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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 17, 3–7

Ps 95, 1–2.6–9   
Kiedy B·g m·wi, nie gardŦ Jego sğowem

Chwała Tobie, Królu wieków

PSALM RESPONSORYJNY

ŚPIEW 
PRZED EWANGELIĄ

J 4, 42.15

EWANGELIA
J 4, 5–42

PrzyjdŦcie, radoŜnie Ŝpiewajmy Panu,
wznoŜmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
staŒmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radoŜnie Ŝpiewajmy Mu pieŜni.
PrzyjdŦcie, uwielbiajmy Go padajŃc na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, kt·ry nas stworzyğ
albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
ObyŜcie dzisiaj usğyszeli gğos Jego:
ĂNiech nie twardniejŃ wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doŜwiadczali Mnie, choĺ widzieli Moje dzieğaò.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5, 1–2.5–8

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, 
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy 
przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy        
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, 
który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za 
nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, 
gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka 
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylkoo    
z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za 
człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść 
śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami.

   Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud 
pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw 
Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas 
z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać 
na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do 
Pana i mówił: Co mam uczynić z tym ludem? 
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie! Pan 
odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud i weź 
kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę 
laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed 
tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, 
a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe 
pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach 
starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa 
i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici 
i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: Czy też Pan 
jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar,   
w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam 
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. 
Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby 
zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na 
to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie 
utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: 
„O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: 
«Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. 
Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia 
jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś 
większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której 
pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł 
do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, 
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody 
wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj 
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”.   
A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”.   
A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej 
Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś bowiem 
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To 
powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, 
widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na 
tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy 
czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że 
nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie 
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, 
co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to 
czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by 
czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do 
Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.    
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej 
Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Na to przyszli Jego 
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie 
powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią 
rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do 
miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który 
mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest 
Mesjaszem?”Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go 
uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia 
pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do 
drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im 
Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, 
i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, 
a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście oczy i po-
patrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę 
i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze 
żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: 
Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym 
wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście 
weszli”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć 
dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co 
uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 
aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej 
ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już 
nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy 
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata”.

   Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, 
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.

Simon Dewey, Living Water, 2001

  W dzisiejszej Ewangelii warto 
zauważyć, że dobro, które czynimy 
ma o wiele większe skutki niż 
zamierzamy. Choć często nigdy się 
o tym nie dowiemy. Gdy Jakub,
mniej więcej tysiąc pięćset lat przed 
spotkaniem Jezusa z Samarytanką, 
nabył pole, wykopał studnię i dał ją 
Józefowi, to raczej myślał tylko o 
tym, że kopie studnię, żeby z niej 
czerpać wodę. Robił coś dla siebie, 
dla synów, dla swojej rodziny. Nie 
myślał o tym, że tysiąc pięćset lat 
później to miejsce stanie się okazją 
do spotkania Jezusa z Samarytanką 
i przeprowadzenia jednego najgłęb-
szych dialogów ewangelicznych.

  Kiedy czynimy jakieś dobro ze 
szczerego serca, to może mieć one 
skutki o wiele bardziej dalekosiężne 
niż możemy to sobie wyobrazić. 
Dlatego warto być dobrym, nawet 
jeśli momentami przychodzi to z wiel-
kim trudem i spotyka się z niewdzię-
cznością. Niech dzisiejsza scena 
ewangeliczna umacnia nas w takiej 
postawie.

ks. Maciej Raczyński-Rożek

K O M  E  N  T  A               R Z
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POLSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE

„Anioł Pański zwiastował 
Pannie Maryi”

Corocznie, w dniu 25 marca, Kościół 
przypomina nam wielką tajemnicę 
Zwiastowania Pańskiego, kiedy to Maryja 
posłuszna wezwaniu Boga, godzi się 
zostać Matką Jezusa Chrystusa.

Wypowiedziane wtedy przez Maryję do 
Archanioła Gabriela zdanie: „Oto ja służeb-
nica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa!” (Łk 1, 38), zaważyło na losach 
zbawienia świata. Wszystko zależało od Jej 
decyzji, od Jej przyzwolenia. Wyrażając 
swoje znamienne „fiat” – niech się tak stanie 
– Maryja dała ludzkie ciało Bogu, by stał się 
człowiekiem. Zgodziła się na wszelkie kon-
sekwencje z tego wynikające. To przedziwne 
wydarzenie położyło kres wyczekiwaniu 
ludzkości przez cztery tysiące lat. Ta 
wzniosła chwila była jakby uwieńczeniem 
całego stworzenia, ponieważ złączyła znowu 
stworzenie ze Stwórcą. Tajemnica ta jest 
niezmiernie ważna dla wszystkich ludzi, bo 
stanowi o ich odkupieniu.

Dzisiejsza uroczystość jest świętem 
chrześcijańskich kobiet, dniem szczególnej 
wdzięczności względem Maryi, która napra-
wiła to, co przepadło przez nieposłuszeń-
stwo Ewy. Przywróciła godność macierzyń-
stwa, godność i szczególną rolę kobiety.

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny jest bardzo stare. Papież Benedykt 
XIV mówi, że obchodzono je już w czasach 
apostolskich. Jakkolwiek tak wczesnego 
obchodzenia nie można dokładnie udowod-
nić, jest rzeczą pewną, że już w IV wieku 
było znane w Palestynie i Efezie. Wówczas 
obchodzono je jako pamiątkę poczęcia Jezusa 
Chrystusa – Syna Bożego. Natomiast w VIII w. 
było powszechnie znanym świętem maryjnym 
Kościoła, ku czci Najświętszej Maryi Panny, 
Bogurodzicy, której posłany z nieba anioł 
Gabriel zwiastował dziewicze poczęcie Syna 
– Zbawiciela świata.

Termin święta Zwiastowania dostosowa-
no do daty narodzenia Jezusa – 25 grudnia, 
przyjmując za podstawę wyliczeń fakt, iż 
Maryja Matka Boża, jak każda kobieta była 
brzemienna przez dziewięć miesięcy.

Z chwilą, kiedy pod sercem Maryi rodzi 
się Życie, w przyrodzie następuje wiosenne 
przebudzenie. 25 dzień marca od wieków 
kojarzono z początkiem wiosny o wiele 
bardziej niż figurującą w kalendarzach datę 
21 marca.

W tradycji ludowej wiązano z nim różne 
przewidywania pogody, zwykle ujęte w 
przysłowia. Oto niektóre z nich:
– Mgła na Zwiastowanie znaczy wód rozlanie.
– Czysty wschód słońca na Marii Zwiastowanie

znaczy dobrego roku opowiadanie.
– Na Zwiastowanie jaskółki się ukazują,

ludziom wiosnę zwiastują.
– Jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie.
– Gdy przed Zwiastowaniem ruszy pszczoła,

to mokrą wiosnę przywoła.

  W wierzeniach ludowych, Matka Boża, 
która z Ducha Świętego poczęła Syna 
i nosząca pod sercem nowe życie, stała się 
również kreatorką życia budzącego się 
w przyrodzie, patronką plennej ziemi czeka-
jącej na przyjęcie ziarna oraz kiełkujących 
na wiosnę roślin, a zwłaszcza wschodzą-
cych zbóż.

Nazywano Ją więc Matką Roztworną 
wierzono bowiem, że otwiera ziemię na 
przyjęcie wiosennych zasiewów; Zagrzewną 
– wierząc, że to właśnie za Jej przyczyną
marcowe słońce ogrzewa ziemię i pobudza 
rośliny do życia i wzrostu; Strumienną –
wierząc iż sprawia, że topnieją lody, a rzeki 
i strumienie napełnia nowa, czysta, wiosen-
na życiodajna woda.

Zgodnie z przysłowiem „Na Zwiastowanie 
przybywaj bocianie”, 25 marca wypatrywano 
pilnie powrotu zwiastujących wiosnę bocia-
nów, symbolizujących szczęście, płodność 
i dobrobyt, otaczanych szacunkiem i opieką 
przez wszystkich Słowian.

Matka Boża Wiosenna daje nadzieję na 
lepsze dni, a cieplejsze słońce budzi 
w sercach radość, dodaje otuchy i każe 
wznosić swe dziękczynienie do Tej, która 
zawsze jest opiekunką człowieka na ziemi.

  Abyśmy nie zapominali o doniosłości 
i dobrodziejstwie Zwiastowania, Kościół 
podał skuteczny środek. Każe trzy razy 
dziennie dzwonić na „Anioł Pański”. 
Zwyczaj ten istnieje już ponad 600 lat. 
Zapoczątkował go św. Bonawentura, który 
w roku 1269 polecił, aby członkowie zakonu 
franciszkańskiego biciem dzwonów zachę-
cali do uczczenia tajemnicy Wcielenia Syna 
Bożego i do trzykrotnego pozdrowienia 
Maryi. Zwyczaj ten wnet się bardzo rozpow-
szechnił, cieszył się opieką papieży i otrzy-
mał swoją dzisiejszą postać. Przodkowie 
nasi bardzo gorliwie odmawiali tę modlitwę 
na uwielbienie tajemnicy Wcielenia, a cześć 
swoją dla niej objawiali tym, że przerywali 
nie tylko prywatne prace, ale nawet 
publiczne zajęcia, aby chwil kilka poświęcić 
skupieniu i modlitwie. I ty przerwij na odgłos 
dzwonów twoją pracę i słuchaj, co ci 
radośnie głoszą: Anioł Pański zwiastował 
Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego!

Na podstawie: 
„Polskie obrzędy i zwyczaje” Barbary 

Ogrodowskiej oraz informacji 
z Internetu opracował Legion Maryi 

przy kościele św. Anny w Wilanowie

Fresk Fra Angelico Zwiastowanie, Konwent San Marco we Florencji

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce 
z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu, w którym 
obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego 
Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić 
chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej 
z matek na całym świecie. Zachęcamy do zaangażowania się 
tego dnia w obronę życia i rodziny, do włączania się w 
dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego oraz o modlitwę 
o to, by w Polsce szanowano życie ludzkie od poczęcia do
naturalnej śmierci.
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zadanie 1:  Połącz odpowiednie postacie z czynami, jakich się dopu-
ścili. Litery odczytane w kolejności numerycznej utworzą hasło, które wpisz poniżej.

1. Piotr

2. Judasz

3. Kajfasz

4. Poncjusz Piłat

5. Szymon z Cyreny

6. Weronika

7. Jan

8. Józef z Arymatei

9. Maria Magdalena

pomógł nieść krzyż Panu JezusowiI

stała pod krzyżem Pana JezusaE

wydał Chrystusa PiłatowiA
otarła twarz Panu JezusowiE
skazał Pana Jezusa na śmierć na krzyżuW
jako jedyny z Apostołów stał pod 
krzyżem Pana Jezusa

N

zaparł się trzykrotnie Pana JezusaZ
poprosił o ciało Pana JezusaI
zdradził Pana JezusaB

hasło:

zadanie 2:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wpisując odpowiedni skrót (P/F).

1 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej obejmuje trzynaście stacji

2 Nabożeństwo Gorzkich Żali składa się z trzech części.

3 W Wielkim Poście wypada osiem niedziel.

4 9 marca obchodzimy wspomnienie dowolne św. Dominika Savio.

Warsztaty 
w dzwonnicy

Serdecznie zapraszamy!

Wczoraj, w dzwonnicy, odbyły się drugie 
już warsztaty rękodzieła. Na poprzednich, 
w lutym, robiliśmy różańce i biżuterię z kora-
lików, a teraz – palemki wielkanocne. 
W zajęciach wzięło udział około dwudziestu 
osób; dorosłych i dzieci. Pod fachowym 
okiem instruktorek – wolontariuszek kolorowe 
krepiny zamieniały się w śliczne kwiatuszki: 
bazie, stokrotki, różyczki… Z wykonanych 
elementów, zielonego bukszpanu i tui formo-
wano świąteczne palemki. 

Warsztatom patronuje Salonik Wilanowski 
i nasz parafialny oddział Legionu Maryi. 
Organizatorki dziękują wszystkim uczestni-
kom i serdecznie zapraszają na kolejne 
zajęcia za miesiąc. Termin i temat zajęć 
ogłosimy z wyprzedzeniem.

 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 duszpas-
terskich.

 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 lekturą 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. 

od 12.03 do 9.04.2017 r.
 Módlmy się, 

aby Święty Czas Wielkiego Postu 
był czasem prawdziwego nawrócenia 

i przemiany życia.

Intencja różańcowa 



siatki – torby na zakupy, na których umiesz-
czono informacje o prowadzonej zbiórce 
wraz z listą najbardziej potrzebnych produk-
tów. Każdy kto zechce włączyć się w tą 
dobroczynną akcję może odebrać siatkę 
przed kościołem lub w zakrystii. Wypełnio-
ne produktami z listy pakunki będzie można 
przynieść z powrotem do parafii lub do 
Centrali Caritas AW przy Krakowskim 
Przedmieściu 62. Otrzymane produkty 
zostaną wykorzystane przez Caritas do 
przygotowania paczek świątecznych oraz 
udzielania pomocy indywidualnej najbar-
dziej potrzebującym rodzinom.

4  Nr 419

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
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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:
Jarosław Rybarczyk, kawaler
z parafii tutejszej
i Katarzyna-Agata Starnowska, panna 
z parafii Wniebowzięcia NMP w Babicach 
Starych
– zapowiedź II;

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

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

9.

10.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzinach: 
o 12.30 – dla dorosłych, o 16.30 – dla dzieci 
oraz o 18.30 – dla dorosłych, młodzieży, 
studentów i młodzieży pracującej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 
małżeństwa zainteresowane wstąpieniem 
do wspólnoty Domowego Kościoła. Spotka-
nie odbędzie się w dzwonnicy na I piętrze 
o godz. 12.30.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą 
w dniach 3–5 kwietnia, dla uczniów 
gimnazjum i młodzieży licealnej w dniach 
5–7 kwietnia br. Rekolekcje parafialne 
rozpoczną się w niedzielę, 2 kwietnia i będą 
trwały do środy 5 kwietnia br.

5.

4.

 Weszłam do naszego kościoła, 
podeszłam do kropielnicy, przeżegnałam się 
i w ławce po odmówieniu pacierza rozpo-
częłam przygotowanie się do Mszy świętej. 
Odmówiłam modlitwę do św. Michała 
Archanioła, do Matki Bożej Potężna Niebios 
Królowo, wyśpiewałam Hymn uwielbienia 
Pana. I po chwili skupienia przystąpiłam do 
odmawiania Różańca Świętego. I wtedy 
Pan Jezus z upomnieniem i jednocześnie 
tęsknotą mówi:
– „Weszłaś do mego domu, ale nie

oddałaś mi należnego szacunku – nie 
ucałowałaś Ran na moim Krzyżu”.

Odpowiedziałam:
– „Tak Panie, przepraszam za taką

nieroztropność z mojej strony”, i natychmiast 
duchowo przystąpiłam do uwielbienia i prze-
praszania za swoje przewinienia, które 
odbiły się zranieniami na ciele i w ciele Pana 
Jezusa.

   Nie zdajemy sobie sprawy, jakie jest 
ważne wejście do kościoła i oczyszczenie 
z tego co nie-Boże. Całując wizerunek Pana 
Jezusa, powinniśmy zdać sobie sprawę, że  
tak naprawdę całujemy Rany Pana, i prze-
praszać Go za wszystkie przewinienia, 
jakich dokonaliśmy od ostatniego  przebywa-
nia w domu Pańskim. I dopiero po 
przeproszeniu ze skruchą, po oczyszczeniu 
możemy wejść do kościoła, gdzie w pełni 
możemy zjednoczyć się z Panem na 
modlitwie.

Twoja służebnica

3. Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy naszej parafii zaprasza na adoracyjną 
Drogę Krzyżową przed Najświętszym 
Sakramentem w kaplicy św. Anny w najbliż-
szy piątek o godz. 19.30. Kontemplacja Męki 
Chrystusa na podstawie objawień mistyków 
i świętych Kościoła, milczenie oraz refleksja. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Rafał Wojciech Andrych, kawaler
z parafii tutejszej
i Agnieszka Majewska, panna 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
– zapowiedź II.

Przed kościołem można nabyć wielkanocne 
świece Caritas. Pragniemy przypomnieć, że 
ze środków uzyskanych z rozprowadzania 
świec Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
prowadzi działalność charytatywną, niosąc 
pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom; 
organizując zajęcia w świetlicach środowi-
skowych i wyjazdy wakacyjne.

6.

– w poniedziałek, 20 marca, uroczystość 
św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny;

– w sobotę 25 marca, uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego.

Z inicjatywy Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej ruszyła akcja dobroczynna „Siatka 
Miłosierdzia”, której celem jest wzmocnienie 
i poszerzenie funkcjonujących z powodze-
niem od lat zbiórek żywności i środków 
czystości. Do parafii przekazano bezpłatne  
ww

7.

Zbiórka makulatury, z której dochód 
zostanie przekazany na budowę studni w 
Sudanie odbędzie się w dniach 3–6 kwietnia 
2017 r. Makulaturę prosimy wrzucać do 
podstawionego, niebieskiego kontenera 
przed wejściem do kanonii.

8.

O czym nie wiemy... 
a takie jest proste!




