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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 42, 1–4.6–7

   To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom 
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 
Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi 
knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie 
przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie 
załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, 
powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę 
i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymie-
rzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś 
z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia 
tych, co mieszkają w ciemności.

Pan ześle pokój swojemu ludowi 
Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34–38

Wszyscyśmy

Mk 9, 7
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

EWANGELIA 
Mk 1, 6b–11

   Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,
On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha 
jak gołębicę zstępującego na siebie.
A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
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Ponad wodami głos Pański, 
Pan ponad wód bezmiarem. 
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

ks. dr Michał Dubicki

   Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto 
się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał 
swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest 
Panem wszystkich. Wiecie, co się działo 
w całej Judei, począwszy od Galilei, po 
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 
był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29, 1–4.9–10

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”! 
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
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W dniach 08–13 stycznia odwiedzimy rodziny
mieszkające przy następujących ulicach:

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

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A,
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste),
ul. Lentza 5- 21 (numery nieparzyste) i numer 35 kl. I 
ul. Lentza 35 kl. II  i 2B - 12 (numery parzyste),
ul. Lentza 35 kl. III, 35A, ul. Kosiarzy (numery parzyste)

–  poniedziałek, 08 stycznia

– wtorek, 09 stycznia

–  środa, 10 stycznia
– czwartek, 11 stycznia

– piątek, 12 stycznia
– sobota, 13 stycznia

– 

– ul. Marconich 7-9 (numery nieparzyste), 
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-5  (numery parzyste,
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 6-9 (numery parzyste i 
nieparzyste)  

3.

4.
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K OM E N T A R Z
  Pan Jezus rozpoczyna swą publiczną 
działalność wmieszany w tłum grzesz-
ników nad Jordanem. Zanurza się nie 
tylko w jego wodach, ale wchodzi w naz-
naczoną grzechem historię człowieka, 
bierze na siebie jego los.
  Jezus solidaryzuje się z człowiekiem 
grzesznym, słabym i zagubionym. Wcho-
dzi w wody Jordanu, które symbolicznie 
obmywały ludzi z brudu grzechu. Nie 
brzydzi się naszych słabości, ale daje 
świadectwo, że nie przyszedł, aby potę-
piać, lecz zbawiać, czyli obdarzać przeba-
czeniem i miłością. Jest bardzo delikatny 
wobec wszystkich ran, które w sobie 
nosimy.. On pragnie je uzdrowić. 
Czasownik „sodzein" użyty w Ewangelii na 
określenie zbawienia oznacza także 
uzdrowienie.
  A my jak często uciekamy przed tym 
wszystkim, co w nas jest kruche, słabe i 
niedoskonałe? Nawet na drogach wiary 
myślimy o jakiejś doskonałości, którą sami 
wypracujemy, aby można się było czymś 
pochwalić Bogu.
  Bóg w Chrystusie wchodzi w wody Jor-
danu naszej codzienności i pochyla się       
z czułością nad tym wszystkim, co nas 
boli, niepokoi i rani. On nie jest „gdzieś 
tam”, ale jest z nami i wciąż powtarza tam-
to wyznanie miłości: „Jesteś moim 
umiłowanym dzieckiem, w tobie mam upo-
dobanie”.
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Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świątecz-
ny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromni-
cznej, które przypada 2 lutego.
Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci 
z naszej parafii, które odbędą się po Mszy 
św. o godz. 11.30.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Kole-
giacie.
Z racji przypadającej dziś I niedzieli mie-
siąca, nabożeństwo adoracyjne zostanie 
odprawione o godz.17.00, a następnie pro-
cesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. 

   

Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii i ich rodziców, 
obędzie się w następną niedzielę, o godz. 
11.00, w kościele.
W imieniu Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 
Pana Ludwika Rakowskiego zapraszamy 
na koncert kolęd w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Artystycznego Zespołu Woj-
ska Polskiego, który odbędzie się dziś,   
w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 
17.00.

– 
– 

– 
– 

   W wilanowskiej kolegiacie p.w. św. Anny, 
do 2 lutego możemy oglądać przepiękną 
szopkę bożonarodzeniową. 
  Oto miasteczko na skałach, w którym 
toczy się codzienna krzątanina: piekarnia 
wypieka chrupiące pieczywo, w stolarni 
powstają nowe sprzęty, dzieciaki bawią się 
beztrosko, a karczma pęka w szwach, 
o czym świadczy zadowolona mina gospo-
dyni.
  Tylko para staruszków, która przysiadła na 
ławeczce przed domem przeczuwa wielką 
tajemnicę... 

W ubogiej grocie, oświetlonej prze-
dziwnym światłem, Panna urodziła Syna. 
Cud ten wydarza się w centrum mias-
teczka, lecz zostaje zauważony jedynie 
przez nielicznych pasterzy... 

  Zapraszamy do odwiedzenia Dzie-
ciątka, Maryi i Józefa i do refleksji nad 
tajemnicą Wcielenia. 

   Autorką szopki jest siostra Melania, za-
krystianka. Wykonanie szopki wsparła 
grupa parafian - wolontariuszy.     

5.
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Nabożeństwo adoracyjne i procesja eucharystyczna 
dzisiaj o godz. 17.00

Kontynuujemy wizytę duszpasterską 
w naszej parafii. W tym tygodniu odwie-
dzimy rodziny mieszkające przy ulicach 
wymienionych w tabeli obok.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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  Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwa-
ła Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bar-
dzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owi-
nięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania».” Łk 2.9-12
  Boże narodzenie jest czasem radości ludu 

Bożego z przyjścia na świat Zbawiciela. 
W tych niezwykłych w dziejach ludzkości 
wydarzeniach nie mogło zabraknąć Aniołów 
Bożych. To oni są wykonawcami woli Bożej. 
Przez nich spodobało się Panu naszemu 
ogłosić tę wspaniałą wieść o Bożym Naro-
dzeniu. Do Anioła Jahwe, który oznajmia pas-
terzom narodziny Odkupiciela, przyłącza się 
niezliczona ilość zastępów niebieskich. W po-
staci Anioła Pańskiego możemy tu widzieć 
św. Michała Archanioła, bo to on, jako wódz, 
przewodzi zastępom Anielskim Aniołowie nie 
skupili się na zachowaniu wystraszonych 
ludzi. Nie podjęli konwersacji, która zwykle 
rodzi się podczas spotkania. Aniołowie 
przybywając wielbili Boga, dając nam ludziom 

swoisty przykład postawy, jaką powinniśmy 
przyjąć w obecności Stwórcy. Uwielbienie 
jest najlepszym, co może uczynić pokorne 
dziecko Boże, podczas spotkania z Bogiem.

Wielbić Boga powinienem podczas każdej 
Mszy Świętej, podczas każdej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Czy jest tak zaw-
sze? Jeśli moje myśli i uczucia skoncentruję 
wokół życiowych problemów, to może się 
zdarzyć, że spotkanie z Bogiem przerodzi 
się w lament, narzekanie, biadolenie, lub 
recytację listy moich spraw do „załatwienia”. 
Być może udręczenie, cierpienie, gonitwa 
myśli wokół tego, co zabiera mi radość i 
pokój w sercu, przysłania obecność Boga 
w Najświętszym Sakramencie, odrywa od 
istoty Najświętszej Ofiary. Na myśl przycho-
dzi mi obraz ludzi modlących się w kościele. 
Nie zawsze  tryskają radością ze spotkania 
z Jezusem. Jestem skonsternowany, gdy 
podczas Mszy Świętej przypadkiem dostrze-
gę niemą, posępną twarz brata, czy siostry 
w Panu. Jest przed Bogiem, a jakby nie 
widzi i nie słyszy tego co się w jego 
obecności dzieje.

Gdy mnie dosięgną najcięższe trudności i 
udam się do kościoła,  muszę pamiętać 
o tym, że przychodzę do Boga,  który jest 
przecież kochającym, wszechmogącym i 
miłosiernym.

  Nie mogę zapomnieć, że jestem dla mojego 
Niebieskiego Ojca wyjątkowym, ukochanym 
dzieckiem, którego jak Dobry Pasterz nie 
opuści. Chcę oddać mu swoje bolączki i 
w ufności dziecka Bożego nieustannie wysła-
wiać Go i uwielbiać. Chcę uczyć się od 
Aniołów adoracji Boga. Proszę ich przed 
Mszą Świętą czy adoracją, o ich szczególną 
obecność. W tym celu odmawiam koronkę do 
Świętego Michała Archanioła i wszystkich 
Chórów Anielskich.  Modlitwę, którą w 1751 
roku, portugalskiej zakonnicy Antoninie 
d`Astonac, podyktował osobiście Święty Mi-
chał Archanioł. Odmawiającym tę koronkę 
obiecuje szczególną dla nich pomocy z nie-
ba; gorliwe odmawianie Koronki zapewnia 
jego czcicielom: wysłuchanie próśb zano-    
szonych w duchu wiary, towarzystwo Aniołów 
z poszczególnych Chórów podczas przyj-
mowania Komunii Świętej, stałą ich opiekę 
w drodze życiowej, a po śmierci rychłe 
wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich 
rodzin.
   Korzystajmy z tej modlitwy i cieszmy się 
z obietnic Świętego Michała Archanioła. 
Starajmy się, by nasze twarze zawsze 
promieniowały radością dziecka Bożego. 
Wierzę, że Aniołowie będą nas w tym gorliwie 
wspomagać. 

Zebrała: Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym
Źródło: internet

Uwielbienie, nie tylko w Boże Narodzenie Koronka 
do Świętego Michała Archanioła 

i Chórów Anielskich 
(forma skrócona)

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie 
pospiesz ku ratunkowi mojemu.  
Chwała Ojcu...
Wymienia się poszczególne Chóry:
* na cześć CHÓRU SERAFINÓW
* na cześć CHÓRU CHERUBINÓW
* na cześć CHÓRU TRONÓW
* na cześć CHÓRU PANOWAŃ
* na cześć CHÓRU MOCARSTW
* na cześć CHÓRU WŁADZ
* na cześć CHÓRU ZWIERZCHNOŚCI
* na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW
* na cześć CHÓRU ANIOŁÓW
Po wymienieniu poszczególnego CHÓRU 
odmawia się: 
jeden raz Ojcze nasz, 
3 razy Zdrowaś Mario, 
Chwała Ojcu oraz wezwanie: 
Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i 
niebieskiego (wstawiamy nazwę chóru) - 
Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz
Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze 
nasz
Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz
Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz
Chwała Ojcu.

Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej 
z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, któremu pisane jest 
zapowiedzieć czasy ostateczne na ziemi, 
spraw, by Bóg osądził mnie dobrotliwie i łas-
kawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, 
tak by ciało mogło zmartwychwstać wśród 
sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i 
chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił 
się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego 
radość i pociechę dla wszystkich wybranych. 
Amen.

Ojcze nasz...

Modlitwa Papieża Leona XIII  
(egzorcyzm prosty):
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas      
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg 
po gromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen. 

Litania do św. Michała Archanioła:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! 
Synu odkupicielu świata, Boże 

Duchy Święty, Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże 
Święta Maryjo, Królowo Aniołów 

– módl się za nami!
Święty Michale Archaniele 
Święty Michale książę przesławny 
Święty Michale dzielny w walce 
Święty Michale pogromco szatana 
Święty Michale postrachu złych duchów 
Święty Michale wodzu wojska

 niebieskiego 
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały 
Święty Michale radości Aniołów 
Święty Michale zaszczycie nieba 
Święty Michale przedstawiający

Najwyższemu prośby nasze 
Święty Michale obrońco dusz

 sprawiedliwych 
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz 

w modlitwie 
Święty Michale nasza tarczo 

w pokusach 
Święty Michale warownio ludu Bożego 
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła 
Święty Michale dobroczyńco 

sławiących Cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia 
Święty Michale aniele pokoju 
Święty Michale prowadzący dusze do

 wiecznej światłości

MIESIĄC ÓSMY  NOWENNY 
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

07 stycznia 2018 rok

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami! 

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P. Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który 
świętego Michała Archanioła ustanowiłeś 
obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, 
udziel za jego wstawiennictwem Kościoł-
owi pomyślności i pokoju, a nam łaski w 
tym życiu i chwały w wieczności. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszyscy się tam zmieścicie
Natuzza Evolo nazywana jest przez włoskich dziennikarzy ojcem Pio w spódnicy

 Podczas Mszy świňtej 1 listopada, biskup 
diecezji Luigi Renzo w swojej homilii ogłosił 
dwie dobre nowiny: powołanie specjalnej 
komisji teologicznej do zbadania fenomenów 
Natuzzy i uruchomienie na poziomie diecezji 
badania niezbędnego w procesie beatyfikacji, 
a takŨe uznanie przez Konferencjň Episko-
patu Kalabrii Wieczernik·w Modlitwy roz-
sianych po całym Ŝwiecie, do tej pory 
uznawanych jedynie na poziomie diecezji. 
    Dzień po tym święcie, 2 listopada, Para-
vati świeci pustkami. Na ulicy widzimy 
stojące grupki po kilka osób. Przypatrują się 
nam z ciekawością. Choć poruszamy się 
wypożyczonym samochodem na włoskich 
numerach rejestracyjnych, od razu wiedzą, 
że nie jesteśmy stąd. Obcy jest im pośpiech, 
nie ma korków. Napotkany po drodze staru-
szek zatrzymuje się na środku skrzyżowania 
i z radością w głosie kieruje nas do domu, 
w którym urodziła się Mamma Natuzza. Jest 
do nas wręcz entuzjastycznie nastawiony, 
a skrzyżowanie jest puste, więc wypytuję go 
o Natuzzę. - Pewnie, że ją znałem, to
zwyczajna kobieta, jedna z nas. Moja żona
jako dziecko bawiła się z Natuzzą - wyjaśnia.
Zbliża się rozklekotany samochód, za
kierownicą staruszek z papierosem w ust-
ach. Nasz rozmówca wdaje się z nim w po-
gawędkę nie ruszając się ze środka skrzy-
żowania. Żegnamy się i kierujemy się pod
dom Natuzzy.

  Oto, co o Wieczernikach mówi sama Na-
tuzza: Niech to będą Wieczerniki Modlitwy, 
jak tego chce Maryja, a nie szemrania! 
Macie modlić się tak, jakbyście dziękowali 
już za otrzymane łaski, które wymodliła wam 
Maryja.” 
   Dalej słowa świętego Franciszka di Paola, 
którego figurki zdobią każde kalabryjskie 
miasteczko: „To, co was mówię, jest pewne.  
Musicie mieć pewność, że wszystko to, o co 
prosicie w modlitwie, jest już wasze. Takim 
się stanie przez to, że chce tego Maryja”. 
    Na tyłach kaplicy znajdujemy grób Natu-
zzy. Biały matowy marmur, na nim kilka 
bukietów kwiatów oraz koszyczek z prośba-           
mi wiernych o wstawiennictwo. Grób opa-           
trzony jest cytatem słów Natuzzy: „Nie 
szukajcie mnie! Podnieście wasze spoj-
rzenie na Jezusa i Maryję. Ja jestem z Wami   
i modlę się. Maryi przedstawiajcie wszystkie 
wasze prośby! Miejcie wiarę, dlatego, że to 
ona rozdaje łaski wszystkim, którzy tego 
potrzebują”.
  Zamyśleni opuszczamy kaplicę. Zanim 
dojedziemy do głównej drogi, żegnają nas 
rozpadające się domy, w znacznej części 
niezamieszkałe. Kilkaset metrów dalej za-
czyna się miasteczko Mileto, którego częścią 
jest Paravati. To szokująca różnica w archi-
tekturze i porządku na ulicach: piękne domy, 
żeliwne latarnie, marmurowe, zdobione 
fasady kościołów. Zatrzymujemy się w nie-
dużej restauracyjce przy placu głównym, 
który ma wymiary boiska - tłumaczy nam 
właścicielka restauracji, dlatego tutaj rozgry-
wane są mecze piłki nożnej. Mamma mia! - 
mówi z niedowierzaniem, słysząc jak daleką 
drogę pokonaliśmy, żeby odwiedzić 
„ich” Natuzzę. Trofea sportowe zdobyte 
przez drużynę jej syna królują na górnej 
półce. Piłkarzom w sportowych zmaganiach 
najpewniej kibicuje Maryja, której biały posąg 
w koronie 12 gwiazd, na wysokiej kolumnie, 
zdobi centralną część placu. Żeby się mu 
przyjrzeć, podnoszę wysoko głowę. Przypo-
minają mi się słowa Mammy Natuzzy: 
„Podnieście wasze spojrzenie na Jezusa i 
Madonnę! (…) Maryi przedstawiajcie wszys-
tkie wasze prośby! Miejcie wiarę!”.

Anna Saczuk

To zwykły niewysoki żółty budynek, ale  
w odróżnieniu od innych ma wyremonto-
waną fasadę. Z ulicy wchodzi się prosto do 
małej księgarenki, która stanowi jakby 
przedsionek dużej kaplicy. Wewnątrz uwagę 
zwraca zwłaszcza figura Matki Boskiej. 
Według wytycznych, które Kalabryjka dała 
wybranemu przez siebie rzeźbiarzowi, 
Maryja miała być „najpiękniejszą na świecie 
dziewczyną w wieku 15-16 lat, taką, w której 
możesz się od razu zakochać i to na zabój. 
Dziewczyną wyrafinowaną, delikatną, 
uśmiechniętą”. Nosi białą szatę, jest lekko 
pochylona, ma okrągłą twarz. rtystaa z Orti-
sei Diego Kostner tak mówi o nietypowym 
zleceniu Kalabryjki  Kiedy otrzymałam 
zlecenie wykonania posągu Maryi według 
ścisłych zaleceń Natuzzy, nie miałem pojęcia 
kim jest zleceniodawczyni, ani jak bardzo 
ważne jest to zlecenie. Do tej pory Natuzza 
była bowiem u nas zupełnie nieznana. 

 Na ścianach kaplicy obrazy, zdjęcia i cy-
taty: świętych, Papieża Jana Pawła II i 
Natuzzy. W drugim rogu pod szkłem jej 
chusteczki z hemografiami. Choć wypłowia-
łe, wizerunki Najświętszego Sakramentu, 
Niepokalanego Serca Maryi i teksty z Pisma 
Świętego wyglądają jak wykaligrafowane! 
Cytat słów Jana Pawła II z 1998 roku 
witającego pielgrzymów z Włoch, zwłaszcza 
członków Wieczerników Modlitwy.  

od 10.12.2017 do 14.01.2018
Módlmy się, aby święta 

Bożego Narodzenia były okazją do 
umocnienia w wierze i napełnienia 
serc nadzieją, pokojem i miłością.
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  Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwa-
ła Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bar-
dzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owi-
nięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania».” Łk 2.9-12
  Boże narodzenie jest czasem radości ludu 

Bożego z przyjścia na świat Zbawiciela. 
W tych niezwykłych w dziejach ludzkości 
wydarzeniach nie mogło zabraknąć Aniołów 
Bożych. To oni są wykonawcami woli Bożej. 
Przez nich spodobało się Panu naszemu 
ogłosić tę wspaniałą wieść o Bożym Naro-
dzeniu. Do Anioła Jahwe, który oznajmia pas-
terzom narodziny Odkupiciela, przyłącza się 
niezliczona ilość zastępów niebieskich. W po-
staci Anioła Pańskiego możemy tu widzieć 
św. Michała Archanioła, bo to on, jako wódz, 
przewodzi zastępom Anielskim Aniołowie nie 
skupili się na zachowaniu wystraszonych 
ludzi. Nie podjęli konwersacji, która zwykle 
rodzi się podczas spotkania. Aniołowie 
przybywając wielbili Boga, dając nam ludziom 

swoisty przykład postawy, jaką powinniśmy 
przyjąć w obecności Stwórcy. Uwielbienie 
jest najlepszym, co może uczynić pokorne 
dziecko Boże, podczas spotkania z Bogiem.

Wielbić Boga powinienem podczas każdej 
Mszy Świętej, podczas każdej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Czy jest tak zaw-
sze? Jeśli moje myśli i uczucia skoncentruję 
wokół życiowych problemów, to może się 
zdarzyć, że spotkanie z Bogiem przerodzi 
się w lament, narzekanie, biadolenie, lub 
recytację listy moich spraw do „załatwienia”. 
Być może udręczenie, cierpienie, gonitwa 
myśli wokół tego, co zabiera mi radość i 
pokój w sercu, przysłania obecność Boga 
w Najświętszym Sakramencie, odrywa od 
istoty Najświętszej Ofiary. Na myśl przycho-
dzi mi obraz ludzi modlących się w kościele. 
Nie zawsze  tryskają radością ze spotkania 
z Jezusem. Jestem skonsternowany, gdy 
podczas Mszy Świętej przypadkiem dostrze-
gę niemą, posępną twarz brata, czy siostry 
w Panu. Jest przed Bogiem, a jakby nie 
widzi i nie słyszy tego co się w jego 
obecności dzieje.

Gdy mnie dosięgną najcięższe trudności i 
udam się do kościoła,  muszę pamiętać 
o tym, że przychodzę do Boga,  który jest 
przecież kochającym, wszechmogącym i 
miłosiernym.

  Nie mogę zapomnieć, że jestem dla mojego 
Niebieskiego Ojca wyjątkowym, ukochanym 
dzieckiem, którego jak Dobry Pasterz nie 
opuści. Chcę oddać mu swoje bolączki i 
w ufności dziecka Bożego nieustannie wysła-
wiać Go i uwielbiać. Chcę uczyć się od 
Aniołów adoracji Boga. Proszę ich przed 
Mszą Świętą czy adoracją, o ich szczególną 
obecność. W tym celu odmawiam koronkę do 
Świętego Michała Archanioła i wszystkich 
Chórów Anielskich.  Modlitwę, którą w 1751 
roku, portugalskiej zakonnicy Antoninie 
d`Astonac, podyktował osobiście Święty Mi-
chał Archanioł. Odmawiającym tę koronkę 
obiecuje szczególną dla nich pomocy z nie-
ba; gorliwe odmawianie Koronki zapewnia 
jego czcicielom: wysłuchanie próśb zano-    
szonych w duchu wiary, towarzystwo Aniołów 
z poszczególnych Chórów podczas przyj-
mowania Komunii Świętej, stałą ich opiekę 
w drodze życiowej, a po śmierci rychłe 
wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich 
rodzin.
   Korzystajmy z tej modlitwy i cieszmy się 
z obietnic Świętego Michała Archanioła. 
Starajmy się, by nasze twarze zawsze 
promieniowały radością dziecka Bożego. 
Wierzę, że Aniołowie będą nas w tym gorliwie 
wspomagać. 

Zebrała: Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym
Źródło: internet

Uwielbienie, nie tylko w Boże Narodzenie Koronka 
do Świętego Michała Archanioła 

i Chórów Anielskich 
(forma skrócona)

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie 
pospiesz ku ratunkowi mojemu.  
Chwała Ojcu...
Wymienia się poszczególne Chóry:
* na cześć CHÓRU SERAFINÓW
* na cześć CHÓRU CHERUBINÓW
* na cześć CHÓRU TRONÓW
* na cześć CHÓRU PANOWAŃ
* na cześć CHÓRU MOCARSTW
* na cześć CHÓRU WŁADZ
* na cześć CHÓRU ZWIERZCHNOŚCI
* na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW
* na cześć CHÓRU ANIOŁÓW
Po wymienieniu poszczególnego CHÓRU 
odmawia się: 
jeden raz Ojcze nasz, 
3 razy Zdrowaś Mario, 
Chwała Ojcu oraz wezwanie: 
Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i 
niebieskiego (wstawiamy nazwę chóru) - 
Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz
Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze 
nasz
Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz
Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz
Chwała Ojcu.

Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej 
z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, któremu pisane jest 
zapowiedzieć czasy ostateczne na ziemi, 
spraw, by Bóg osądził mnie dobrotliwie i łas-
kawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, 
tak by ciało mogło zmartwychwstać wśród 
sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i 
chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił 
się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego 
radość i pociechę dla wszystkich wybranych. 
Amen.

Ojcze nasz...

Modlitwa Papieża Leona XIII  
(egzorcyzm prosty):
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas      
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg 
po gromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen. 

Litania do św. Michała Archanioła:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! 
Synu odkupicielu świata, Boże 

Duchy Święty, Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże 
Święta Maryjo, Królowo Aniołów 

– módl się za nami!
Święty Michale Archaniele 
Święty Michale książę przesławny 
Święty Michale dzielny w walce 
Święty Michale pogromco szatana 
Święty Michale postrachu złych duchów 
Święty Michale wodzu wojska

 niebieskiego 
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały 
Święty Michale radości Aniołów 
Święty Michale zaszczycie nieba 
Święty Michale przedstawiający

Najwyższemu prośby nasze 
Święty Michale obrońco dusz

 sprawiedliwych 
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz 

w modlitwie 
Święty Michale nasza tarczo 

w pokusach 
Święty Michale warownio ludu Bożego 
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła 
Święty Michale dobroczyńco 

sławiących Cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia 
Święty Michale aniele pokoju 
Święty Michale prowadzący dusze do

 wiecznej światłości

MIESIĄC ÓSMY  NOWENNY 
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

07 stycznia 2018 rok

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami! 

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P. Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który 
świętego Michała Archanioła ustanowiłeś 
obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, 
udziel za jego wstawiennictwem Kościoł-
owi pomyślności i pokoju, a nam łaski w 
tym życiu i chwały w wieczności. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszyscy się tam zmieścicie
Natuzza Evolo nazywana jest przez włoskich dziennikarzy ojcem Pio w spódnicy
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a takŨe uznanie przez Konferencjň Episko-
patu Kalabrii Wieczernik·w Modlitwy roz-
sianych po całym Ŝwiecie, do tej pory 
uznawanych jedynie na poziomie diecezji. 
    Dzień po tym święcie, 2 listopada, Para-
vati świeci pustkami. Na ulicy widzimy 
stojące grupki po kilka osób. Przypatrują się 
nam z ciekawością. Choć poruszamy się 
wypożyczonym samochodem na włoskich 
numerach rejestracyjnych, od razu wiedzą, 
że nie jesteśmy stąd. Obcy jest im pośpiech, 
nie ma korków. Napotkany po drodze staru-
szek zatrzymuje się na środku skrzyżowania 
i z radością w głosie kieruje nas do domu, 
w którym urodziła się Mamma Natuzza. Jest 
do nas wręcz entuzjastycznie nastawiony, 
a skrzyżowanie jest puste, więc wypytuję go 
o Natuzzę. - Pewnie, że ją znałem, to
zwyczajna kobieta, jedna z nas. Moja żona
jako dziecko bawiła się z Natuzzą - wyjaśnia.
Zbliża się rozklekotany samochód, za
kierownicą staruszek z papierosem w ust-
ach. Nasz rozmówca wdaje się z nim w po-
gawędkę nie ruszając się ze środka skrzy-
żowania. Żegnamy się i kierujemy się pod
dom Natuzzy.

  Oto, co o Wieczernikach mówi sama Na-
tuzza: Niech to będą Wieczerniki Modlitwy, 
jak tego chce Maryja, a nie szemrania! 
Macie modlić się tak, jakbyście dziękowali 
już za otrzymane łaski, które wymodliła wam 
Maryja.” 
   Dalej słowa świętego Franciszka di Paola, 
którego figurki zdobią każde kalabryjskie 
miasteczko: „To, co was mówię, jest pewne.  
Musicie mieć pewność, że wszystko to, o co 
prosicie w modlitwie, jest już wasze. Takim 
się stanie przez to, że chce tego Maryja”. 
    Na tyłach kaplicy znajdujemy grób Natu-
zzy. Biały matowy marmur, na nim kilka 
bukietów kwiatów oraz koszyczek z prośba-           
mi wiernych o wstawiennictwo. Grób opa-           
trzony jest cytatem słów Natuzzy: „Nie 
szukajcie mnie! Podnieście wasze spoj-
rzenie na Jezusa i Maryję. Ja jestem z Wami   
i modlę się. Maryi przedstawiajcie wszystkie 
wasze prośby! Miejcie wiarę, dlatego, że to 
ona rozdaje łaski wszystkim, którzy tego 
potrzebują”.
  Zamyśleni opuszczamy kaplicę. Zanim 
dojedziemy do głównej drogi, żegnają nas 
rozpadające się domy, w znacznej części 
niezamieszkałe. Kilkaset metrów dalej za-
czyna się miasteczko Mileto, którego częścią 
jest Paravati. To szokująca różnica w archi-
tekturze i porządku na ulicach: piękne domy, 
żeliwne latarnie, marmurowe, zdobione 
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który ma wymiary boiska - tłumaczy nam 
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wane są mecze piłki nożnej. Mamma mia! - 
mówi z niedowierzaniem, słysząc jak daleką 
drogę pokonaliśmy, żeby odwiedzić 
„ich” Natuzzę. Trofea sportowe zdobyte 
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Dziewczyną wyrafinowaną, delikatną, 
uśmiechniętą”. Nosi białą szatę, jest lekko 
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ścisłych zaleceń Natuzzy, nie miałem pojęcia 
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ważne jest to zlecenie. Do tej pory Natuzza 
była bowiem u nas zupełnie nieznana. 
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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 42, 1–4.6–7

   To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom 
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 
Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi 
knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie 
przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie 
załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, 
powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę 
i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymie-
rzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś 
z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia 
tych, co mieszkają w ciemności.

Pan ześle pokój swojemu ludowi 
Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34–38

Wszyscyśmy

Mk 9, 7
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

EWANGELIA 
Mk 1, 6b–11

   Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,
On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha 
jak gołębicę zstępującego na siebie.
A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
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Oto słowo Pańskie

Ponad wodami głos Pański, 
Pan ponad wód bezmiarem. 
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

ks. dr Michał Dubicki

   Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto 
się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał 
swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest 
Panem wszystkich. Wiecie, co się działo 
w całej Judei, począwszy od Galilei, po 
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 
był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29, 1–4.9–10

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”! 
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
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2.

W dniach 08–13 stycznia odwiedzimy rodziny
mieszkające przy następujących ulicach:

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

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A,
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste),
ul. Lentza 5- 21 (numery nieparzyste) i numer 35 kl. I 
ul. Lentza 35 kl. II  i 2B - 12 (numery parzyste),
ul. Lentza 35 kl. III, 35A, ul. Kosiarzy (numery parzyste)

–  poniedziałek, 08 stycznia

– wtorek, 09 stycznia

–  środa, 10 stycznia
– czwartek, 11 stycznia

– piątek, 12 stycznia
– sobota, 13 stycznia

– 

– ul. Marconich 7-9 (numery nieparzyste), 
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-5  (numery parzyste,
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 6-9 (numery parzyste i 
nieparzyste)  

3.

4.

1.

6.

K OM E N T A R Z
  Pan Jezus rozpoczyna swą publiczną 
działalność wmieszany w tłum grzesz-
ników nad Jordanem. Zanurza się nie 
tylko w jego wodach, ale wchodzi w naz-
naczoną grzechem historię człowieka, 
bierze na siebie jego los.
  Jezus solidaryzuje się z człowiekiem 
grzesznym, słabym i zagubionym. Wcho-
dzi w wody Jordanu, które symbolicznie 
obmywały ludzi z brudu grzechu. Nie 
brzydzi się naszych słabości, ale daje 
świadectwo, że nie przyszedł, aby potę-
piać, lecz zbawiać, czyli obdarzać przeba-
czeniem i miłością. Jest bardzo delikatny 
wobec wszystkich ran, które w sobie 
nosimy.. On pragnie je uzdrowić. 
Czasownik „sodzein" użyty w Ewangelii na 
określenie zbawienia oznacza także 
uzdrowienie.
  A my jak często uciekamy przed tym 
wszystkim, co w nas jest kruche, słabe i 
niedoskonałe? Nawet na drogach wiary 
myślimy o jakiejś doskonałości, którą sami 
wypracujemy, aby można się było czymś 
pochwalić Bogu.
  Bóg w Chrystusie wchodzi w wody Jor-
danu naszej codzienności i pochyla się       
z czułością nad tym wszystkim, co nas 
boli, niepokoi i rani. On nie jest „gdzieś 
tam”, ale jest z nami i wciąż powtarza tam-
to wyznanie miłości: „Jesteś moim 
umiłowanym dzieckiem, w tobie mam upo-
dobanie”.
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Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świątecz-
ny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromni-
cznej, które przypada 2 lutego.
Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci 
z naszej parafii, które odbędą się po Mszy 
św. o godz. 11.30.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Kole-
giacie.
Z racji przypadającej dziś I niedzieli mie-
siąca, nabożeństwo adoracyjne zostanie 
odprawione o godz.17.00, a następnie pro-
cesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. 

   

Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii i ich rodziców, 
obędzie się w następną niedzielę, o godz. 
11.00, w kościele.
W imieniu Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 
Pana Ludwika Rakowskiego zapraszamy 
na koncert kolęd w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Artystycznego Zespołu Woj-
ska Polskiego, który odbędzie się dziś,   
w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 
17.00.

– 
– 

– 
– 

   W wilanowskiej kolegiacie p.w. św. Anny, 
do 2 lutego możemy oglądać przepiękną 
szopkę bożonarodzeniową. 
  Oto miasteczko na skałach, w którym 
toczy się codzienna krzątanina: piekarnia 
wypieka chrupiące pieczywo, w stolarni 
powstają nowe sprzęty, dzieciaki bawią się 
beztrosko, a karczma pęka w szwach, 
o czym świadczy zadowolona mina gospo-
dyni.
  Tylko para staruszków, która przysiadła na 
ławeczce przed domem przeczuwa wielką 
tajemnicę... 

W ubogiej grocie, oświetlonej prze-
dziwnym światłem, Panna urodziła Syna. 
Cud ten wydarza się w centrum mias-
teczka, lecz zostaje zauważony jedynie 
przez nielicznych pasterzy... 

  Zapraszamy do odwiedzenia Dzie-
ciątka, Maryi i Józefa i do refleksji nad 
tajemnicą Wcielenia. 

   Autorką szopki jest siostra Melania, za-
krystianka. Wykonanie szopki wsparła 
grupa parafian - wolontariuszy.     

5.

7.

Nabożeństwo adoracyjne i procesja eucharystyczna 
dzisiaj o godz. 17.00

Kontynuujemy wizytę duszpasterską 
w naszej parafii. W tym tygodniu odwie-
dzimy rodziny mieszkające przy ulicach 
wymienionych w tabeli obok.

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