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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Sm 7,1-5. 8b-12. 14a.16

   Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, 
a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wro-
gów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, 
ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Bo-
ża mieszka w namiocie». Natan powiedział 
do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz    
w sercu, gdyż Pan jest z tobą». Lecz tej 
samej nocy Pan skierował do Natana nastę-
pujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, 
Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz 
Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pa-
stwiska spośród owiec, abyś był władcą nad 
ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą 
wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem 
przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. 
Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 
Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, 
i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim 
miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie 
nikczemni nie będą go już uciskać jak daw-
niej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów 
nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 
pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też 
Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbu-
duje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spocz-
niesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę 
po tobie potomka twojego, który wyjdzie         
z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego króle-
stwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi 
synem. Przede Mną dom twój i twoje króle-
stwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 
utwierdzony na wieki”».

Wszyscyśmy
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DRUGIE CZYTANIE 
Rz 16, 25-27

Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić 
was zgodnie z Ewangelią i moim 
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie 
z objawioną tajemnicą, dla dawnych 
wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, 
a przez pisma prorockie na rozkaz 
odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczoną, dla skłonienia ich do 
posłuszeństwa wierze, Bogu, który 
jedynie jest mądry, przez Jezusa 
Chrystusa, niech będzie chwała na 
wieki wieków! Amen.

Oto Słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 1,38 

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

EWANGELIA 
Łk 1,26-38

  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w 
Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy 
poślubionej mężowi imieniem Józef, z 
rodu Dawida; a dziewicy było na imię 
Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: 
«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z 
Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami ». Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co by miało znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
on wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego pano-
waniu nie będzie końca». Na to Maryja 
rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpo-
wiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. a oto 
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła 
w swej starości syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Oto słowo Pańskie
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ks. dr Waldemar R. Macko

drogę do poznania prawdy i dobra. 

K OM E N T A R Z
   Dzisiejsze drugie czytanie z Listu do Rzy-
mian mówi o tajemnicy ukrytej dla dawnych 
wieków, która została objawiona: zgodnie z 
objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków 
ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez 
pisma prorockie na rozkaz odwie-cznego 
Boga wszystkim narodom obwie-szczoną 
(Rz 16,25-26). Chodzi o tajemnicę Boga i 
jego stosunku do człowieka.

  Człowiek, doświadczając swojej małości 
wobec ogromu wszechświata, od samego 
początku interesował się tym, jaki Bóg jest i 
czego od niego oczekuje. Do czasu przyj-
ścia Jezusa Chrystusa były to jakieś za-
powiedzi i domysły. Chrystus, swoim ży-
ciem, śmiercią i zmartwychwstaniem objawił 
nam tajemnicę Boga i jego stosunku do czło-
wieka.  Ale nie można ograniczyć tajemnicy 
Jezusa Chrystusa do słów zapisanych w Bi-
blii. Jezus Chrystus jest żywą osobą i dla-
tego musi być jako, taki spotykany w Koś-
ciele. Dlatego bez sensu jest stwierdzenie: 
Bóg-tak, Kościół-nie. Jezus Chrystus to 
świadectwo Biblii przeżywane w wierze 
Kościoła: w sakramentach, w lekturze Pisma 
Świętego, w codziennych obowiązkach,       
w uczynkach miłosierdzia. 

   Niech te Święta Bożego Narodzenia będą 
dla nas spotkaniem żywego Chrystusa.

Ks dr Maciej Raczyński-Rożek

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29

Na wieki będę sławił łaski Pana 
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, 
Twą wierność będę głosił moimi ustami 
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: 
«Na wieki ugruntowana jest łaska», 
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, 
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki 
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».
«On będzie wołał do Mnie: 
„Ty jesteś moim ojcem, 
moim Bogiem, opoką mojego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę 
i trwałe z nim będzie moje przymierze».

14 Nr 459

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

IV Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2017 r.

1. 

2. 

3.

Dziś, Msze św. w naszym kościele będą 
odprawione o następujących godzinach: 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30. i 13.00. Nie 
będzie nabożeństwa oraz Mszy św. o godz. 
18.00. i 20.00. Wszystkich parafian zapra-
szamy na Pasterkę o północy. Oprawę 
muzyczną podczas pasterki zapewni nasz 
chór parafialny "Sanctae Annae" wraz 
instrumentalistami na stałe współpracują-
cymi z naszą parafią. Opiekę artystyczną 
objęli Państwo Natalia i Leszek Knyzia-
kowie. Zachęcamy do zachowania trady-
cyjnego postu w Wigilię i prosimy o urzą-
dzenie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.
Jutro, 25 grudnia, Msze św. sprawowane 
będą w następujących godzinach: 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy 
dzień świąt nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00. i 20.00. 
W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. 
sprawowane będą o godz. 7.00., 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również 
wszystkich pochowanych na naszym 
cmentarzu w ostatnim roku. W tym roku 
Mszę św. za naszych zmarłych sprawować 
będziemy w niedzielę, 31 grudnia o godz. 
18.00. Zgłoszenia przyjmowane są w 
zakrystii i kancelarii parafialnej.
W sobotę 30 grudnia br. o godz. 19.00 w 
saloniku w dzwonnicy odbędzie się 
spotkanie biblijne Lectio Divina, na które 
serdecznie zapraszamy.
W niedzielę, 31 grudnia br., nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
Uroczyste Nieszpory na zakończenie roku 
zostaną odprawione w niedzielę, 31 grudnia 
o godz.17.00.

7. 

9. 

8.

Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na Koncert Kolędowy, w wykonaniu 
naszego chóru "Sanctae Annae" oraz 
kwartetu smyczkowego pod dyrekcją pani 
Natalii Knyziak. Koncert odbędzie się w na-
szym kościele w sobotę, 6 stycznia  
o godz.19.00.
Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w niedzielę, 7 stycznia po Mszy św. o 
godz. 11.30.
W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Jan Józef Szymański, wdowiec z parafii. 
tutejszej
i Wiesława Teresa Pilarska, wdowa z pa-
rafii pw. MB Częstochowskiej w Kole -  
zapowiedź II.
Piotr Konrad Klimiuk, kawaler z parafii 
tutejszej
i Aleksandra Katarzyna Rzeszowiak, pan-
na z parafii pw. św. Kazimierza w War-
szawie - zapowiedź II.

od 10.12.2017 do 14.01.2018

Módlmy się, 
aby święta Bożego Narodzenia 

były okazją do umocnienia 
w wierze i napełnieniu serc 

nadzieją, pokojem i miłością.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

ZAPRASZA
na wystawę ikon i prac 

 Wystawę można oglądać 
do końca stycznia 2018 r.

o tematyce sakralnej.

Każdy, kto by wie-
dział o przeszko-
dach zachodzących 
między narzeczony-
mi, zobowiązany jest 
powiadomić kance-
larię parafialną.
Narzeczonych pole-
camy modlitwie para-
fian.
W dniach od 2 do 4 
stycznia 2018 roku 
odwiedzimy z wizytą 
duszpasterską rodzi-
ny mieszkające przy 
następujących uli-
cach:

10 

Wtorek, 2 stycznia ul. Łowcza 1-17 (numery 
nieparzyste), ul. Kubickiego 7-17 (numery 
nieparzyste)
Środa, 3 stycznia ul. Kubickiego 19, ul. Mar-
conich 1-3.
Czwartek, 4 stycznia ul. Marconich 5.

– 

– 

– 

– 

– 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna
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Anna Branicka-Wolska

Wiersz starodawny
By anioł podarł każdy dramat

Aż do rozdziału ostatniego 
Kładąc na serce pogmatwane 
Jak na osiołka – kompres śniegu 
Aby się wszystko uprościło, 
Było zwyczajne, proste sobie, 
By szpak pstrokaty, zagrypiony 
Fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska cichych, ufnych, 
Jak ciepły pled wzięła na ręce.

ks. Jan Twardowski

Pomódlmy się w noc betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 
By wszystko nam się rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki

I oby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały jak owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki

Adam Chmielowski [Brat Albert] urodził się 
20 sierpnia w 1845 r.  Mając 8 lat stracił ojca, 
a w wieku lat 14, matkę. Jako 17 letni student 
brał udział w powstaniu Styczniowym. Ranny 
stracił lewą nogę. Amputacja poniżej kolana 
odbyła się w warunkach polowych, przy 
świecy i bez środków znieczulających.

Po upadku powstania udał się na emi-
grację. Studiował w Paryżu, Gandawie, i na 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był 
tam w gronie wybitnych Polaków, między 
innymi z Maksymilianem Gierymskim, jego 
bratem Aleksandrem, Józefem Chełmońskim 
i Stanisławem Witkiewiczem, z którymi połą-
czyły go przyjacielskie więzi. Bardzo przeżył 
śmierć 28 letniego Maksymiliana Gierym-
skiego,  współlokatora, który skonał na Jego 
rękach.

Jako dojrzały malarz wrócił do kraju w 1874 
roku. Malował dużo. Obrazy wystawiał w Kra-
kowie, w warszawskiej Zachęcie, w salonie 
Krywulta. Przebywał również w Wenecji, 
następnie na dłużej zamieszkał wspólnie 
z Leonem Wyczółkowskim we Lwowie, gdzie 
powstało wiele obrazów obu artystów. Wtedy 
zaczął malować swój najpiękniejszy obraz 
Chrystusa cierpiącego "Ecce Homo".

      

   W malarstwie jednak nie odnalazł spokoju. 
Poszukiwał, dojrzewał. W pełni sił twórczych  
zrezygnował z błyskotliwej kariery, napisał: Nie 
bardzo żądny jestem sławy i pieniędzy, i po-
wodzeń, a nawet takie pragnienia potępiam       
w sobie... 
   Pragnienie poświęcenia Bogu swego talentu, 
zaprowadziło Go do furty zakonnej. Przywdział 
habit zakonny, wiązał się z tercjarstwem św. 
Franciszka, złożył śluby w 1887 roku. Moty-
wacją do tych działań, było głębokie życie 
kontemplacyjne, bezgraniczne ponad wszystko 
umiłowanie Boga i ewangeliczne zasady miło-
ści bliźniego. Napisał: W myślach o Bogu i 
przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i 
spokój, którego daremnie szukałem w życiu.
   W  1888 r. założył Zgromadzenie Braci Posłu-
gujących Ubogim. Od listopada 1888 r. podjął 
bezinteresowną opiekę nad miejską ogrze-
walnią w Krakowie, gdzie stworzył przytulisko 
dla bezdomnych i kalek. Zamieszkał z nimi, stał 
się jednym z nich. Nadludzkim wysiłkiem wal-
czył z nędzą, starając się zapewnić chleb, dla 
swoich podopiecznych na każdy dzień.  
Zachęcał do ufności mówiąc: Wszystkie sprawy 
zdawać na Opatrzność Boską, która obmyśla i 
najdrobniejsze szczegóły; Wszystko małe i 
wielkie  zdawać na Opatrzność Boską z całym 
zaufaniem i pewnością.   

Wspomnienia o śmierci Adama Branickiego

  Na drugi dzień rano był pogrzeb. Przy-
szłyśmy wcześnie i zajęłyśmy miejsca w klę-
cznikach ustawionych po środku kościoła. 
Katafalk cały przybrany zielenią i otoczony 
zielonymi drzewkami w donicach, które 
pamiętam jeszcze stojące w naszej krytej 
oranżerii. Kościół był pełen ludzi schodzą-
cych się rojnie ze wszystkich stron. Słysza-
łam jak rodzina zajmowała klęczniki za nami, 
jak tłum szumiał z boku, tyłu i przodu.
  Po chwili zabrzmiały organy i z góry odez-
wał się głos Ziutka „Ave Maryja” - zaczęła się 
ceremonia. Modliłyśmy się, ukrywszy twarze 
w dłoniach. Straciłyśmy poczucie czasu i 
rzeczywistości. Dopiero w czasie Ewangelii 
uderzył mnie widok kaplicy z czarnym napi-
sem: „Świętej Pamięci ADAM BRANICKI”. 
Patrzyłam weń, jak urzeczona i czytałam 
nieskończoną ilość razy: śp. Adam Branicki, 
śp. Adam Branicki…
 Nie, nawet teraz nie mogłam w to uwierzyć!

  Między klęcznikami przesuwał się coraz to 
ktoś inny, by złożyć u stóp katafalku wieniec 
czy wiązankę. Góra kwiatów rosła. Po po-
sadzce wiły się wstążki z czarnymi napisami: 
„Od byłego Zarządu Dóbr Adama Branic-
kiego” – „Od byłych pracowników” – „Od 
służby”. Oglądnęłam się za siebie raz czy 
drugi. Zwarty tłum wypełniał kościół. 

Tyle twarzy znajomych, bliskich – tyle 
 nz     a nych od lat, od dzieciństwa. Myślałam, 
jak bardzo by się cieszył Tatuś widząc tyle 
swoich młodych druhów. Jakże miło musi 
być mu tam w niebie widząc, że tylu dobrych 
ludzi przyszło go pożegnać. 

Ceremonia trwała bardzo długo, po 
licznych modlitwach i psalmach Ksiądz 
Kanonik Franciszek Pyrzakowski dał znak, 
by zdjęto trumnę z katafalku. 

Miedzy klęcznikami przesunęli się najbliżsi 
krewni i pracownicy Zarządu Głównego. 
Wujowie Stachowie Potocki i Rey, wuj 
Władek Dynowski, pan Korolkiewicz, pan 
Kosko, Rowiński. Szedł korowód przyjaciół 
Tatusia. Każda twarz przypominała mi go 
tak bardzo, tak boleśnie, tak wyraźnie. 
Ponieśli trumnę. Poszliśmy za nią. Szliśmy 
przez „loże kolatorską”, gdzie stały jeszcze 
klęczniki Tatusia i Mamy. Skręciliśmy w pra-
wo, ku zejściu do grobowca rodzinnego 
Branickich. Tłum szedł za nami. Ludzie 
pchali się niemiłosiernie, wypychali jedni 
drugich. Ktoś wziął mnie pod rękę, osła-
niając mnie przed cisnącymi się ludźmi.  
W krypcie postawiono trumnę na podłodze. 
Posypały się znowu kwiaty i wieńce, 
przykrywając posadzkę. Klęczałyśmy długo, 
odpowiadając machinalnie na słowa współ-
czucia i żalu.

KRÓLU NIEBIOS, cierniem 
ukoronowany, ubiczowany,  
w purpurę odziany, 
Królu niebios, znieważony i oplwany 
– bądź Królem i Panem naszym tu
i na wieki. Amen

Święty Brat Albert Chmielowski CFA
  25 grudnia 2017 roku kończy się "Rok św. Brata Alberta", ustanowiony w 2016 r. 

uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Był to czas poświęcony na pogłębienie kultu i 
poznanie Jego drogi do świętości.  W naszej parafii św. Anny w Wilanowie 17 czerwca 
2017 r., w liturgiczny dzień św. Brata Alberta zostały uroczyście wprowadzone relikwie 
Świętego. Relikwiarz niosły w procesji siostry Albertynki ze Zgromadzenia w Warszawie. 

Relikwie znajdują się wśród innych świętych i błogosławionych w gablocie w lewej nawie, 
w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, a po prawej stronie od głównego ołtarza 
w niszy znajduje się posąg św. Brata Alberta naturalnej wielkości.

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

Szopka wilanowska - BoŨe Narodzenie 2016 r.

Modlitwy Świętego Brata Alberta
MATKĘ NAJŚWIĘTSZĄ obieram za 
opiekunkę w moich trudnościach. 
Chcę Ją czcić osobnym 
nabożeństwem przez cały ciąg życia 
i całą wieczność. Amen

skich zaliczył Brata Alberta w poczet błogo-
sławionych, a 12 listopada 1989 roku kano-
nizowağ go  w Rzymie. 
   Leon Wyczółkowski u schyłku swego życia, 
a 18 lat po śmierci przyjaciela, Adama Chmie-
lowskiego, namalował słynny obraz ,,Brat 
Albert przytulający dziecko‘’ [1934 rok].
   Ojciec Święty Jan Paweł II zafascyno-
wany Bratem Albertem powiedział: Dla 
mnie jego postać miała znaczenie decy-
dujące, ponieważ w okresie mojego włas-
nego odchodzenia od sztuki, od literatury i 
od teatru, znalazłem w nim szczególne du-
chowe oparcie i wzór radykalnego wyboru 
drogi powołania.
   Będąc młodym klerykiem napisał o nim 
dramat pt. ,,Brat naszego Boga’’, sztukę 
pełną głębokich przemyśleń na temat 
wewnętrznej przemiany Adama Chmie-
lowskiego i jego duchowych związków        
z Chrystusem  ECCE HOMO. M.J.

Brat Albert służył Bogu w ludziach i to tych 
najnędzniejszych. W ciągu blisko 30 lat życia 
wśród nędzarzy razem z założonymi przez 
siebie Zgromadzeniami otworzył przytuliska 
niemal we wszystkich większych miastach, 
gdzie znajdowały miejsce do życia dziesiątki  
tysięcy bezdomnych i bezrobotnych. Pomimo  
kłopotów ze zdrowiem prawie do końca 
czynnie wypełniał swoją misję. 

  Pomimo kłopotów ze zdrowiem prawie do 
końca czynnie wypełniał swoją misję. Dopiero 
5 dni przed śmiercią  położył się na twardym 
barłogu w przytulisku dla mężczyzn w Kra-
kowie i tam zmarł 25 grudnia 1916 r. W po-
chodzie za trumną szły tłumy na czele z bp 
Adamem Stefanem Sapiechą i abp Fran-
ciszkiem Symonem. Szła Kapituła Katedral-
na, prezydent Krakowa Juliusz Leo, profe-
sorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, szli 
bezdomni, katolicy i Żydzi. 

   Jan Paweł II, dnia 22 czerwca 1983 roku, 
w czasie Mszy Świętej na Błoniach krakow-
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A Słowo ciałem się stało, 
i mieszkało między nami.

http://m.niedziela.pl/artykul/60186/nd/Nieszpory
http://www.dziennikparafialny.pl
http://www.dziennikparafialny.pl


Nr 4592 3Nr 459

Anna Branicka-Wolska

Wiersz starodawny
By anioł podarł każdy dramat

Aż do rozdziału ostatniego 
Kładąc na serce pogmatwane 
Jak na osiołka – kompres śniegu 
Aby się wszystko uprościło, 
Było zwyczajne, proste sobie, 
By szpak pstrokaty, zagrypiony 
Fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska cichych, ufnych, 
Jak ciepły pled wzięła na ręce.

ks. Jan Twardowski

Pomódlmy się w noc betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 
By wszystko nam się rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki

I oby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały jak owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki

Adam Chmielowski [Brat Albert] urodził się 
20 sierpnia w 1845 r.  Mając 8 lat stracił ojca, 
a w wieku lat 14, matkę. Jako 17 letni student 
brał udział w powstaniu Styczniowym. Ranny 
stracił lewą nogę. Amputacja poniżej kolana 
odbyła się w warunkach polowych, przy 
świecy i bez środków znieczulających.

Po upadku powstania udał się na emi-
grację. Studiował w Paryżu, Gandawie, i na 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był 
tam w gronie wybitnych Polaków, między 
innymi z Maksymilianem Gierymskim, jego 
bratem Aleksandrem, Józefem Chełmońskim 
i Stanisławem Witkiewiczem, z którymi połą-
czyły go przyjacielskie więzi. Bardzo przeżył 
śmierć 28 letniego Maksymiliana Gierym-
skiego,  współlokatora, który skonał na Jego 
rękach.

Jako dojrzały malarz wrócił do kraju w 1874 
roku. Malował dużo. Obrazy wystawiał w Kra-
kowie, w warszawskiej Zachęcie, w salonie 
Krywulta. Przebywał również w Wenecji, 
następnie na dłużej zamieszkał wspólnie 
z Leonem Wyczółkowskim we Lwowie, gdzie 
powstało wiele obrazów obu artystów. Wtedy 
zaczął malować swój najpiękniejszy obraz 
Chrystusa cierpiącego "Ecce Homo".

      

   W malarstwie jednak nie odnalazł spokoju. 
Poszukiwał, dojrzewał. W pełni sił twórczych  
zrezygnował z błyskotliwej kariery, napisał: Nie 
bardzo żądny jestem sławy i pieniędzy, i po-
wodzeń, a nawet takie pragnienia potępiam       
w sobie... 
   Pragnienie poświęcenia Bogu swego talentu, 
zaprowadziło Go do furty zakonnej. Przywdział 
habit zakonny, wiązał się z tercjarstwem św. 
Franciszka, złożył śluby w 1887 roku. Moty-
wacją do tych działań, było głębokie życie 
kontemplacyjne, bezgraniczne ponad wszystko 
umiłowanie Boga i ewangeliczne zasady miło-
ści bliźniego. Napisał: W myślach o Bogu i 
przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i 
spokój, którego daremnie szukałem w życiu.
   W  1888 r. założył Zgromadzenie Braci Posłu-
gujących Ubogim. Od listopada 1888 r. podjął 
bezinteresowną opiekę nad miejską ogrze-
walnią w Krakowie, gdzie stworzył przytulisko 
dla bezdomnych i kalek. Zamieszkał z nimi, stał 
się jednym z nich. Nadludzkim wysiłkiem wal-
czył z nędzą, starając się zapewnić chleb, dla 
swoich podopiecznych na każdy dzień.  
Zachęcał do ufności mówiąc: Wszystkie sprawy 
zdawać na Opatrzność Boską, która obmyśla i 
najdrobniejsze szczegóły; Wszystko małe i 
wielkie  zdawać na Opatrzność Boską z całym 
zaufaniem i pewnością.   

Wspomnienia o śmierci Adama Branickiego

  Na drugi dzień rano był pogrzeb. Przy-
szłyśmy wcześnie i zajęłyśmy miejsca w klę-
cznikach ustawionych po środku kościoła. 
Katafalk cały przybrany zielenią i otoczony 
zielonymi drzewkami w donicach, które 
pamiętam jeszcze stojące w naszej krytej 
oranżerii. Kościół był pełen ludzi schodzą-
cych się rojnie ze wszystkich stron. Słysza-
łam jak rodzina zajmowała klęczniki za nami, 
jak tłum szumiał z boku, tyłu i przodu.
  Po chwili zabrzmiały organy i z góry odez-
wał się głos Ziutka „Ave Maryja” - zaczęła się 
ceremonia. Modliłyśmy się, ukrywszy twarze 
w dłoniach. Straciłyśmy poczucie czasu i 
rzeczywistości. Dopiero w czasie Ewangelii 
uderzył mnie widok kaplicy z czarnym napi-
sem: „Świętej Pamięci ADAM BRANICKI”. 
Patrzyłam weń, jak urzeczona i czytałam 
nieskończoną ilość razy: śp. Adam Branicki, 
śp. Adam Branicki…
 Nie, nawet teraz nie mogłam w to uwierzyć!

  Między klęcznikami przesuwał się coraz to 
ktoś inny, by złożyć u stóp katafalku wieniec 
czy wiązankę. Góra kwiatów rosła. Po po-
sadzce wiły się wstążki z czarnymi napisami: 
„Od byłego Zarządu Dóbr Adama Branic-
kiego” – „Od byłych pracowników” – „Od 
służby”. Oglądnęłam się za siebie raz czy 
drugi. Zwarty tłum wypełniał kościół. 

Tyle twarzy znajomych, bliskich – tyle 
 nz     a nych od lat, od dzieciństwa. Myślałam, 
jak bardzo by się cieszył Tatuś widząc tyle 
swoich młodych druhów. Jakże miło musi 
być mu tam w niebie widząc, że tylu dobrych 
ludzi przyszło go pożegnać. 

Ceremonia trwała bardzo długo, po 
licznych modlitwach i psalmach Ksiądz 
Kanonik Franciszek Pyrzakowski dał znak, 
by zdjęto trumnę z katafalku. 

Miedzy klęcznikami przesunęli się najbliżsi 
krewni i pracownicy Zarządu Głównego. 
Wujowie Stachowie Potocki i Rey, wuj 
Władek Dynowski, pan Korolkiewicz, pan 
Kosko, Rowiński. Szedł korowód przyjaciół 
Tatusia. Każda twarz przypominała mi go 
tak bardzo, tak boleśnie, tak wyraźnie. 
Ponieśli trumnę. Poszliśmy za nią. Szliśmy 
przez „loże kolatorską”, gdzie stały jeszcze 
klęczniki Tatusia i Mamy. Skręciliśmy w pra-
wo, ku zejściu do grobowca rodzinnego 
Branickich. Tłum szedł za nami. Ludzie 
pchali się niemiłosiernie, wypychali jedni 
drugich. Ktoś wziął mnie pod rękę, osła-
niając mnie przed cisnącymi się ludźmi.  
W krypcie postawiono trumnę na podłodze. 
Posypały się znowu kwiaty i wieńce, 
przykrywając posadzkę. Klęczałyśmy długo, 
odpowiadając machinalnie na słowa współ-
czucia i żalu.

KRÓLU NIEBIOS, cierniem 
ukoronowany, ubiczowany,  
w purpurę odziany, 
Królu niebios, znieważony i oplwany 
– bądź Królem i Panem naszym tu
i na wieki. Amen

Święty Brat Albert Chmielowski CFA
  25 grudnia 2017 roku kończy się "Rok św. Brata Alberta", ustanowiony w 2016 r. 

uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Był to czas poświęcony na pogłębienie kultu i 
poznanie Jego drogi do świętości.  W naszej parafii św. Anny w Wilanowie 17 czerwca 
2017 r., w liturgiczny dzień św. Brata Alberta zostały uroczyście wprowadzone relikwie 
Świętego. Relikwiarz niosły w procesji siostry Albertynki ze Zgromadzenia w Warszawie. 

Relikwie znajdują się wśród innych świętych i błogosławionych w gablocie w lewej nawie, 
w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, a po prawej stronie od głównego ołtarza 
w niszy znajduje się posąg św. Brata Alberta naturalnej wielkości.
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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Sm 7,1-5. 8b-12. 14a.16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, 
a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wro-
gów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, 
ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Bo-
ża mieszka w namiocie». Natan powiedział 
do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz    
w sercu, gdyż Pan jest z tobą». Lecz tej 
samej nocy Pan skierował do Natana nastę-
pujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, 
Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz 
Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pa-
stwiska spośród owiec, abyś był władcą nad 
ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą 
wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem 
przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. 
Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 
Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, 
i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim 
miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie 
nikczemni nie będą go już uciskać jak daw-
niej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów 
nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 
pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też 
Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbu-
duje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spocz-
niesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę 
po tobie potomka twojego, który wyjdzie         
z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego króle-
stwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi 
synem. Przede Mną dom twój i twoje króle-
stwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 
utwierdzony na wieki”».
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DRUGIE CZYTANIE 
Rz 16, 25-27

Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić 
was zgodnie z Ewangelią i moim 
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie 
z objawioną tajemnicą, dla dawnych 
wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, 
a przez pisma prorockie na rozkaz 
odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczoną, dla skłonienia ich do 
posłuszeństwa wierze, Bogu, który 
jedynie jest mądry, przez Jezusa 
Chrystusa, niech będzie chwała na 
wieki wieków! Amen.

Oto Słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 1,38 

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

EWANGELIA 
Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w 
Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy 
poślubionej mężowi imieniem Józef, z 
rodu Dawida; a dziewicy było na imię 
Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: 
«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z 
Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami ». Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co by miało znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
on wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego pano-
waniu nie będzie końca». Na to Maryja 
rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpo-
wiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. a oto 
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła 
w swej starości syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Oto słowo Pańskie
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ks. dr Waldemar R. Macko

drogę do poznania prawdy i dobra. 

K OM E N T A R Z
Dzisiejsze drugie czytanie z Listu do Rzy-

mian mówi o tajemnicy ukrytej dla dawnych 
wieków, która została objawiona: zgodnie z 
objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków 
ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez 
pisma prorockie na rozkaz odwie-cznego 
Boga wszystkim narodom obwie-szczoną 
(Rz 16,25-26). Chodzi o tajemnicę Boga i 
jego stosunku do człowieka.

Człowiek, doświadczając swojej małości 
wobec ogromu wszechświata, od samego 
początku interesował się tym, jaki Bóg jest i 
czego od niego oczekuje. Do czasu przyj-
ścia Jezusa Chrystusa były to jakieś za-
powiedzi i domysły. Chrystus, swoim ży-
ciem, śmiercią i zmartwychwstaniem objawił 
nam tajemnicę Boga i jego stosunku do czło-
wieka. Ale nie można ograniczyć tajemnicy 
Jezusa Chrystusa do słów zapisanych w Bi-
blii. Jezus Chrystus jest żywą osobą i dla-
tego musi być jako, taki spotykany w Koś-
ciele. Dlatego bez sensu jest stwierdzenie: 
Bóg-tak, Kościół-nie. Jezus Chrystus to 
świadectwo Biblii przeżywane w wierze 
Kościoła: w sakramentach, w lekturze Pisma 
Świętego, w codziennych obowiązkach,       
w uczynkach miłosierdzia. 

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą 
dla nas spotkaniem żywego Chrystusa.

Ks dr Maciej Raczyński-Rożek

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29

Na wieki będę sławił łaski Pana
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, 
Twą wierność będę głosił moimi ustami 
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: 
«Na wieki ugruntowana jest łaska», 
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, 
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki 
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».
«On będzie wołał do Mnie: 
„Ty jesteś moim ojcem, 
moim Bogiem, opoką mojego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę 
i trwałe z nim będzie moje przymierze».
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1. 

2. 

3.

Dziś, Msze św. w naszym kościele będą 
odprawione o następujących godzinach: 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30. i 13.00. Nie 
będzie nabożeństwa oraz Mszy św. o godz. 
18.00. i 20.00. Wszystkich parafian zapra-
szamy na Pasterkę o północy. Oprawę 
muzyczną podczas pasterki zapewni nasz 
chór parafialny "Sanctae Annae" wraz 
instrumentalistami na stałe współpracują-
cymi z naszą parafią. Opiekę artystyczną 
objęli Państwo Natalia i Leszek Knyzia-
kowie. Zachęcamy do zachowania trady-
cyjnego postu w Wigilię i prosimy o urzą-
dzenie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.
Jutro, 25 grudnia, Msze św. sprawowane 
będą w następujących godzinach: 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy 
dzień świąt nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00. i 20.00. 
W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. 
sprawowane będą o godz. 7.00., 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również 
wszystkich pochowanych na naszym 
cmentarzu w ostatnim roku. W tym roku 
Mszę św. za naszych zmarłych sprawować 
będziemy w niedzielę, 31 grudnia o godz. 
18.00. Zgłoszenia przyjmowane są w 
zakrystii i kancelarii parafialnej.
W sobotę 30 grudnia br. o godz. 19.00 w 
saloniku w dzwonnicy odbędzie się 
spotkanie biblijne Lectio Divina, na które 
serdecznie zapraszamy.
W niedzielę, 31 grudnia br., nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
Uroczyste Nieszpory na zakończenie roku 
zostaną odprawione w niedzielę, 31 grudnia 
o godz.17.00.

7. 

9. 

8.

Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na Koncert Kolędowy, w wykonaniu 
naszego chóru "Sanctae Annae" oraz 
kwartetu smyczkowego pod dyrekcją pani 
Natalii Knyziak. Koncert odbędzie się w na-
szym kościele w sobotę, 6 stycznia  
o godz.19.00.
Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w niedzielę, 7 stycznia po Mszy św. o 
godz. 11.30.
W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Jan Józef Szymański, wdowiec z parafii. 
tutejszej
i Wiesława Teresa Pilarska, wdowa z pa-
rafii pw. MB Częstochowskiej w Kole -  
zapowiedź II.
Piotr Konrad Klimiuk, kawaler z parafii 
tutejszej
i Aleksandra Katarzyna Rzeszowiak, pan-
na z parafii pw. św. Kazimierza w War-
szawie - zapowiedź II.

od 10.12.2017 do 14.01.2018

Módlmy się, 
aby święta Bożego Narodzenia 

były okazją do umocnienia 
w wierze i napełnieniu serc 

nadzieją, pokojem i miłością.

4.

5.

6.
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ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . .  2
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Wspomnienia o śmierci Adama 
Branickiego . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 3

Zaproszenie na Lectio Divina  . . . . . 3

Zaproszenie na wystawę ikon 
i prac o tematyce sakralnej . . . . . . .  4

Zaproszenie na koncert kolędowy . . 4
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

ZAPRASZA
na wystawę ikon i prac 

 Wystawę można oglądać 
do końca stycznia 2018 r.

o tematyce sakralnej.

Każdy, kto by wie-
dział o przeszko-
dach zachodzących 
między narzeczony-
mi, zobowiązany jest 
powiadomić kance-
larię parafialną.
Narzeczonych pole-
camy modlitwie para-
fian.
W dniach od 2 do 4 
stycznia 2018 roku 
odwiedzimy z wizytą 
duszpasterską rodzi-
ny mieszkające przy 
następujących uli-
cach:

10 

Wtorek, 2 stycznia ul. Łowcza 1-17 (numery 
nieparzyste), ul. Kubickiego 7-17 (numery 
nieparzyste)
Środa, 3 stycznia ul. Kubickiego 19, ul. Mar-
conich 1-3.
Czwartek, 4 stycznia ul. Marconich 5.

– 

– 

– 

– 

– 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna
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