warszawie

6) 31 maja • → Z   święto św. Kazimierza, królewicza

7) 9 czerwca •

8) 11 lipca •

→ A   święto Ofi arowania Pańskiego

→ A  święto św. Benedykta, opata

zadaniE 4:  Wpisz do tabeli rozwiązania z poprzednich zadań.
Nadaj im wspólny tytuł.

...............................................................................................................................

Zad. 1. ............................................................................................................

Zad. 2. ............................................................................................................

Zad. 3. ............................................................................................................

Zapraszamy do oglądania  kolejnej wystawy 
parafialnej w dzwonnicy, w każdą niedzielę 

w godzinach pracy kawiarenki. 
Prezentacja potrwa do końca marca. Wszystkim 

artystom, biorącym udział w wydarzeniu, 
serdecznie dziękujemy.

A



Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w sobotę, 11 lutego. 
Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy 
wszystkie osoby w podeszłym wieku 
i chore. Prosimy również wolontariuszy 
o pomoc w dowiezieniu do kościoła osób,
które same nie będą mogły przybyć na tę 
uroczystość..
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1. Z racji przypadającej dziś I niedzieli 
miesiąca nabożeństwo adoracyjne zostanie 
odprawione o godz. 17.00, a następnie 
procesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
I Komunii świętej i ich rodziców odbędzie 
się dziś o godz. 11.00.

3.

V Niedziela Zwykła – 5 lutego 2017 r.

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:

w poniedziałek, 6 lutego, wspomnienie 
św. męczenników Pawła Miki 
i towarzyszy; 
w piątek, 10 lutego, wspomnienie 
św. Scholastyki, dziewicy;
w sobotę, 11 lutego, wspomnienie 
NMP z Lourdes.

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:
Robert Łowicki, kawaler z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Celestynowie
i Helena Papanaum, panna 
z parafii tutejszej.
Zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

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 
pali

7.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca, 6 lutego br., o godz. 18.00.

9.

Modlitwa różańcowa w intencji nawrócenia 
dzieci, które odeszły od Boga i od Kościoła 
oraz o łaskę umocnienia dla ich rodziców 
zostanie odprawiona w pierwszy wtorek 
miesiąca, 7 lutego br., o godz. 17.30. Po 
nabożeństwie zostanie odprawiona w tej 
intencji Msza św.

8.

6.

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. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

5.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w minionym miesiącu naszych parafian:

śp. Barbarę Czech,
śp. Bogumiłę-Izabelę Pluta,
śp. Krzysztofa Janowskiego

–

–

–

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

–
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