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Oto słowo Boże

 W tę ostatnią niedzielę karnawału Pan 
Jezus stawia przed nami problem 
hierarchii wartości w naszym życiu. „Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie!”

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 49, 14–15

Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan 
o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która 
kocha syna swego łona? A nawet, gdyby 
ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 62, 2–3.6–9

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza,
od Niego Przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 4, 1–5

Niech więc uważają nas ludzie za 
sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic 
Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, 
aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś 
najmniej zależy na tym, czy będąc osą-
dzony przez was, czy przez jakikolwiek 
trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam 
siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca 
mi wprawdzie niczego, ale to mnie 
jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest 
moim sędzią. Przeto nie sądźcie przed-
wcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, 
który rozjaśni to, co w ciemnościach 
ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy 
każdy otrzyma od Boga pochwałę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
(Mt 6, 33)

Starajcie się naprzód o królestwo Boże 
i o jego sprawiedliwość, 
a wszystko będzie wam dodane.

EWANGELIA 
Mt 6, 34–24

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo 
albo jednego będzie nienawidził, a dru-
giego będzie miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego 
powiadam wam: Nie troszczcie się zbyt-
nio o swoje życie, o to, co macie jeść 
i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej 
niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie 
sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, 
a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy 
nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z 
was przy całej swej trosce może choćby 
jedną chwilę dołożyć do wieku swego 
życia? A o odzienie czemu się zbytnio 
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na 
polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A 
powiadam wam: nawet Salomon w całym 
swoim przepychu nie był tak ubrany jak 
jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, 
które dziś jest, a jutro do pieca będzie 
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie tym bardziej was, małej wiary? Nie 
troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść? co będziemy pić? czym 
będziemy się przyodziewać? Bo o to 
wszystko poganie zabiegają. Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o królestwo (Boga) i o Jego 
Sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane. Nie troszczcie się więc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o 
siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma 
dzień swojej biedy.

K O M  E  N  T  A               R Z

ks. Robert Mikos

 Mamona oznacza rzeczy i wartości 
materialne, które tak bardzo zaprzątają 
głowę i serce człowieka, że praktycznie 
brak w jego duszy miejsca dla Pana 
Boga i bliźniego. O sprawy doczesne 
troszczyć się trzeba, ale rzecz w tym, aby  
nie pochłonęły nas tak dalece, iż wezmą 
nas w  posiadanie i duchowo zniewolą. 
Staną się bożkami, które nic nie dają, 
a zabierają sercu pokój, miłość i wolność. 
Spustoszone serce tworzy wtedy własną 
wizję szczęścia, własną nie-Bożą moral-
ność. Odchodzi stopniowo od Pana Boga 
– odchodzi od Źródła i Sensu. Rodzi się
duchowy smutek, gorycz, zmęczenie, 
zniechęcenie.

 Chodzi zatem o powrót do owego 
prymatu „być” nad „mieć”. Pan Jezus 
walczy nieustannie o nasze „bycie” 
dzieckiem Bożym, szczęśliwym, duchowo 
twórczym. Wolnym od grzechu, a odkry-
wającym swoje nieskończone perspekty-
wy w Bogu, który jest Miłością.

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga 
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane”. Zaufać Panu 
Jezusowi, zachwycić się Nim, służyć 
Jemu i bliźnim – jak ś.p. Helenka Kmieć 
z Libiąża – misyjna wolontariuszka, Boża 
bohaterka naszych dni, zamęczona 
w Boliwii, a świecąca coraz mocniej...

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, dusza 
moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W Bogu zbawienie moje i chwała,
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca.

W najbliższą środę przyjdziemy do 
kościoła, aby w pokorze przyjąć popiół na 
nasze głowy na znak rozpoczęcia 
Wielkiego Postu. Oto czas łaski – oto czas 
przemyślenia swojej hierarchii wartości. 
Jej reformy.

Oto słowo Boże



Zapraszamy do oglądania kolejnej wystawy 
parafialnej w dzwonnicy, w każdą niedzielę 
w godzinach otwarcia kawiarenki. Prezenta-
cja potrwa do końca marca. Wszystkim 
artystom, biorącym udział w wydarzeniu, 
serdecznie dziękujemy.
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1. Nabożeństwo uwielbienia wraz z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

4.

VIII Niedziela Zwykła – 26 lutego 2017 r.

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 najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
Grzegorz Piotr Kalinowski, kawaler
z parafii tutejszej
i Natalia Paprzycka, panna 
z parafii św. Aleksandra w Warszawie
– zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Młodzież licealną, studiującą i pracującą 
zapraszamy na spotkanie grupy młodzie-
żowej, które odbędzie się w czwartek, 
2 marca o godz. 19.00 w dzwonnicy.

6.

7.

Środą Popielcową, w dniu 1 marca br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze 
święte z obrzędem posypania głów popiołem 
sprawowane będą o godzinie 7.00, 12.00, 
17.00 i 18.00. W Środę Popielcową obowią-
zuje post ścisły i wstrzymanie się od pokar-
mów mięsnych. W Wielkim Poście zaprasza-
my do wspólnego rozważania męki Pana; 
Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o 
godz. 17.00, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
w piątki o godz. 12.30, 16.30 dla dzieci i 
18.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek, 
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 
2 marca, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie. W piątek, 3 marca, Msza św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o 
godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojed-
nania 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 pojed-
nania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej. W sobotę, 4 marca, Msza św. 
wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 
7.00, a po niej Nabożeństwo Różańcowe.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 
ze wskazaniem naszej parafii. Szczegółową 
informację można znaleźć na plakacie 
w gablotce oraz na ulotkach wyłożonych na 
stoliku przy wyjściu z kościoła.

5.

3.

Intencja różańcowa 
od 12.02 do 12.03.2017 r.

 Módlmy się za chorych i cierpiących, 
a zwłaszcza za nieuleczalnie chorych, 

aby doświadczali bliskości 
i miłości Pana.

Zapraszamy do księgarenki parafi alnej

EFFATY
która mieści się w prawym
przedsionku świątyni.

 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. Szczegóły 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.   

godz. 10.30 w kanonii. Kontakt: z ks. Michałem.

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 

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.  
Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji i wło-
żenie do skrzynki na stoliku przed kaplicą 
adoracyjną św. Anny lub w zakrystii. 

WIELBIĆ PANA CHCĘ!
Przyjdź z całą rodziną i zaangażuj się 

w uwielbienie Boga
dzisiaj, 25 lutego

godz. 17.00 w naszym kościele.
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