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L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 34, 11–12.15–17

   Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam 
będę szukał moich owiec i będę miał o nie 
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej 
trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozpro-
szonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu 
moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, 
dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je 
układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. 
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę 
z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, 
a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł 
sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak 
mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne 
owce, barany i kozły.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Wszyscyśmy

Por. Mk 11, 10 

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie; błogosławione Jego królestwo, 
które nadchodzi.

EWANGELIA 
Mt 25, 31–46

   Jesus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie 
na swoim tronie pełnym chwały. I zgroma-
dzą się przed Nim wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po 
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygoto-
wane wam od założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 
i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie 
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo 
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory 
i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. 
Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzie-
liśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo 
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy 
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
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Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
kielich mój pełen po brzegi.

ks. dr Waldemar R. Macko

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 20–26.28

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem 
przez człowieka (przyszła) śmierć, przez czło-
wieka też (dokona się) zmartwychwstanie. I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chry-
stusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy we-
ług własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, 
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego 
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy 
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba 
bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, 
zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko 
zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie 
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 
aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–2a.2b–3.5.6 

K OM E N T A R Z
  Wiara i nadzieja dają nam możliwość 
przekroczenia progu ziemskiej egzystencji 
i  niejako wejrzenia w rzeczywistość, której 
wyczekujemy i pragniemy. 

  Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża 
nam prawdę o tym, czego możemy się 
spodziewać, gdy nadejdzie moment, 
w którym czas przestanie istnieć, a na-
stanie wieczność. Wyobrażamy sobie 
scenę sądu i tych którzy otrzymują nagrodę 
oraz tych, których spotyka kara. Nie 
chcemy znaleźć się wśród tych ostatnich, 
pragniemy raczej szczęścia i wiecznej 
radości. Mając świadomość własnej 
niedoskonałości liczymy na Boże Miło-
sierdzie.

 Jak możemy wywnioskować z Jezu-
sowego pouczenia, właśnie z miłosierdzia 
będziemy sądzeni. To ono będzie 
decydować o tym, po której znajdziemy się 
stronie -  lewej czy prawej.

   Aby jednak dostąpić miłosierdzia, wpierw 
należy okazywać je innym. Oczywiście nie 
jest tak, że nasza postawa warunkuje 
działanie Boga - Bóg w swojej miłości nie 
jest niczym ograniczony. Nasza postawa 
jedynie uzdalnia nas, lub zamyka, na 
przyjęcie Bożego Miłosierdzia.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
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Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to 
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za 
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przy-
gotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Po Mszy św. o godz. 13.00. przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem od-
mówimy Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Sercu Jezusowemu.
Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
modlić się za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Uroczysta Msza św. w intencji chóru para-
fialnego "SanctaeAnnae" oraz muzyków 
współpracujących z naszą parafią, z okazji 
święta patronalnego św. Cecylii, zostanie 
odprawiona w Uroczystość Chrystusa 
Króla, 26 listopada br., o godz.10.00. 
Opiekę nad oprawą muzyczną objęli: 
Natalia i Leszek Knyziakowie.
Niedziela Chrystusa Króla to święto pa-
tronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, dla-
tego czterech chłopców z naszej parafii 
otrzyma promocję do posługi ministranta. 
Promocja odbędzie się na Mszy Św.            
o godz.11.30. Serdecznie gratulujemy i 
polecamy ich modlitwie.

Po raz 24 CARITAS POLSKA organizuje
kampanię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom” pod hasłem „Miłosierdzie jest
jedno”. We wszystkich kościołach całej 
Polski od 3 grudnia (pierwsza niedziela 
Adwentu) będą rozprowadzane świece. 
Uzyskane środki finansowe CARITAS 
przeznacza na całoroczne dożywianie
dzieci w szkołach, przedszkolach, świet-
licach, na pomoc edukacyjną i letni wypo-
czynek. Tradycyjnie już nasza Parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec.
Można je postawić na stół świąteczny, 
podarować rodzinie bądź znajomym, 
zapalić w święta na grobach bliskich. 
Świece zapalmy też w domach w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Zachęcamy wszys-
tkich Parafian do nabywania świec.

Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorga-
nizować dla dzieci uroczystość św. Miko-
łaja z rozdawaniem prezentów. Prosimy 
rodziców o przygotowanie prezentów dla 
swoich dzieci. Chcemy przy tej okazji 
wręczyć prezenty dzieciom z rodzin
wielodzietnych i potrzebujących wsparcia
materialnego, dlatego w przyszła niedzielę 
będziemy zbierać do puszek ofiary na ten 
cel.
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7.
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Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w śro-
dę, 6 grudnia, po Mszy św. o godz. 17.00.

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się 
w drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia br., i 
będą trwały do wtorku, 12 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wie-
czornej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają
później z pracy. Rekolekcje poprowadzi ks.
Arkadiusz Szczepanik.

W tym roku z wizytą duszpasterską pra-
gniemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. 
Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. Nowych
parafian lub tych którzy chcieliby po raz 
pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgło-
szenie się do zakrystii lub kancelarii para-
fialnej.

Osoby zainteresowane nauką języków 
obcych zapraszamy do korzystania z pod-
ręczników wyłożonych w dzwonnicy. Wszy-
stkie książki można wypożyczyć bez opłat 
i czasowych ograniczeń w każdą niedziele 
od 9.00 do 15.00. Równocześnie zachę-
camy do zasilania biblioteczki językowej we 
własne materiały, z których nikt już nie 
korzysta. 

W tym tygodniu, w czwartek, 30 listopada, 
przypada święto św. Andrzeja, Apostoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.

Rekolekcje Adwentowe
poprowadzi ks. dr Arkadiusz Szczepanik

10 grudnia – 12 grudnia 2017 r.
Kościół św. Anny w Wilanowie

W Klimatach:

Święty Jan Kanty . . . . . . . . . . . .. . . . 2

ABC pierwszych sobót miesiąca . . .  2

Dzwonnica zaprasza:
  Tablica ogłoszeń  . . . . . . . . . . . . . . 2
  Materiały do nauki języków . . . . . . .2
  Kiermasz świąteczny  . . . . . . . . . . . 3

Ministranci Świętej Anny - 
wczoraj i dziś  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Rekolekcje adwentowe - 
Ks. dr Arkadiusz Szczepanik  . . . . . . 3

Wystawa gobelinów
Elżbiety Hadały  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa tel./
fax 22 842 18 01
(tel. czynny 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:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

od 12.11.2017 do 10.12.2017
Módlmy się za członków 
Kół Żywego Różańca, 

aby żywym Pan Bóg 
błogosławił, a zmarłych obdarzył 

życiem wiecznym. 
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10.
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  Wywodził się z zamożnej rodziny miesz-
czańskiej. Jego ojciec, Jan Wacięga, był boga-
tym mieszkańcem Żywca, a także przez pewien 
czas burmistrzem tego miasta. Matka miała na 
imię Maria. Dosyć późno, bo w 23. roku życia, 
rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na 
Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzymał 
stopień magistra sztuk (dzisiejszy doktorat). 
Między rokiem 1418-1421 przyjął święcenia 
kapłańskie, następnie w roku 1421, na prośbę 
zakonników, bożogrobców, w Miechowie koło 
Krakowa został kierownikiem tamtejszej szkoły 
klasztornej. Tam też głosił kazania w języku 
polskim oraz przepisywał (kopiował) dzieła, 
szczególnie św. Augustyna, gdyż bożogrobcy 
jako kanonicy regularni opierali się na regule 
zakonnej opracowanej przez wspomnianego 
biskupa Hippony. Czynił to także później przez 
lat 40, kopiując dzieła także innych autorów,     
w tym św. Tomasza z Akwinu. 
   W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii 
Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym (sztuki 
wyzwolone - wykładał logikę, fizykę i ekonomię 
Arystotelesa), przez kilka lat pełnił funkcję 
dziekana wydziału. Św. Jan przez lat 14 (będąc 
profesorem na Wydziale Filozoficznym) studio-
wał w Akademii Krakowskiej teologię i studia 
uwieńczył stopniem magistra teologii (dzisiejszy 
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doktorat), po czym wykładał w tejże Akademii 
teologię. Został uhonorowany kanonią przy 
kościele św. Floriana w Krakowie oraz otrzymał 
probostwo w Olkuszu (1439). Z tego ostatniego 
urzędu zrezygnował, gdyż uważał, że nie może 
czerpać dochodów z funkcji, której faktycznie 
nie mógł pełnić, pracując jako profesor              
w Krakowie. 
   Św. Jan odbył pielgrzymkę do Rzymu (nie-
którzy uważają, że kilkakrotnie). W żywotach 
Świętego wspominano o jego pielgrzymowaniu 
do Ziemi Świętej. Faktycznie były to pielgrzymki 
do Miechowa, gdzie w bazylice bożogrobców, 
w Grobie Pańskim przechowywano relikwie 
ziemi z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa. Nasz 
Patron słynął z wielkich dzieł miłosierdzia,           
w pracy duszpasterskiej krzewił kult euchary-
styczny i zachęcał do częstego przyjmowania  
Komunii Świętej, wiele czasu poświęcał pracy    
w konfesjonale. 
   Pełen zasług, w opinii świętości, odszedł do 
Pana 24 XII 1473 r. Pochowano go w pod-
ziemiach kościoła św. Anny w Krakowie, gdzie 
do dzisiaj znajdują się jego relikwie. 
Beatyfikacja św. Jana Kantego miała miejsce 
27 IX 1680 r., natomiast kanonizacja - 16 VII 
1767 r.).
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 Z radością witamy 
NOWYCH MINISTRANTÓW !

Dziś na Mszy św. o godz. 11.30

nastąpi uroczysta promocja 
czterech nowych ministrantów

 Życzymy, aby nowi ministranci, 
poprzez służbę przy ołtarzu 

żyli w bliskiej relacji z Chrystusem 
i stawali się Jego świadkami w świecie.    Urodził się 18 stycznia 1971 r. w Garwo-

linie. Chrzest przyjął 2 lutego w parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ma-
ciejowicach. Obecnie jego dom rodzinny jest 
na trenie parafii Przemienienia Pańskiego  
w Grodzisku Mazowieckim. Ukończył techni-
kum elektryczne w Żyrardowie o specjalno-
ści radio i telewizja.
    24 maja 1997 r. z rąk ks. Prymasa Józefa 
Glempa przyjął święcenia kapłańskie i został 
skierowany jako wikariusz do pracy w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Grójcu. Dwa lata 
później rozpoczął studia licencjackie i do-
ktoranckie na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W 2005 roku obronił pracę 
doktorską z teologii fundamentalnej i został 
duszpasterzem akademickim przy kościele 
św. Anny w Warszawie. Oprócz zadań dusz-
pasterskich podjął się pracy dydaktycznej na 
Papieskim Wydziale Teologicznym i na 
UKSW.
   Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Warszawie teologię funda-
mentalną, ekumenizm i prowadzi semina-
rium magisterskie oraz dla świeckich pro-
wadzi wykłady z wprowadzenia do życia 
chrześcijańskiego i religiologii, a na UKSW 
wykłady z kultury żydowskiej.
    W latach 2007-2008 pełnił funkcję delega-
ta ks. Kazimierza Kardynała Nycza do spraw 
dialogu z judaizmem Od 2006 r. do 2008 r. 
był rektorem kaplicy sióstr franciszkanek 
misjonarek Maryi, a następnie przez dwa lata 
duszpasterzem niewidomych przy ul. Piwnej 
w kościele św. Marcina w Warszawie. Po 
tragicznej śmierci pod Smoleńskiem ks. 
Romana Indrzejczyka objął funkcję rezy-
denta w parafii Dzieciątka Jezus na Żoli-
borzu, którą pełnił w latach 2010-2014. Przez 
ostatni rok pracował, jako opiekun domu 
rekolekcyjnego Wyższego Metropolitarnego 
Seminarium Duchownego w Podkowie 
Leśnej.

 Jest diecezjalnym cenzorem publikacji 
katolickich. Wielokrotnie prowadził w Mag-
dalence, Zalesiu Górnym i Grójcu 
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Du-
chu Świętym. W Centrum Formacji 
„Wieczernik” w Magdalence był zapraszany 
do poprowadzenia rekolekcji o różnym 
charakterze, między innymi: eucharystyczne 
i o Bożym Miłosierdziu. Jest założycielem 
wspólnoty modlitewnej „Betania”, która karmi 
się na modlitwie Słowem Bożym metodą 
Lectio Divina.
   Od 2007 roku jest przewodnikiem grupy 
Biało-żółtej pielgrzymującej pieszo na Jasną 
Górę w ramach Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymki Metropolitarnej. Wielokrotnie 
organizował wyjazdy z dziećmi i młodzieżą 
w góry. Prowadził rekolekcje dla studentów 
na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, 
w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskie-
go oraz w duszpasterstwach akademickich 
Jarosławia i Bydgoszczy. Brał udział w wy-
jazdach i rekolekcjach organizowanych 
przez katolickie stowarzyszenia akademickie 
SKMA i Soli Deo.
     Od września 2015 roku jest rezydentem  
w parafii św. St. Kostki na Żoliborzu.

Rekolekcje adwentowe w 2017 r.
Ks. dr Arkadiusz Szczepanik
W czasie adwentu 2017 roku będzie prowadził rekolekcje w naszej parafii.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Święty Jan Kanty
Jan Kanty (również Jan z Kęt lub Jan Wacięga) urodził się 23 lub 24 czerwca 1390 w Kętach, 
odległym 30 km od Oświęcimia, zmarł 24 grudnia 1473 w Krakowie – prezbiter, polski święty 
Kościoła katolickiego.

Pomnik 
św. Jana 
Kantego 
na rynku 
w Kętach.

 Św. Jan Kanty jest patronem Polski, 
głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, 
miasta Krakowa, profesorów, młodzieży, 
studentów, „Caritas”, szkół katolickich. 
  W ikonografii przedstawia się św. Jana 
Kantego m. in. jako kapłana w ornacie, jako 
teologa i profesora, w todze i birecie 
doktorskim na głowie, z księgą w dłoni. 
Można też zobaczyć św. Jana oddającego 
kobiecie cudownie scalony rozbity garnek       
z mlekiem (obraz w kościele parafialnym        
w Marianowie k. Korycina), buty ubogiemu, 
pieniądze zbójcom. W kompozycjach 
grupowych św. Jan występuje razem ze św. 
Jackiem, św. Stanisławem Kostką i bł. 
Szymonem z Lipnicy. (M. Jacniacka, U. 
Janicka-Krzywda).

Ks. Stanisław Hołodok
Żródło: www.opoka.org.pl

ABC Nabożeństwa 
Pierwszych Sobót Miesiąca

Wielka obietnica Matki BoŨej Fatimskiej
  W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża 
powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je 
uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu 
zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie 
pokój na świecie”.
  „Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. 
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje 
życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się 
i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propa-
ganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. 
Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie 
wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec 
moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
   Siedem lat po zakończeniu fatimskich obja-
wień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na 
ujawnienie treści drugiej części tajemnicy 
fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 
1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzie-
ciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
  Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie  
z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym 
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż 
na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt 
wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
   Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Ser-
ce moje otoczone cierniami, którymi nie-
wdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i nie-
wierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się 
nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrze-
bnymi do zbawienia, do tych wszystkich, którzy 
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty 
odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, 
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia”.

Tablica Ogłoszeń 
Prywatnych 

Chcesz coś oddać, 
sprzedać, zamienić, kupić 

- pozostaw swoje 
ogłoszenie na tablicy, 

która znajduje się 
w dzwonnicy. 

Jest dostępna w godzinach 
pracy  kawiarenki 

parafialnej 

Osoby zainteresowane 
nauką języków obcych 
zapraszamy do korzys-
tania z podręczników 
wyłożonych w dzwon-
nicy.
Wszystkie książki moż-
na wypożyczyć bez 
opłat i czasowych ogra-
niczeń w każdą niedzie-
lę od 9.00 do 15.00. 
Równocześnie zachę-
camy do zasilania bib-
lioteczki językowej we 
własne materiały, z któ-
rych Państwo już nie 
korzystacie

Zdjęcie wykonano 
w latach dwudzie-
stych XX wieku.
Na zdjęciu: 
ks. proboszcz 
Bolesław Kietliński,
katechetka 
Konstancja 
Januszkiewicz,
organista 
Bolesław Jasiński
grupa ministrantów 
z parafii św. Anny 
w Wilanowie.

Ministranci Świętej Anny - wczoraj i dziś 

Jeśli ktoś z Czytelników rozpoznaje któregoś z ministrantów lub chciałby otrzymać skan 
zdjęcia, prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub Redakcją - adres jest podany w stopce 
redakcyjnej.

Kanał na youtube:  https://www.youtube.com/
channel/UCXL_NNgrD2TpddEsX7TBS5A

Kiermasz Świąteczny 
10 grudnia 2017 r.

zapraszamy  
do kawiarenki 

Zaprasza 
na wystawę gobelinów

ELŻBIETY HADAŁY
którą można oglądać 

do końca listopada 2017 r. 
w godzinach pracy 

kawiarenki parafialnej

http://www.opoka.org.pl
https://www.youtube.com/


Wywodził się z zamożnej rodziny miesz-
czańskiej. Jego ojciec, Jan Wacięga, był boga-
tym mieszkańcem Żywca, a także przez pewien 
czas burmistrzem tego miasta. Matka miała na 
imię Maria. Dosyć późno, bo w 23. roku życia, 
rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na 
Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzymał 
stopień magistra sztuk (dzisiejszy doktorat). 
Między rokiem 1418-1421 przyjął święcenia 
kapłańskie, następnie w roku 1421, na prośbę 
zakonników, bożogrobców, w Miechowie koło 
Krakowa został kierownikiem tamtejszej szkoły 
klasztornej. Tam też głosił kazania w języku 
polskim oraz przepisywał (kopiował) dzieła, 
szczególnie św. Augustyna, gdyż bożogrobcy 
jako kanonicy regularni opierali się na regule 
zakonnej opracowanej przez wspomnianego 
biskupa Hippony. Czynił to także później przez 
lat 40, kopiując dzieła także innych autorów,     
w tym św. Tomasza z Akwinu. 

W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii 
Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym (sztuki 
wyzwolone - wykładał logikę, fizykę i ekonomię 
Arystotelesa), przez kilka lat pełnił funkcję 
dziekana wydziału. Św. Jan przez lat 14 (będąc 
profesorem na Wydziale Filozoficznym) studio-
wał w Akademii Krakowskiej teologię i studia 
uwieńczył stopniem magistra teologii (dzisiejszy 
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doktorat), po czym wykładał w tejże Akademii 
teologię. Został uhonorowany kanonią przy 
kościele św. Floriana w Krakowie oraz otrzymał 
probostwo w Olkuszu (1439). Z tego ostatniego 
urzędu zrezygnował, gdyż uważał, że nie może 
czerpać dochodów z funkcji, której faktycznie 
nie mógł pełnić, pracując jako profesor              
w Krakowie. 

Św. Jan odbył pielgrzymkę do Rzymu (nie-
którzy uważają, że kilkakrotnie). W żywotach 
Świętego wspominano o jego pielgrzymowaniu 
do Ziemi Świętej. Faktycznie były to pielgrzymki 
do Miechowa, gdzie w bazylice bożogrobców, 
w Grobie Pańskim przechowywano relikwie 
ziemi z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa. Nasz 
Patron słynął z wielkich dzieł miłosierdzia,           
w pracy duszpasterskiej krzewił kult euchary-
styczny i zachęcał do częstego przyjmowania  
Komunii Świętej, wiele czasu poświęcał pracy    
w konfesjonale. 

Pełen zasług, w opinii świętości, odszedł do 
Pana 24 XII 1473 r. Pochowano go w pod-
ziemiach kościoła św. Anny w Krakowie, gdzie 
do dzisiaj znajdują się jego relikwie. 
Beatyfikacja św. Jana Kantego miała miejsce 
27 IX 1680 r., natomiast kanonizacja - 16 VII 
1767 r.).
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 Z radością witamy 
NOWYCH MINISTRANTÓW !

Dziś na Mszy św. o godz. 11.30

nastąpi uroczysta promocja 
czterech nowych ministrantów

 Życzymy, aby nowi ministranci, 
poprzez służbę przy ołtarzu 

żyli w bliskiej relacji z Chrystusem 
i stawali się Jego świadkami w świecie.    Urodził się 18 stycznia 1971 r. w Garwo-

linie. Chrzest przyjął 2 lutego w parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ma-
ciejowicach. Obecnie jego dom rodzinny jest 
na trenie parafii Przemienienia Pańskiego  
w Grodzisku Mazowieckim. Ukończył techni-
kum elektryczne w Żyrardowie o specjalno-
ści radio i telewizja.
    24 maja 1997 r. z rąk ks. Prymasa Józefa 
Glempa przyjął święcenia kapłańskie i został 
skierowany jako wikariusz do pracy w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Grójcu. Dwa lata 
później rozpoczął studia licencjackie i do-
ktoranckie na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W 2005 roku obronił pracę 
doktorską z teologii fundamentalnej i został 
duszpasterzem akademickim przy kościele 
św. Anny w Warszawie. Oprócz zadań dusz-
pasterskich podjął się pracy dydaktycznej na 
Papieskim Wydziale Teologicznym i na 
UKSW.
   Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Warszawie teologię funda-
mentalną, ekumenizm i prowadzi semina-
rium magisterskie oraz dla świeckich pro-
wadzi wykłady z wprowadzenia do życia 
chrześcijańskiego i religiologii, a na UKSW 
wykłady z kultury żydowskiej.
    W latach 2007-2008 pełnił funkcję delega-
ta ks. Kazimierza Kardynała Nycza do spraw 
dialogu z judaizmem Od 2006 r. do 2008 r. 
był rektorem kaplicy sióstr franciszkanek 
misjonarek Maryi, a następnie przez dwa lata 
duszpasterzem niewidomych przy ul. Piwnej 
w kościele św. Marcina w Warszawie. Po 
tragicznej śmierci pod Smoleńskiem ks. 
Romana Indrzejczyka objął funkcję rezy-
denta w parafii Dzieciątka Jezus na Żoli-
borzu, którą pełnił w latach 2010-2014. Przez 
ostatni rok pracował, jako opiekun domu 
rekolekcyjnego Wyższego Metropolitarnego 
Seminarium Duchownego w Podkowie 
Leśnej.

 Jest diecezjalnym cenzorem publikacji 
katolickich. Wielokrotnie prowadził w Mag-
dalence, Zalesiu Górnym i Grójcu 
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Du-
chu Świętym. W Centrum Formacji 
„Wieczernik” w Magdalence był zapraszany 
do poprowadzenia rekolekcji o różnym 
charakterze, między innymi: eucharystyczne 
i o Bożym Miłosierdziu. Jest założycielem 
wspólnoty modlitewnej „Betania”, która karmi 
się na modlitwie Słowem Bożym metodą 
Lectio Divina.
   Od 2007 roku jest przewodnikiem grupy 
Biało-żółtej pielgrzymującej pieszo na Jasną 
Górę w ramach Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymki Metropolitarnej. Wielokrotnie 
organizował wyjazdy z dziećmi i młodzieżą 
w góry. Prowadził rekolekcje dla studentów 
na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, 
w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskie-
go oraz w duszpasterstwach akademickich 
Jarosławia i Bydgoszczy. Brał udział w wy-
jazdach i rekolekcjach organizowanych 
przez katolickie stowarzyszenia akademickie 
SKMA i Soli Deo.
     Od września 2015 roku jest rezydentem  
w parafii św. St. Kostki na Żoliborzu.

Rekolekcje adwentowe w 2017 r.
Ks. dr Arkadiusz Szczepanik
W czasie adwentu 2017 roku będzie prowadził rekolekcje w naszej parafii.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Święty Jan Kanty
Jan Kanty (również Jan z Kęt lub Jan Wacięga) urodził się 23 lub 24 czerwca 1390 w Kętach, 
odległym 30 km od Oświęcimia, zmarł 24 grudnia 1473 w Krakowie – prezbiter, polski święty 
Kościoła katolickiego.

Pomnik 
św. Jana 
Kantego 
na rynku 
w Kętach.

Św. Jan Kanty jest patronem Polski, 
głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, 
miasta Krakowa, profesorów, młodzieży, 
studentów, „Caritas”, szkół katolickich. 

W ikonografii przedstawia się św. Jana 
Kantego m. in. jako kapłana w ornacie, jako 
teologa i profesora, w todze i birecie 
doktorskim na głowie, z księgą w dłoni. 
Można też zobaczyć św. Jana oddającego 
kobiecie cudownie scalony rozbity garnek       
z mlekiem (obraz w kościele parafialnym        
w Marianowie k. Korycina), buty ubogiemu, 
pieniądze zbójcom. W kompozycjach 
grupowych św. Jan występuje razem ze św. 
Jackiem, św. Stanisławem Kostką i bł. 
Szymonem z Lipnicy. (M. Jacniacka, U. 
Janicka-Krzywda).

Ks. Stanisław Hołodok
Żródło: www.opoka.org.pl

ABC Nabożeństwa 
Pierwszych Sobót Miesiąca

Wielka obietnica Matki BoŨej Fatimskiej
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża

powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je
uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu 
zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie
pokój na świecie”.

„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. 
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje 
życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się 
i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propa-
ganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie,
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. 
Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie
wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec
moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich obja-
wień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na
ujawnienie treści drugiej części tajemnicy 
fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 
1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzie-
ciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie 
z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym 
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż 
na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt 
wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Ser-
ce moje otoczone cierniami, którymi nie-
wdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i nie-
wierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się 
nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrze-
bnymi do zbawienia, do tych wszystkich, którzy 
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty 
odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, 
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia”.

Tablica Ogłoszeń 
Prywatnych

Chcesz coś oddać, 
sprzedać, zamienić, kupić 

- pozostaw swoje 
ogłoszenie na tablicy, 

która znajduje się 
w dzwonnicy. 

Jest dostępna w godzinach 
pracy kawiarenki 

parafialnej 

Osoby zainteresowane
nauką języków obcych
zapraszamy do korzys-
tania z podręczników
wyłożonych w dzwon-
nicy.
Wszystkie książki moż-
na wypożyczyć bez 
opłat i czasowych ogra-
niczeń w każdą niedzie-
lę od 9.00 do 15.00. 
Równocześnie zachę-
camy do zasilania bib-
lioteczki językowej we
własne materiały, z któ-
rych Państwo już nie 
korzystacie

Zdjęcie wykonano 
w latach dwudzie-
stych XX wieku.
Na zdjęciu: 
ks. proboszcz 
Bolesław Kietliński,
katechetka 
Konstancja 
Januszkiewicz,
organista 
Bolesław Jasiński
grupa ministrantów 
z parafii św. Anny 
w Wilanowie.

Ministranci Świętej Anny - wczoraj i dziś 

Jeśli ktoś z Czytelników rozpoznaje któregoś z ministrantów lub chciałby otrzymać skan 
zdjęcia, prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub Redakcją - adres jest podany w stopce 
redakcyjnej.

Kanał na youtube:  https://www.youtube.com/
channel/UCXL_NNgrD2TpddEsX7TBS5A

Kiermasz Świąteczny 
10 grudnia 2017 r.

zapraszamy  
do kawiarenki 

Zaprasza 
na wystawę gobelinów

ELŻBIETY HADAŁY
którą można oglądać 

do końca listopada 2017 r. 
w godzinach pracy 

kawiarenki parafialnej

http://www.opoka.org.pl
https://www.youtube.com/
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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 34, 11–12.15–17

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam 
będę szukał moich owiec i będę miał o nie 
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej 
trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozpro-
szonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu 
moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, 
dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je 
układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. 
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę 
z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, 
a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł 
sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak 
mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne 
owce, barany i kozły.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Wszyscyśmy

Por. Mk 11, 10 

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie; błogosławione Jego królestwo, 
które nadchodzi.

EWANGELIA 
Mt 25, 31–46

Jesus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie 
na swoim tronie pełnym chwały. I zgroma-
dzą się przed Nim wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po 
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygoto-
wane wam od założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 
i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie 
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo 
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory 
i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. 
Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzie-
liśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo 
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy 
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
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Oto słowo Pańskie

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
kielich mój pełen po brzegi.

ks. dr Waldemar R. Macko

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 20–26.28

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem 
przez człowieka (przyszła) śmierć, przez czło-
wieka też (dokona się) zmartwychwstanie. I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chry-
stusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy we-
ług własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, 
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego 
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy 
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba 
bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, 
zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko 
zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie 
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 
aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–2a.2b–3.5.6 

K OM E N T A R Z
Wiara i nadzieja dają nam możliwość 

przekroczenia progu ziemskiej egzystencji 
i niejako wejrzenia w rzeczywistość, której 
wyczekujemy i pragniemy.

Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża 
nam prawdę o tym, czego możemy się 
spodziewać, gdy nadejdzie moment, 
w którym czas przestanie istnieć, a na-
stanie wieczność. Wyobrażamy sobie 
scenę sądu i tych którzy otrzymują nagrodę 
oraz tych, których spotyka kara. Nie 
chcemy znaleźć się wśród tych ostatnich, 
pragniemy raczej szczęścia i wiecznej 
radości. Mając świadomość własnej 
niedoskonałości liczymy na Boże Miło-
sierdzie.

Jak możemy wywnioskować z Jezu-
sowego pouczenia, właśnie z miłosierdzia 
będziemy sądzeni. To ono będzie 
decydować o tym, po której znajdziemy się 
stronie - lewej czy prawej.

Aby jednak dostąpić miłosierdzia, wpierw
należy okazywać je innym. Oczywiście nie 
jest tak, że nasza postawa warunkuje 
działanie Boga - Bóg w swojej miłości nie 
jest niczym ograniczony. Nasza postawa 
jedynie uzdalnia nas, lub zamyka, na
przyjęcie Bożego Miłosierdzia.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
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Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to 
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za 
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przy-
gotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Po Mszy św. o godz. 13.00. przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem od-
mówimy Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Sercu Jezusowemu.
Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
modlić się za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Uroczysta  Msza św. w intencji chóru para-
fialnego "SanctaeAnnae" oraz muzyków 
współpracujących z naszą parafią, z okazji 
święta patronalnego św. Cecylii, zostanie 
odprawiona w Uroczystość Chrystusa 
Króla, 26 listopada br., o godz.10.00. 
Opiekę nad oprawą muzyczną objęli: 
Natalia i Leszek Knyziakowie.
Niedziela Chrystusa Króla to święto pa-
tronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, dla-
tego czterech chłopców z naszej parafii 
otrzyma promocję do posługi ministranta. 
Promocja odbędzie się na Mszy Św.            
o godz.11.30. Serdecznie gratulujemy i 
polecamy ich modlitwie.

Po raz 24 CARITAS POLSKA organizuje 
kampanię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom” pod hasłem „Miłosierdzie jest 
jedno”. We wszystkich kościołach całej 
Polski od 3 grudnia (pierwsza niedziela 
Adwentu) będą rozprowadzane świece. 
Uzyskane środki finansowe CARITAS 
przeznacza na całoroczne dożywianie 
dzieci w szkołach, przedszkolach, świet-
licach, na pomoc edukacyjną i letni wypo-
czynek. Tradycyjnie już nasza Parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Można je postawić na stół świąteczny, 
podarować rodzinie bądź znajomym, 
zapalić w święta na grobach bliskich. 
Świece zapalmy też w domach w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Zachęcamy wszys-
tkich Parafian do nabywania świec.

Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorga-
nizować dla dzieci uroczystość św. Miko-
łaja z rozdawaniem prezentów. Prosimy 
rodziców o przygotowanie prezentów dla 
swoich dzieci. Chcemy przy tej okazji 
wręczyć prezenty dzieciom z rodzin 
wielodzietnych i potrzebujących wsparcia 
materialnego, dlatego w przyszła niedzielę 
będziemy zbierać do puszek ofiary na ten 
cel. 

6.

7.

9.

8.

Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w śro-
dę, 6 grudnia, po Mszy św. o  godz. 17.00.

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się 
w drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia br., i 
będą trwały do wtorku, 12 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wie-
czornej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają
później z pracy. Rekolekcje poprowadzi ks.
Arkadiusz Szczepanik.

W tym roku z wizytą duszpasterską pra-
gniemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. 
Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. Nowych 
parafian lub tych którzy chcieliby po raz 
pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgło-
szenie się do zakrystii lub kancelarii para-
fialnej.

Osoby zainteresowane nauką języków 
obcych zapraszamy do korzystania z pod-
ręczników wyłożonych w dzwonnicy. Wszy-
stkie książki można wypożyczyć bez opłat 
i czasowych ograniczeń w każdą niedziele 
od 9.00 do 15.00. Równocześnie zachę-
camy do zasilania biblioteczki językowej we 
własne materiały, z których nikt już nie 
korzysta. 

W tym tygodniu, w czwartek, 30 listopada, 
przypada święto św. Andrzeja, Apostoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.

Rekolekcje Adwentowe
poprowadzi ks. dr Arkadiusz Szczepanik

10 grudnia – 12 grudnia 2017 r.
Kościół św. Anny w Wilanowie
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

od 12.11.2017 do 10.12.2017
Módlmy się za członków 
Kół Żywego Różańca, 

aby żywym Pan Bóg 
błogosławił, a zmarłych obdarzył 

życiem wiecznym. 
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