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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)

   Pan tak powiedział do Abrama podczas 
widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja 
jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie 
sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, 
na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu 
mego życia, nie mając potomka; przyszłym 
zaś spadkobiercą mojej majętności jest 
Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ 
nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony 
u mnie sługa mój, zostanie moim spadko-
biercą». Ale oto usłyszał słowa: «Nie on
będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie
dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie
pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z
namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem
dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo».
Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za
zasługę.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19
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   Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano 
Abrahamem, usłuchał wezwania, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w 
posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo 
podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, 
który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 
jednego, i to już niemal obumarłego, 
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy 
na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 1Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, 
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, 
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, 
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, 
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, 
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
przysiędze danej Izaakowi.

ks. dr Maciej Raczyński - Rożek

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, 
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał 
na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, które-
mu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla 
ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg 
mocen jest wskrzesić także umarłych, i 
dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Hbr 1, 1-2a

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez Syna.

EWANGELIA 
Łk 2, 22–40

   Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w 
Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A 
żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał 
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc 
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił 
Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 
Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i 
Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon 
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A 
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, 
córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w 
latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 
i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty 
czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i 
mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko 
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 
swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i 
nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie

K OM E N T A R Z
 Teologia katolicka używa sformułowa-
nia „pewność wiary”. Może ono wydawać 
się sprzeczne samo w sobie. Pewność 
jest przecież wtedy, kiedy coś zostało 
udowodnione. Natomiast wiara jest 
wtedy, kiedy komuś trzeba zaufać na 
słowo. 
 Otóż pewność wiary jest pewnym 
specyficznym rodzajem pewności, który 
opiera się na miłości czy przyjaźni. Kiedy 
znam dobrze mojego przyjaciela, to 
jestem pewien, że mnie nie oszuka czy 
mnie nie zostawi w trudnej sytuacji. Im 
większa i prawdziwsza miłość, tym 
większa pewność. 
  W dzisiejszym drugim czytaniu czyta-
my: Dzięki wierze ten, którego nazwano 
Abrahamem, usłuchał wezwania, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć 
w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, 
dokąd idzie (Hbr 11,8). Abraham tak 
kochał Boga, że wyszedł na ślepo z wła-
snej bezpieczniej ziemi rodzinnej i 
poszedł w nieznanym sobie kierunku, bo 
Bóg tak go poprosił.
  Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny, niech 
w naszych rodzinach rozwija się i 
pogłębia miłość do Boga, abyśmy nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach mieli 
pewność wiary, że Bóg nas prowadzi i 
chce naszego dobra. 
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Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa, nieszpory zostaną 
odprawione o godz. 17.00., a po nich 
będziemy modlić się za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również 
wszystkich pogrzebanych na cmentarzu 
wilanowskim w ostatnim roku. Imiona 
zmarłych prosimy zgłaszać w zakrystii. 
Msza św. na zakończenie roku kalen-
darzowego zostanie odprawiona o godz. 
18.00. a bezpośrednio po niej zostanie 
odprawione nabożeństwo dziękczynno-
błagalne.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 
stycznia, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00. a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie. 
W piątek, 5 stycznia, Msza św. wotywna     
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać; rano i od godz.
16.00, w czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu. Pragniemy również odwiedzić
chorych i osoby w podeszłym wieku.
Imiona i nazwiska oraz adresy osób prag-

4.

–

–

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
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Módlmy się, 
aby święta Bożego Narodzenia 

były okazją do umocnienia 
w wierze i napełnieniu serc 

nadzieją, pokojem i miłością.

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 14.00. 

W dniach 2–4 stycznia odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– ul. Ğowcza 1-17 (numery nieparzyste), ul. Kubickiego 7-17 
(numery nieparzyste)
– ul. Kubickiego 19, ul. Marconich 1-3.
– ul. Marconich 5.

– wtorek, 2 stycznia

– środa, 3 stycznia
– czwartek, 4 stycznia

W Klimatach:
Święta Rodzina z Nazaretu 
wzorem dla każdej rodziny . . . .. . . . 2

Wszyscy się tam zmieścicie. . . . . . . 2

ABC pierwszych sobót miesiąca . . . 3

Poznajmy Osobę 
Ducha Świętego . . . . . . . . 3

Pasterka 2017 roku - zdjęcia . . . . . .  3

Zaproszenie na Nieszpory . . . . . . . . 3

Betlejem w Warszawie - 
koncert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Koncert kolędowy u św Anny . . . . . . 3

Zapraszamy na Jasełka przygotowane
przez dzieci z naszej parafii, które 
odbędą się w niedzielę, 7 stycznia po
Mszy św. o godz. 11.30.
Serdecznie zapraszamy na koncert „Be-
tlejem w Warszawie ”, który odbędzie się 
w Hali Torwar, 4 stycznia 2018 roku o 
godzinie 19.00. Wystąpią między innymi 
Natalia Kukulska, Kasia Moś, Mietek
Szcześniak i inni, śpiewając najpiękniej-
sze kolędy z różnych stron świata. 
W spotkaniu weźmie udział ks. Kard. 
Kazimierz Nycz. Bilety na to wydarzenie
są do nabycia na stronie 
www.betlejemwpolsce.pl oraz w Fundacji 
Chrześcijańskie Granie.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
w poniedziałek, 1 stycznia, Uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki,
we wtorek, 2 stycznia, Wspomnienie św. 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazja-
nzu biskupów i Doktorów Kościoła, 
w sobotę, 6 stycznia, uroczystość 
Objawienia Pańskiego.
Wszystkim, obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.
Serdecznie dziňkujemy wszystkim para-
fianom i goŜciom, kt·rzy w czasie
Adwentu i ŜwiŃt BoŨego Narodzenia
korzystali z posğugi duszpasterskiej w ko-
legiacie wilanowskiej, za liczny udziağ 
w rekolekcjach, roratach i sakramencie 
pojednania. Szczeg·lne podziňkowania 
kierujemy do s. Melanii, p. Willarda
Biemans, p. Marii Banaszkiewicz, p.
Zbigniewa Wujasza i p. Ğukasza 
Czarnego, p. Krystyny Kruszewskiej i p.
Marty Piekut, oraz do rodzin paŒstwa 
Rawskich, Czajkowskich i GrŃdziel, 
kt·rzy w tym roku przygotowali szopkň
betlejemskŃ w naszej ŜwiŃtyni. 
W sobotę, 6 stycznia br., przypada
Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Msze św. sprawowane będą o godz.:
7.00., 12.00., 17.00. i 18.00. W czasie
każdej Mszy św. pobłogosławimy
kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi 
naszych mieszkań i domów. Taca z uro-
czystości przeznaczona jest na misje.
Plan wizyty duszpasterskiej znajduje się 
w tabelce obok.

– 31 grudnia 2017 r.

nących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej.
W sobotę, 6 stycznia, o godz. 7.00. nie 
będzie Mszy św. wotywnej o Niepokalanym
Sercu NMP, ponieważ obchodzimy Uro-
czystość Objawienia Pańskiego. Po Mszy
zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe.
W poniedziałek, 1 stycznia, przeżywać 
będziemy Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. Msze św. będą sprawowane: o 
godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00. i 18.00. Nie 
będzie nabożeństwa o godz. 17.00. i Mszy
św. o godz. 7.00 i 20.00. W tym dniu
przeżywać będziemy Światowy Dzień Mo-
dlitw o Pokój. W Nowy Rok za pobożne 
odśpiewanie Hymnu do Ducha Świętego
możemy zyskać odpust zupełny wypeł-
niając pozostałe warunki odpustu.
We wtorek, 2 stycznia o godz. 17.30 za-
praszamy na różaniec rodziców za dzieci, 
a następnie na Mszę Św. o godz. 18.00 
w intencji rodziców i dzieci, z prośbą o opie-
kę Matki Bożej. o wierność Bogu i nauce 
Kościoła.
Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na Koncert Kolędowy, w wykonaniu 
naszego chóru "Sanctae Annae" oraz
kwartetu smyczkoweg. Koncert odbędzie
się w naszym kościele w sobotę, 6 stycznia
o godz.19.00.
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–
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   Święta rodzina z Nazaretu prowadziła  w 
otoczeniu swoich licznych krewnych życie 
skromne, pracując w pocie czoła na co-
dzienny chleb. Na rytm ich życia składały się 
modlitwy w synagodze, obrządki licznych 
świat religijnych judaizmu tj. miedzy innymi 
obrządku obrzezania, święto Przaśników, 
pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. 
Zewnętrzne życie modlitewne Świętej 
Rodziny nie odróżniało się od życia 
praktykującego Izraelity w tej epoce.
   Święta Rodzina żyła jako jedna spośród 
innych rodzin tego ludu tzn. prosto, pokornie, 
ubogo, pracowicie, z miłością do tradycji 
kulturowych i religijnych swego narodu, 
głęboko religijna i daleka od centrum władzy 
religijnej jak i cywilnej. Święta Rodzina nie 
wyróżniała się spośród innych rodzin ani      
w sposobie życia, ani w sposobie ubierania 
się, ani w posiłkach, ani w sposobie uczest-
niczenia w liturgii celebrowanej w synago-
dze.  Bóg chciał nam objawić, że zwyczajne 
życie codzienne jest tym miejscem, w którym 
On na nas czeka, abyśmy Go kochali i 
realizowali Jego plan wobec nas. 
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twami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do 
okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Jezus powiedział do siostry Łucji: „To 
prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, 
lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, 
mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. 
Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć 
pierwszych sobót w celu wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu twojej Matki 
Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią 
piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

Żródlo: Internet

Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając 
przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 
roku w kaplicy z naszym Panem i roz-
mawiając z Nim o czwartym i piątym 
pytaniu, poczułam się nagle mocniej 
owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie 
mylę, zostało mi objawione, co następuje: 
Córko, motyw jest prosty: Jest pięć ro-
dzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 
Poczęciu.
Przeciwko Jej Dziewictwu.

3.

4.

5.

Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kie-
dy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie 
jako Matkę człowieka.
Bluźnierstwa tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet niena-
wiść do tej Niepokalanej Matki.
Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej 
bezpośrednio w Jej świętych wizerun-
kach.
Oto, droga córko, motyw, który kazał 

Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o 
ten mały akt wynagrodzenia. A poza wzglę-
dem dla Niej chciałem poruszyć moje miło-
sierdzie, aby przebaczyło tym duszom, 
które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do 
ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modli-
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Święta Rodzina z Nazaretu wzorem dla każdej rodziny
      Sekretem jest żyć i  "to żyć" z taką miłoś-
cią i wytrwałością, jak żyła Święta Rodzina.

    Całe życie Świętej Rodziny z Nazaretu było 
skupione na Bogu. Bóg był dla tej Rodziny 
wszystkim. Każda też rodzina podobnie jak 
Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca 
Niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe 
Syn Boży. "Każda rodzina pochodzi od Boga i 
do Boga prowadzi".
  Rodzina chrześcijańska, na której życie 
zawsze składają się blaski i cienie, znajdzie 
pokój i radość. Taka zdrowa wrażliwość 
stwarza klimat miłości, w którym człowiek się 
rozwija. Podobnie jak roślina potrzebuje 
światła i ciepła dla swego rozwoju, tak 
człowiek potrzebuje miłości.

 Dzisiaj Kościół ze szczególną czcią i 
miłością zwraca się w stronę Świętej Rodziny 
z Nazaretu. Równocześnie poprzez tę jedyną 
w dziejach ludzkości Rodzinę, zwraca się do 
wszystkich ludzkich rodzin i modli za nie. 

Emilia Pawełek 
Źródło:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczy-
cach, Miesięcznik "Wspólnota", Nr 12/2009

Wszyscy się tam zmieścicie
   „Moje serce jest ogromne, wszyscy się tam zmieścicie, także wielcy grzesznicy”- te 
słowa, na początku XX wieku, kieruje Jezus do prostej, niewykształconej Kalabryjki. 

   Jesień 2017. Na małą wycieczkę krajozna-
wczą wybieramy Kalabrię, bo tam w listo-
padzie jeszcze grzeje słońce, a poza tym … 
są bardzo tanie połączenia lotnicze. Dopiero 
podczas planowania trasy, w naszej niedużej 
grupie ktoś rzuca: odwiedzimy Paravati, 
miasteczko Natuzzy Evolo. Dlaczego? Bo 
miała ciekawych znajomych!  
   Skrajna bieda, dzieciństwo na ulicy, matka 
w więzieniu, ojca nie ma. Kilkuletnia Natuzza 
mogłaby się skarżyć, ale zamiast tego wy-
chowuje rodzeństwo i pracuje, bo przecież    
z czegoś trzeba żyć. Nieliczne wolne chwile 
spędza na zabawie na ulicy –  jak się potem 
dowiaduje, z samym z Jezusem i Maryją - 
piękną nastolatką o ciemnej karnacji. 
Przyjmuje wizyty świętych i na co dzień 
obcuje z aniołami. Początkowo jest podejrze-
wana o chorobę psychiczną i kontakty z sza-
tanem. Stopniowo oskarżenia upadają 
wobec faktów – dziewczynka ma dar 
bilokacji, stygmaty, a na jej ubraniach 
samoistnie pojawiają się hemografie - pisane 
krwią znaki krzyża oraz cytaty z Pisma 
Świętego po łacinie i w grece. Jakby tego 
było mało, jak równy z równym rozprawia      
z największymi teologami i znawcami Biblii, 
choć nie umie czytać ani pisać i nigdy nie 
uczęszczała do szkoły. Po co, jeśli wszystko 
tłumaczą jej … sami święci i aniołowie? 
   Wychodzi za mąż, ma kilkoro dzieci. Dzieci 
widzą mamę przyjmującą świętych, ale nie 
zdają sobie sprawy z niecodzienności tych 
rozmów: Myśleliśmy, że do każdej mamy 

przychodzą święci, mówią potem z rozbra-
jającą szczerością. 
  W 1994 roku Mamma Natuzza, jak ją 
wszyscy nazywają, zakłada wieczerniki 
modlitwy, w kilka lat później są ich już setki 
na całym świecie. Na jej pogrzebie w 2009r. 
tysiące wiernych skanduje: santa subito! 
   Signor Guido, niemłody właściciel hoteliku, 
w którym nocujemy w miejscowości odda-
lonej o kilkadziesiąt kilometrów od Paravati, 
jest byłym prezesem lokalnej izby przemy-
słowo-handlowej. Bywał w Polsce z misjami 
gospodarczymi, dobrze zna nasz kraj. Mamy 
wspólną przeszłość zawodową: promocja 
gospodarcza naszych krajów, więc zachę-
cona tym podobieństwem, zagaduję go         
o Natuzzę Evolo.

Miałem przyjemność poznać ją kiedyś       

 
w Rzymie, choć to za dużo powiedziane, że 
ją znałem - mówi. Jaka była? Ci, którzy byli   
z nią blisko mówią, że zawsze myślała         
o innych, nigdy o sobie. Proces beaty-
fikacyjny ruszył pięć lat po jej śmierci, ale
teraz wszystko się zatrzymało.

 Ruszamy w dalszą drogę. 
  Staram się nie przeoczyć zjazdu z auto-
strady, ale niepotrzebnie się martwię: wielki 
znak drogowy w kolorze brązowym upewnia 
mnie, że poruszamy się „Via della fe-
de” (drogą wiary), kolejny ogłasza, że zbliża-
my się kościoła Santa Maria di Paravati. 
Opuszczamy autostradę i wjeżdżamy w góry. 
Mijamy kilka zakazów ruchu - jedne na wpół 
przewrócone, inne… kilkakrotnie przestrzelo-

ne, a wszystkie mocno zardzewiałe. Robi 
nam się nieswojo. Ostrożnie pniemy się 
wyboistą drogą wijącą się wśród gór. Mijamy 
jedno miasteczko – żywego ducha. W ko-
lejnym dwóch młodzieńców pali papierosy na 
skraju drogi. Chodnika brak. Kolejne znaki 
mówią, że zbliżamy się do Paravati. Po obu 
stronach drogi ciągną się gaje oliwne. Sądząc 
po grubości pni, drzewa muszą mieć ze 
trzysta lat. Pod nimi na ziemi leżą cieniutkie 
jak pajęczyna siatki: białe, czerwone i zielone. 
Rolnicy rozkładają je, żeby ułatwić sobie zbiór 
spadających z drzew oliwek – tu nic nie może 
się zmarnować.
   W końcu – Paravati. Miasteczko Natuzzy 
jest częścią sąsiadującego z nim Mileto. 
Wzdłuż uliczek ciągną się niewysokie domki 
o rozpadających się fasadach. Wiele z nich
jest na sprzedaż, o czym głoszą tabliczki
„vendesi”. Drogowskazy prowadzą nas do
Fundacji Niepokalanego Serca Maryi Schro-
nienia Dusz. Teren Fundacji zagospodaro-
wano z rozmachem, budynki fundacji są
nowe, solidne. Z boku przypominają paryskie
Centrum Pompidou – po bocznych ścianach
pną się gigantyczne rury wentylacyjne. Na
jednym z budynków napis: Villa Della Gioia- 
willa radości.

 Jak głoszą lokalne gazety, poprzedniego 
dnia, tj. 1 listopada, który jest dniem śmierci 
Natuzzy, albo jak wolą wierni – dniem jej 
narodzin dla nieba, okolicznościowa msza 
święta zgromadziła w Paravati kilka tysięcy 
pielgrzymów. 

Anna Saczuk

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów.

Ikona Świętej Rodziny

W Nowy Rok za pobożne odśpiewanie Hymnu do Ducha Świętego możemy zyskać 
odpust zupełny wypełniając pozostałe warunki odpustu.
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Święta rodzina z Nazaretu prowadziła w 
otoczeniu swoich licznych krewnych życie 
skromne, pracując w pocie czoła na co-
dzienny chleb. Na rytm ich życia składały się 
modlitwy w synagodze, obrządki licznych 
świat religijnych judaizmu tj. miedzy innymi 
obrządku obrzezania, święto Przaśników, 
pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. 
Zewnętrzne życie modlitewne Świętej 
Rodziny nie odróżniało się od życia 
praktykującego Izraelity w tej epoce.

Święta Rodzina żyła jako jedna spośród 
innych rodzin tego ludu tzn. prosto, pokornie, 
ubogo, pracowicie, z miłością do tradycji 
kulturowych i religijnych swego narodu, 
głęboko religijna i daleka od centrum władzy 
religijnej jak i cywilnej. Święta Rodzina nie 
wyróżniała się spośród innych rodzin ani      
w sposobie życia, ani w sposobie ubierania 
się, ani w posiłkach, ani w sposobie uczest-
niczenia w liturgii celebrowanej w synago-
dze. Bóg chciał nam objawić, że zwyczajne 
życie codzienne jest tym miejscem, w którym 
On na nas czeka, abyśmy Go kochali i 
realizowali Jego plan wobec nas. 

3

twami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do 
okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

  Jezus powiedział do siostry Łucji: „To 
prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, 
lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, 
mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. 
Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć 
pierwszych sobót w celu wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu twojej Matki 
Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią 
piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

Żródlo: Internet

  Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając 
przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 
roku w kaplicy z naszym Panem i roz-
mawiając z Nim o czwartym i piątym 
pytaniu, poczułam się nagle mocniej 
owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie 
mylę, zostało mi objawione, co następuje: 
Córko, motyw jest prosty: Jest pięć ro-
dzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 
Poczęciu.
Przeciwko Jej Dziewictwu.

3.

4.

5.

Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kie-
dy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie 
jako Matkę człowieka. 
Bluźnierstwa tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet niena-
wiść do tej Niepokalanej Matki.
Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej 
bezpośrednio w Jej świętych wizerun-
kach.

 Oto, droga córko, motyw, który kazał 
Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o 
ten mały akt wynagrodzenia. A poza wzglę-
dem dla Niej chciałem poruszyć moje miło-
sierdzie, aby przebaczyło tym duszom, 
które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do 
ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modli-
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Święta Rodzina z Nazaretu wzorem dla każdej rodziny
Sekretem jest żyć i "to żyć" z taką miłoś-

cią i wytrwałością, jak żyła Święta Rodzina.
Całe życie Świętej Rodziny z Nazaretu było 

skupione na Bogu. Bóg był dla tej Rodziny 
wszystkim. Każda też rodzina podobnie jak 
Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca 
Niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe 
Syn Boży. "Każda rodzina pochodzi od Boga i 
do Boga prowadzi".

Rodzina chrześcijańska, na której życie 
zawsze składają się blaski i cienie, znajdzie 
pokój i radość. Taka zdrowa wrażliwość 
stwarza klimat miłości, w którym człowiek się 
rozwija. Podobnie jak roślina potrzebuje 
światła i ciepła dla swego rozwoju, tak 
człowiek potrzebuje miłości.

Dzisiaj Kościół ze szczególną czcią i 
miłością zwraca się w stronę Świętej Rodziny 
z Nazaretu. Równocześnie poprzez tę jedyną 
w dziejach ludzkości Rodzinę, zwraca się do 
wszystkich ludzkich rodzin i modli za nie. 

Emilia Pawełek 
Źródło:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczy-
cach, Miesięcznik "Wspólnota", Nr 12/2009

Wszyscy się tam zmieścicie
„Moje serce jest ogromne, wszyscy się tam zmieścicie, także wielcy grzesznicy”- te 

słowa, na początku XX wieku, kieruje Jezus do prostej, niewykształconej Kalabryjki. 

Jesień 2017. Na małą wycieczkę krajozna-
wczą wybieramy Kalabrię, bo tam w listo-
padzie jeszcze grzeje słońce, a poza tym … 
są bardzo tanie połączenia lotnicze. Dopiero 
podczas planowania trasy, w naszej niedużej 
grupie ktoś rzuca: odwiedzimy Paravati, 
miasteczko Natuzzy Evolo. Dlaczego? Bo 
miała ciekawych znajomych!  

Skrajna bieda, dzieciństwo na ulicy, matka 
w więzieniu, ojca nie ma. Kilkuletnia Natuzza 
mogłaby się skarżyć, ale zamiast tego wy-
chowuje rodzeństwo i pracuje, bo przecież    
z czegoś trzeba żyć. Nieliczne wolne chwile 
spędza na zabawie na ulicy – jak się potem 
dowiaduje, z samym z Jezusem i Maryją - 
piękną nastolatką o ciemnej karnacji. 
Przyjmuje wizyty świętych i na co dzień 
obcuje z aniołami. Początkowo jest podejrze-
wana o chorobę psychiczną i kontakty z sza-
tanem. Stopniowo oskarżenia upadają 
wobec faktów – dziewczynka ma dar 
bilokacji, stygmaty, a na jej ubraniach 
samoistnie pojawiają się hemografie - pisane 
krwią znaki krzyża oraz cytaty z Pisma 
Świętego po łacinie i w grece. Jakby tego 
było mało, jak równy z równym rozprawia      
z największymi teologami i znawcami Biblii, 
choć nie umie czytać ani pisać i nigdy nie 
uczęszczała do szkoły. Po co, jeśli wszystko 
tłumaczą jej … sami święci i aniołowie? 

Wychodzi za mąż, ma kilkoro dzieci. Dzieci 
widzą mamę przyjmującą świętych, ale nie 
zdają sobie sprawy z niecodzienności tych 
rozmów: Myśleliśmy, że do każdej mamy

przychodzą święci, mówią potem z rozbra-
jającą szczerością. 

W 1994 roku Mamma Natuzza, jak ją 
wszyscy nazywają, zakłada wieczerniki 
modlitwy, w kilka lat później są ich już setki 
na całym świecie. Na jej pogrzebie w 2009r. 
tysiące wiernych skanduje: santa subito! 

Signor Guido, niemłody właściciel hoteliku, 
w którym nocujemy w miejscowości odda-
lonej o kilkadziesiąt kilometrów od Paravati, 
jest byłym prezesem lokalnej izby przemy-
słowo-handlowej. Bywał w Polsce z misjami 
gospodarczymi, dobrze zna nasz kraj. Mamy 
wspólną przeszłość zawodową: promocja 
gospodarcza naszych krajów, więc zachę-
cona tym podobieństwem, zagaduję go         
o Natuzzę Evolo.

Miałem przyjemność poznać ją kiedyś
w Rzymie, choć to za dużo powiedziane, że 
ją znałem - mówi. Jaka była? Ci, którzy byli   
z nią blisko mówią, że zawsze myślała 
o innych, nigdy o sobie. Proces beaty-
fikacyjny ruszył pięć lat po jej śmierci, ale
teraz wszystko się zatrzymało.

 Ruszamy w dalszą drogę. 
Staram się nie przeoczyć zjazdu z auto-

strady, ale niepotrzebnie się martwię: wielki 
znak drogowy w kolorze brązowym upewnia 
mnie, że poruszamy się „Via della fe-
de” (drogą wiary), kolejny ogłasza, że zbliża-
my się kościoła Santa Maria di Paravati. 
Opuszczamy autostradę i wjeżdżamy w góry. 
Mijamy kilka zakazów ruchu - jedne na wpół 
przewrócone, inne… kilkakrotnie przestrzelo-

ne, a wszystkie mocno zardzewiałe. Robi 
nam się nieswojo. Ostrożnie pniemy się 
wyboistą drogą wijącą się wśród gór. Mijamy
jedno miasteczko – żywego ducha. W ko-
lejnym dwóch młodzieńców pali papierosy na
skraju drogi. Chodnika brak. Kolejne znaki 
mówią, że zbliżamy się do Paravati. Po obu 
stronach drogi ciągną się gaje oliwne. Sądząc
po grubości pni, drzewa muszą mieć ze
trzysta lat. Pod nimi na ziemi leżą cieniutkie
jak pajęczyna siatki: białe, czerwone i zielone.
Rolnicy rozkładają je, żeby ułatwić sobie zbiór 
spadających z drzew oliwek – tu nic nie może
się zmarnować.

W końcu – Paravati. Miasteczko Natuzzy 
jest częścią sąsiadującego z nim Mileto. 
Wzdłuż uliczek ciągną się niewysokie domki 
o rozpadających się fasadach. Wiele z nich
jest na sprzedaż, o czym głoszą tabliczki
„vendesi”. Drogowskazy prowadzą nas do
Fundacji Niepokalanego Serca Maryi Schro-
nienia Dusz. Teren Fundacji zagospodaro-
wano z rozmachem, budynki fundacji są
nowe, solidne. Z boku przypominają paryskie
Centrum Pompidou – po bocznych ścianach
pną się gigantyczne rury wentylacyjne. Na
jednym z budynków napis: Villa Della Gioia- 
willa radości.

Jak głoszą lokalne gazety, poprzedniego 
dnia, tj. 1 listopada, który jest dniem śmierci 
Natuzzy, albo jak wolą wierni – dniem jej 
narodzin dla nieba, okolicznościowa msza 
święta zgromadziła w Paravati kilka tysięcy 
pielgrzymów. 

Anna Saczuk

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów.

Ikona Świętej Rodziny

W Nowy Rok za pobożne odśpiewanie Hymnu do Ducha Świętego możemy zyskać 
odpust zupełny wypełniając pozostałe warunki odpustu.
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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)

Pan tak powiedział do Abrama podczas 
widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja 
jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie 
sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, 
na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu 
mego życia, nie mając potomka; przyszłym 
zaś spadkobiercą mojej majętności jest 
Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ 
nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony 
u mnie sługa mój, zostanie moim spadko-
biercą». Ale oto usłyszał słowa: «Nie on
będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie
dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie
pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z
namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem
dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo».
Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za
zasługę.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19

Wszyscyśmy
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Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano 
Abrahamem, usłuchał wezwania, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w 
posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo 
podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, 
który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 
jednego, i to już niemal obumarłego, 
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy 
na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 1Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, 
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, 
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, 
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, 
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, 
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
przysiędze danej Izaakowi.

ks. dr Maciej Raczyński - Rożek

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, 
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał 
na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, które-
mu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla 
ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg 
mocen jest wskrzesić także umarłych, i 
dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Hbr 1, 1-2a

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez Syna.

EWANGELIA 
Łk 2, 22–40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w 
Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A 
żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał 
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc 
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił 
Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 
Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i 
Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon 
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A 
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, 
córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w 
latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 
i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty 
czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i 
mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko 
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 
swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i 
nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie

K OM E N T A R Z
Teologia katolicka używa sformułowa-

nia „pewność wiary”. Może ono wydawać 
się sprzeczne samo w sobie. Pewność 
jest przecież wtedy, kiedy coś zostało 
udowodnione. Natomiast wiara jest 
wtedy, kiedy komuś trzeba zaufać na 
słowo. 

Otóż pewność wiary jest pewnym 
specyficznym rodzajem pewności, który 
opiera się na miłości czy przyjaźni. Kiedy 
znam dobrze mojego przyjaciela, to 
jestem pewien, że mnie nie oszuka czy 
mnie nie zostawi w trudnej sytuacji. Im 
większa i prawdziwsza miłość, tym 
większa pewność. 

W dzisiejszym drugim czytaniu czyta-
my: Dzięki wierze ten, którego nazwano 
Abrahamem, usłuchał wezwania, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć 
w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, 
dokąd idzie (Hbr 11,8). Abraham tak 
kochał Boga, że wyszedł na ślepo z wła-
snej bezpieczniej ziemi rodzinnej i 
poszedł w nieznanym sobie kierunku, bo 
Bóg tak go poprosił.

Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny, niech 
w naszych rodzinach rozwija się i 
pogłębia miłość do Boga, abyśmy nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach mieli 
pewność wiary, że Bóg nas prowadzi i 
chce naszego dobra.
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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

2.

1.

3.

5.

6.

Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa, nieszpory zostaną 
odprawione o godz. 17.00., a po nich 
będziemy modlić się za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również 
wszystkich pogrzebanych na cmentarzu 
wilanowskim w ostatnim roku. Imiona 
zmarłych prosimy zgłaszać w zakrystii. 
Msza św. na zakończenie roku kalen-
darzowego zostanie odprawiona o godz. 
18.00. a bezpośrednio po niej zostanie 
odprawione nabożeństwo dziękczynno-
błagalne.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 
stycznia, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00. a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie. 
W piątek, 5 stycznia, Msza św. wotywna     
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać; rano i od godz.
16.00,  w czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu. Pragniemy również odwiedzić
chorych i osoby w podeszłym wieku.
Imiona i nazwiska oraz adresy osób prag-

4.

–

–

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
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Módlmy się, 
aby święta Bożego Narodzenia 

były okazją do umocnienia 
w wierze i napełnieniu serc 

nadzieją, pokojem i miłością.

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00.

W dniach 2–4 stycznia odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– ul. Ğowcza 1-17 (numery nieparzyste), ul. Kubickiego 7-17 
(numery nieparzyste)
– ul. Kubickiego 19, ul. Marconich 1-3.
– ul. Marconich 5.

– wtorek, 2 stycznia

– środa,  3 stycznia
– czwartek, 4 stycznia

W Klimatach:
Święta Rodzina z Nazaretu 
wzorem dla każdej rodziny . . . .. . . . 2

Wszyscy się tam zmieścicie. . . . . . . 2

ABC pierwszych sobót miesiąca . . . 3

Poznajmy Osobę 
Ducha Świętego . . . . . . . . 3

Pasterka 2017 roku - zdjęcia . . . . . .  3

Zaproszenie na Nieszpory . . . . . . . . 3

Betlejem w Warszawie - 
koncert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Koncert kolędowy u św Anny . . . . . . 3

Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które 
odbędą się w niedzielę, 7 stycznia po 
Mszy św. o godz. 11.30.
Serdecznie zapraszamy na koncert „Be-
tlejem w Warszawie ”, który odbędzie się 
w Hali Torwar, 4 stycznia 2018 roku o 
godzinie 19.00. Wystąpią między innymi 
Natalia Kukulska, Kasia Moś, Mietek 
Szcześniak i inni, śpiewając najpiękniej-
sze kolędy z różnych stron świata.   
W spotkaniu weźmie udział ks. Kard. 
Kazimierz Nycz. Bilety na to wydarzenie 
są do nabycia na stronie 
www.betlejemwpolsce.pl oraz w Fundacji 
Chrześcijańskie Granie.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
w poniedziałek, 1 stycznia, Uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki,
we wtorek, 2 stycznia, Wspomnienie św. 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazja-
nzu biskupów i Doktorów Kościoła, 
w sobotę, 6 stycznia, uroczystość 
Objawienia Pańskiego.
Wszystkim, obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.
Serdecznie dziňkujemy wszystkim para-
fianom i goŜciom, kt·rzy w czasie 
Adwentu i ŜwiŃt BoŨego Narodzenia 
korzystali z posğugi duszpasterskiej w ko-
legiacie wilanowskiej, za liczny udziağ  
w rekolekcjach, roratach i sakramencie 
pojednania. Szczeg·lne podziňkowania 
kierujemy do s. Melanii, p. Willarda 
Biemans, p. Marii Banaszkiewicz, p. 
Zbigniewa Wujasza i p. Ğukasza 
Czarnego, p. Krystyny Kruszewskiej i p. 
Marty Piekut, oraz do rodzin paŒstwa 
Rawskich, Czajkowskich i GrŃdziel, 
kt·rzy w tym roku przygotowali szopkň 
betlejemskŃ w naszej ŜwiŃtyni. 
W sobotę, 6 stycznia br., przypada 
Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Msze św. sprawowane będą o godz.: 
7.00., 12.00., 17.00. i 18.00. W czasie 
każdej Mszy św. pobłogosławimy 
kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi 
naszych mieszkań i domów. Taca z uro-
czystości przeznaczona jest na misje. 
Plan wizyty duszpasterskiej znajduje się 
w tabelce obok.

– 31 grudnia 2017 r.

nących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 6 stycznia, o godz. 7.00. nie 
będzie Mszy św. wotywnej o Niepokalanym 
Sercu NMP, ponieważ obchodzimy Uro-
czystość Objawienia Pańskiego.  Po Mszy 
zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe.
W poniedziałek, 1 stycznia, przeżywać 
będziemy Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. Msze św. będą sprawowane: o 
godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00. i 18.00. Nie 
będzie nabożeństwa o godz. 17.00. i Mszy 
św. o godz. 7.00 i 20.00. W tym dniu 
przeżywać będziemy Światowy Dzień Mo-
dlitw o Pokój. W Nowy Rok za pobożne 
odśpiewanie Hymnu do Ducha Świętego 
możemy zyskać odpust zupełny wypeł-
niając pozostałe warunki odpustu.
We wtorek, 2 stycznia o godz. 17.30 za-
praszamy na różaniec rodziców za dzieci,  
a następnie na Mszę Św. o godz. 18.00  
w intencji rodziców i dzieci, z prośbą o opie-
kę Matki Bożej. o wierność Bogu i nauce 
Kościoła.
Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na Koncert Kolędowy, w wykonaniu 
naszego chóru "Sanctae Annae" oraz 
kwartetu smyczkoweg. Koncert odbędzie 
się w naszym kościele w sobotę, 6 stycznia       
o godz.19.00.
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