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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 3, 3b–10.19

   Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie 
znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan 
zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto 
jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc 
mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli 
odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się 
spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan 
powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel 
i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie 
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. 
Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, 
a słowo Pańskie nie było mu jeszcze 
objawione. I znów Pan powtórzył po raz 
trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc 
i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że 
to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do 
Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię 
wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój 
słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na 
swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy 
zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, 
Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo 
sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan 
był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego 
słowu na ziemię.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 6, 13c–15a.17–20

Wszyscyśmy

J 1, 41.17b 
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, 
łaska i prawda przyszły przez Niego.

EWANGELIA 
J 1, 35–42

   Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 
Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że 
oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego 
szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! 
– to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie,
a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było
to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch,
którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim,
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten
spotkał najpierw swego brata i rzekł do
niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr.
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Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

ks. dr Michał Dubicki

  Każdy z nas jest wierzący i praktyku-
jący dlatego, że ktoś kiedyś przekazał 
nam łaskę wiary. Powiedział nam, że Bóg 
nas kocha, oddał za nas życie i my także 
powinniśmy odpowiedzieć na Jego 
miłość.
  Gdybyśmy cofnęli się kilkanaście wie-
ków wstecz, wówczas spotkalibyśmy św. 
Jana Chrzciciela i Jezusa z Nazaretu. 
Św. Jan wskazał swoim uczniom Jezusa 
jako Mistrza i Zbawiciela. 
  W naszym życiu potrzeba także byśmy 
mogli być dla innych takimi jak św. Jan 
Chrzciciel. Chodzi o to, by nasze świa-
dectwo, przykład życia i żywej wiary 
przyciągały do Boga. A stanie się tak 
najpełniej, gdy będziemy sami żyli 
Chrystusową Ewangelią. 
  Msza Św., w której uczestniczymy, jest 
dla nas Bożym Narodzeniem. W niej 
poprzez Eucharystię rodzi się w naszych 
sercach Chrystus. Narodzenie się 
historyczne Pana Jezusa jest ciągle 
uobecniane we Mszy Świętej, a przez nią 
także w naszych sercach. 

   Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, 
a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił 
i nas również swą mocą wskrzesi z mart-
wych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są 
członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy 
członki Chrystusa będę je czynił członkami 
nierządnicy? Przenigdy! Ten zaś, kto się 
łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech 
popełniony przez człowieka jest na 
zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, 
przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż 
nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was jest, 
a którego macie od Boga, i że już nie 
należycie do samych siebie? Za (wielką) 
bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie 
więc Boga w waszym ciele!

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40, 2.4.7–10

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie 
pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość 
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, 
o czym Ty wiesz, Panie.
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od 01.01. do 11.02.2018 r.

Módlmy się za skonfliktowane
narody, środowiska rodzin, 
aby wyrzekły się nienawiści 

i weszły na drogę pojednania.

2.

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za naszych zmarłych,
polecanych w wypominkach rocznych.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30. odbę-
dzie się nauka śpiewu dla dzieci przy-
gotowujących się do Pierwszej Komunii
Świętej.
W czwartek 18 stycznia rozpoczynamy
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
który będzie trwał do 25 stycznia br.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej
intencji.
W oczekiwaniu na peregrynację figury św.
Michała Archanioła w naszej parafii, prag-
niemy zaprosić dzieci i młodzież, do wzięcia
udziału, w Konkursie o Aniołach. Przewi-
dziane są nagrody za najlepsze prace.
Szczegóły konkursu umieszczone są w dzi-
siejszych Klimatach oraz na stronie:
www.parafiawilanow.pl. Rodziców prosimy o
zachęcenie swoich dzieci do udziału            
w konkursie.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych
w naszym kościele w 2017 roku, zostanie
odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskie-
go – Matki Bożej Gromnicznej, w czwartek 2
lutego o godz. 18.00. Zapraszamy rodziców
wraz z dziećmi i innymi członkami rodzin do
wspólnej modlitwy. Prosimy o przyniesienie
na tę Mszę świec od chrztu św. oraz
zgłoszenie w zakrystii lub kanceLarii para-
fialnej imion dzieci, w których intencji będzie-
my się modlić.
Msze św. w dniu 2 lutego br., będą spra-
wowane o godz. 7.00., 12.00., 17.00. i
18.00.

W uroczystość Objawienia Pańskiego,       
6 stycznia br., na tacę przeznaczoną na 
potrzeby misji zebraliśmy 4748 PLN. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.

8. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
– piątek, 19 stycznia, Wspomnienie św. 

Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Michał Piotr Dylkowski i Malwina Anna 
Kacperska, oboje z parafii tutejszej - 
zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy mo-
dlitwie parafian.

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

ZAPRASZA
na wystawę ikon i prac

Wystawę można oglądać 
do końca stycznia 2018 r.

o tematyce sakralnej.

W Klimatach:
Relikwie świętego Józefa 
Pelczara . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  2

Koncert kolędowy u św. Anny . . . . . . .2

Jasełka u św. Anny  . . . . . . . . . . . . .  .3

Anielski Konkurs 
plastyczny i literacki dla dzieci 
i młodzieży . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  3

Krzyżówka . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza . . . . . . . 4

Chór "Sanctae Annae" zaprasza 
w swoje szeregi osoby,
które lubią śpiewać . . . .  . . . . . . . . . . 4

Dziękujemy gorąco wszystkim oso-
bom, które współuczestniczą w two-
rzeniu biblioteczki w dzwonnicy,             
a szczególnie siostrom Pasjonistkom 
za dostarczanie książek o tematyce 
religijnej oraz pani Annie Saczuk za 
materiały do nauki języków obcych.
Wszystkich zapraszamy do korzy-
stania z zasobów biblioteczki.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 17.00

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.parafiawilanow.pl
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Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

 W najbliższy piątek, 19 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie świętego 
Józefa Sebastiana Pelczara, w latach 1899–1900 biskupa pomocniczego, 
a następnie w latach 1900–1924 biskupa diecezjalnego przemyskiego, założyciela 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, beatyfikowanego 
przez Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 r. i kanonizowanego w 2003 w Rzymie. 

 Relikwie świętego znajdują się w naszym kościele i są umieszczone w kaplicy 
świętej Anny, w gablocie po prawej stronie ołtarza. 

 Więcej informacji o życiu i służbie świętego biskupa w następnym numerze Klimatów.

Koncert kolędowy u św. Anny
   W koncercie kolędowym, który odbył się w wilanowskim kościele 06.01.2018 r. o godz. 19:00 
usłyszeliśmy kolędy polskie i zachodnio-europejskie w wykonaniu chóru parafialnego „Sanctae 
Annae” oraz kwartetu smyczkowego współpracującego z naszą parafią w składzie Claudia 
Sanjines – skrzypce, Gabriela Korzycka – skrzypce, Ewelina Karna – altówka, Marzena 
Białobrzeska – wiolonczela, pod dyrekcją Natalii Knyziak. 

        

  Kolędy to nie tylko zwykłe piosenki, są inte-
gralnym i bardzo ważnym elementem naszej 
kultury oraz świadomości narodowej. Żadne 
inne pieśni nie są tak powszechnie znane i 
tak regularnie wykonywane jak kolędy.
 W repertuarze koncertu znalazły się nastę-

pujące kolędy: Witaj Jezu, Mędrcy świata, 
Dziecina mała, Bracia patrzcie jeno, Mizerna 
cicha w opracowaniu na kwartet przez 
Jakuba Kowalewskiego, Serca ludzkie się 
radują do muzyki Jana Matlakiewicza oraz:

Bóg się rodzi 
Pieśń o Narodzeniu Pańskim w opracowaniu 
na kwartet przez Jakuba Kowalewskiego -  
utwór Franciszka Karpińskiego, nazywany 
czasem królową polskich kolęd. Tekst pieśni 
powstał w Dubiecku nad Sanem na zamó-
wienie księżnej marszałkowej Izabeli z Czar-
toryskich Lubomirskiej. Obecnie używana 
melodia, utrzymana w rytmie poloneza, 
przypisywana bywa Karolowi Kurpińskiemu, 
aczkolwiek nie wyklucza się jej ludowego 
pochodzenia. Według innych źródeł jest to 
polonez koronacyjny królów polskich jeszcze 
z czasów Stefana Batorego. 

The first Noel 
Tradycyjna angielska kolęda pochodząca 
prawdopodobnie z XVIII wieku wykonana 
przez kwartet smyczkowy.

 Raduj się świecie 
Popularna kolęda śpiewana w wielu 
kościołach protestanckich. Tematyka pieśni 
dotyczy zastąpienia grzechu i smutku 
pokojem i miłością. Na język polski dokonano 
kilka przekładów, z których najbardziej 
popularnym stał się przekład Adeli Bajko. 
Autorem pieśni jest Isaac Watts. Słowa 
opierają się na fragmentach Pisma Świętego. 
Melodię do kolędy zaaranżował z oratorium 
Georga Friedricha Händla Lowell Mason. 

 Cicha noc
Jedna z najbardziej znanych kolęd na świe-
cie, po raz pierwszy wykonana podczas pas-
terki w 1818 roku. „Cicha Noc”, to jedna 
z kolęd nie pochodzących z Polski, chociaż 
niezwykle u nas popularna. Autorem tekstu

Najstarsza zachowana kolęda pochodzi z roku 
1435, ale wiadomo, że wcześniej tłumaczono 
teksty pieśni religijnych z łaciny i od Jednoty 
Barci Czeskich, którzy publikowali je w swoich 
śpiewnikach. Przez trzy kolejne stulecia 
znaczenie tych pieśni umacniało się i rosło, 
mnisi w klasztorach przekazywali je sobie, 
uczyli się wzajemnie, śpiewali celebrując 
narodzenie Bożego Syna. W końcu na 
przełomie XVII i XVIII wieku kolędy na stałe 
zagościły w Polskiej kulturze i duchowości, 
głównie dzięki zakonowi franci-szkanów, który 
popularyzował tę formę świętowania.
   Ważnym elementem, na który warto zwrócić 
uwagę jest częste wykorzystywanie poloneza 
jako melodii do tekstów kolędowych. Na bazie 
poloneza oparto między innymi „W Żłobie 
Leży”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg Się Rodzi” i 
„Serca Ludzkie Się Radują”. Istnie opinia, że 
w XVIII wieku często układano religijne teksty 
do kompozycji tanecznych. Stąd niezwykle 
uroczysty i podniosły charakter wielu kolęd, 
które w ten sposób stworzono. Stanowią one 
połączenie tradycji muzycznych, ludowych i 
religijnych dzięki czemu tak idealnie oddają 
ducha polskości.
   Podczas koncertu była okazja do wspólnego 
kolędowania z chórem i kwartetem smy-
czkowym. 

Natalia Knyziak

 Skład chóru nie jest zamknięty. Osoby 
chętne do śpiewania zapraszamy na próby we 
wtorki o godz. 18:30 do Kanonii. 

Pytania do krzyżówki:
1. Patronka naszej parafii.
2. Pomaga odróżnić dobro od zła.
3. Pierwszy papież.
4. Powołał ich Jezus.
5. Rafael - odpowiednik imienia w języku

polskim.

Patronat nad koncertem objęła parafia pw. 
św. Anny oraz Centrum Kultury Wilanów.

był austriacki ksiądz Joseph Mohr, muzykę 
napisał dwa lata później nauczyciel i orga-
nista Franz Xaver Gruber. Tłumaczeń na 
język polski jest kilka, ale to najpopular-
niejsze wyszło spod pióra Piotra Ma-
szyńskiego.

 Jezu, śliczny kwiecie
Kolędę w opracowaniu Pawła Bębenka wy-
konali soliści Natalia i Leszek Knyziakowie - 
została napisana pod koniec XVIII wieku. 
Autor kolędy i kompozytor melodii pozostają 
nieznani. Kolęda pojawiła się w śpiewnikach 
kościelnych już w XIX wieku. Współczesna 
wersja kolędy oraz zapis melodii pochodzi ze 
śpiewnika kościelnego wydanego w 1903 
roku. Na przestrzeni stu lat kolęda Jezu, 
Śliczny Kwiecie popadła w zapomnienie, na 
szczęście powoli wraca do łask i pojawia się 
w czasie koncertów Bożonarodzeniowych.

Nad Betlejem w ciemną noc
 (Les anges dans nos campagnes - Anio-
łowie na naszych polach) – francuska kolę-
da z XVI wieku (drukiem wydana w wie-ku 
XVIII) znana też jako „Gloria”, „francuska
Gloria” lub „Nad Betlejem w ciemną noc”.
Jest to nadal jedna z najbardziej wzru-
szających chrześcijańskich pieśni. Jej melo-
dyjność przyczyniła się do rozkwitu kolęd.
Refren „Gloria” zaczęto odtąd stosować       
w pieśniach bożonarodzeniowych (m.in.       
w angielskiej Ding Dong Merrily on High).

Dziś nie można jednoznacznie określić 
czasu, w którym kolędy zaczęły pojawiać 
się jako pieśni powszechnie wykonywane 
w polskich domach. 

Jasełka u św. Anny
W Niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia, w naszym kościele odbyły się Jasełka pt. 

"Betlejem to My sami" przygotowane przez dzieci z naszej parafii pod kierownictwem 
s. Ludmiły.

Przede wszystkim starał się o doskonałe 
wykorzystanie czasu oraz o roztropność w po-
dejmowaniu decyzji. Nadto był niezwykle 
pracowity i systematyczny. Z jednej strony, 
jeśli chodziło o jego własne potrzeby był 
oszczędny, a z drugiej hojnie wspierał róż-
norakie dzieła dobroczynne i społeczne. Bp 
Pelczar zmarł 28 marca 1924 r. w 83 roku 
życia. Pochowany został w kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Prze-
myślu.

Jego droga do świętości polegała na od-
dawaniu chwały Bogu poprzez wierne 
wypełnianie życiowych obowiązków. Droga ta

okazała się właściwa, co podkreślił papież Jan 
Paweł II, najpierw aktem beatyfikacji bp. 
Józefa Sebastiana Pelczara, a następnie 
kanonizacji. W homilii beatyfikacyjnej powie-
dział o nim: Oto człowiek, który spełniał wolę 
Boga – nie tylko mówił ‘Panie, Panie’, ale 
spełniał wolę ojca, tak jak tę wolę objawił nam 
Jezus Chrystus. Jak ukazał ją swoim własnym 
życiem i swą Ewangelią [Jan Paweł II, Homilia 
wygłoszona w Rzeszowie, „Zwiastowanie”, 
1(1992), nr 2 s.52].

Źródło:
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/swiety-jozef-
sebastian-pelczar-biskup/

Anielski Konkurs
plastyczny i literacki 
dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursu
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży świata aniołów i przygotowanie do 
peregrynacji figury św. Michała Archanioła w naszej parafii. Konkurs adresowany jest do 
dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych oraz młodzieży z gimnazjum i szkół 
ponadpodstawowych z parafii św. Anny w Wilanowie.

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

I grupa – przedszkole (tylko plastyczny) 
II grupa – szkoła podstawowa: klasy 1-3 
III grupa – szkoła podstawowa: klasy 4-7 
IV grupa – gimnazjum i szkoła ponadpod-
stawowa

KONKURS PLASTYCZNY 
pt. „Anioły są takie…”

Prace mają przedstawiać anioła takiego, 
jakim wyobraża go sobie autor. Dowolna 
technika wykonania – min. wym. prac A4, 
max wym. prac A2. W pracach będzie 
oceniane: estetyka, samodzielne wykonanie 
i zgodność z tematem.

UWAGA:
Prace stają się własnością Organizatora, któ-
ry zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego 
wykorzystywania jako materiału wystawowe-
go oraz publikacji. Udział w konkursie jest 
jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Termin składania prac: do dnia 25 lutego br. 
Miejsce składania prac: zakrystia lub u sióstr 
katechetek.
Rozwiązanie konkursu: dnia 11 marca br.,
po Mszy Świętej o 11,30 (dla dzieci) w koś-
ciele św. Anny w Wilanowie.

Za najlepsze prace przewidziane są 
NAGRODY

KONKURS LITERACKI 
pt. „Mój Anioł”

Kategoria: poezja, proza. W kategorii prozy 
każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę 
o objętości do 4 stron formatu A4, a w ka-
tegorii poezji do 2 utworów.
W utworach będzie oceniane: 
• zgodność z tematem,
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.

PRACE należy czytelnie podpisać imieniem 
i nazwiskiem, dopisać wiek, nazwę przed-
szkola / szkoły podstawowej (klasa) / szkoły
ponadpodstawowej.

Góra, na której Mojżesz otrzymał 
Dekalog.
Jest nią "Święty Michale Archaniele
wspomagaj nas...".
Archanioł, zwiastował Najświętszej 
Maryi Pannie.
"Wieniec z róż".
Leżał w nim mały Jezuswww. facebook.com/ParafiaWilanowAnna

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii 
na portalu Facebook.
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Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

W najbliższy piątek, 19 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie świętego 
Józefa Sebastiana Pelczara, w latach 1899–1900 biskupa pomocniczego, 
a następnie w latach 1900–1924 biskupa diecezjalnego przemyskiego, założyciela 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, beatyfikowanego 
przez Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 r. i kanonizowanego w 2003 w Rzymie. 

Relikwie świętego znajdują się w naszym kościele i są umieszczone w kaplicy 
świętej Anny, w gablocie po prawej stronie ołtarza. 

Więcej informacji o życiu i służbie świętego biskupa w następnym numerze Klimatów.

Koncert kolędowy u św. Anny
W koncercie kolędowym, który odbył się w wilanowskim kościele 06.01.2018 r. o godz. 19:00 

usłyszeliśmy kolędy polskie i zachodnio-europejskie w wykonaniu chóru parafialnego „Sanctae 
Annae” oraz kwartetu smyczkowego współpracującego z naszą parafią w składzie Claudia 
Sanjines – skrzypce, Gabriela Korzycka – skrzypce, Ewelina Karna – altówka, Marzena 
Białobrzeska – wiolonczela, pod dyrekcją Natalii Knyziak.

Kolędy to nie tylko zwykłe piosenki, są inte-
gralnym i bardzo ważnym elementem naszej 
kultury oraz świadomości narodowej. Żadne 
inne pieśni nie są tak powszechnie znane i 
tak regularnie wykonywane jak kolędy.

W repertuarze koncertu znalazły się nastę-
pujące kolędy: Witaj Jezu, Mędrcy świata, 
Dziecina mała, Bracia patrzcie jeno, Mizerna 
cicha w opracowaniu na kwartet przez 
Jakuba Kowalewskiego, Serca ludzkie się 
radują do muzyki Jana Matlakiewicza oraz:

Bóg się rodzi 
Pieśń o Narodzeniu Pańskim w opracowaniu 
na kwartet przez Jakuba Kowalewskiego - 
utwór Franciszka Karpińskiego, nazywany
czasem królową polskich kolęd. Tekst pieśni 
powstał w Dubiecku nad Sanem na zamó-
wienie księżnej marszałkowej Izabeli z Czar-
toryskich Lubomirskiej. Obecnie używana 
melodia, utrzymana w rytmie poloneza, 
przypisywana bywa Karolowi Kurpińskiemu, 
aczkolwiek nie wyklucza się jej ludowego
pochodzenia. Według innych źródeł jest to
polonez koronacyjny królów polskich jeszcze 
z czasów Stefana Batorego. 

The first Noel 
Tradycyjna angielska kolęda pochodząca
prawdopodobnie z XVIII wieku wykonana
przez kwartet smyczkowy.

Raduj się świecie 
Popularna kolęda śpiewana w wielu 
kościołach protestanckich. Tematyka pieśni 
dotyczy zastąpienia grzechu i smutku
pokojem i miłością. Na język polski dokonano
kilka przekładów, z których najbardziej 
popularnym stał się przekład Adeli Bajko.
Autorem pieśni jest Isaac Watts. Słowa 
opierają się na fragmentach Pisma Świętego. 
Melodię do kolędy zaaranżował z oratorium 
Georga Friedricha Händla Lowell Mason.

Cicha noc
Jedna z najbardziej znanych kolęd na świe-
cie, po raz pierwszy wykonana podczas pas-
terki w 1818 roku. „Cicha Noc”, to jedna 
z kolęd nie pochodzących z Polski, chociaż 
niezwykle u nas popularna. Autorem tekstu

Najstarsza zachowana kolęda pochodzi z roku 
1435, ale wiadomo, że wcześniej tłumaczono 
teksty pieśni religijnych z łaciny i od Jednoty 
Barci Czeskich, którzy publikowali je w swoich 
śpiewnikach. Przez trzy kolejne stulecia 
znaczenie tych pieśni umacniało się i rosło, 
mnisi w klasztorach przekazywali je sobie, 
uczyli się wzajemnie, śpiewali celebrując 
narodzenie Bożego Syna. W końcu na 
przełomie XVII i XVIII wieku kolędy na stałe 
zagościły w Polskiej kulturze i duchowości, 
głównie dzięki zakonowi franci-szkanów, który 
popularyzował tę formę świętowania.

Ważnym elementem, na który warto zwrócić 
uwagę jest częste wykorzystywanie poloneza 
jako melodii do tekstów kolędowych. Na bazie 
poloneza oparto między innymi „W Żłobie 
Leży”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg Się Rodzi” i 
„Serca Ludzkie Się Radują”. Istnie opinia, że 
w XVIII wieku często układano religijne teksty 
do kompozycji tanecznych. Stąd niezwykle 
uroczysty i podniosły charakter wielu kolęd, 
które w ten sposób stworzono. Stanowią one 
połączenie tradycji muzycznych, ludowych i 
religijnych dzięki czemu tak idealnie oddają 
ducha polskości.

Podczas koncertu była okazja do wspólnego 
kolędowania z chórem i kwartetem smy-
czkowym. 

Natalia Knyziak

Skład chóru nie jest zamknięty. Osoby 
chętne do śpiewania zapraszamy na próby we 
wtorki o godz. 18:30 do Kanonii. 

Pytania do krzyżówki:
1. Patronka naszej parafii.
2. Pomaga odróżnić dobro od zła.
3. Pierwszy papież.
4. Powołał ich Jezus.
5. Rafael - odpowiednik imienia w języku

polskim.

Patronat nad koncertem objęła parafia pw. 
św. Anny oraz Centrum Kultury Wilanów.

był austriacki ksiądz Joseph Mohr, muzykę 
napisał dwa lata później nauczyciel i orga-
nista Franz Xaver Gruber. Tłumaczeń na 
język polski jest kilka, ale to najpopular-
niejsze wyszło spod pióra Piotra Ma-
szyńskiego.

Jezu, śliczny kwiecie
Kolędę w opracowaniu Pawła Bębenka wy-
konali soliści Natalia i Leszek Knyziakowie - 
została napisana pod koniec XVIII wieku. 
Autor kolędy i kompozytor melodii pozostają 
nieznani. Kolęda pojawiła się w śpiewnikach 
kościelnych już w XIX wieku. Współczesna 
wersja kolędy oraz zapis melodii pochodzi ze 
śpiewnika kościelnego wydanego w 1903 
roku. Na przestrzeni stu lat kolęda Jezu, 
Śliczny Kwiecie popadła w zapomnienie, na 
szczęście powoli wraca do łask i pojawia się 
w czasie koncertów Bożonarodzeniowych.

Nad Betlejem w ciemną noc
(Les anges dans nos campagnes - Anio-

łowie na naszych polach) – francuska kolę-
da z XVI wieku (drukiem wydana w wie-ku 
XVIII) znana też jako „Gloria”, „francuska
Gloria” lub „Nad Betlejem w ciemną noc”.
Jest to nadal jedna z najbardziej wzru-
szających chrześcijańskich pieśni. Jej melo-
dyjność przyczyniła się do rozkwitu kolęd.
Refren „Gloria” zaczęto odtąd stosować       
w pieśniach bożonarodzeniowych (m.in.       
w angielskiej Ding Dong Merrily on High).

Dziś nie można jednoznacznie określić 
czasu, w którym kolędy zaczęły pojawiać 
się jako pieśni powszechnie wykonywane 
w polskich domach. 

Jasełka u św. Anny
   W Niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia, w naszym kościele odbyły się Jasełka pt. 
"Betlejem to My sami" przygotowane przez dzieci z naszej parafii pod kierownictwem 
s. Ludmiły.

Przede wszystkim starał się o doskonałe 
wykorzystanie czasu oraz o roztropność w po-
dejmowaniu decyzji. Nadto był niezwykle 
pracowity i systematyczny. Z jednej strony, 
jeśli chodziło o jego własne potrzeby był 
oszczędny, a z drugiej hojnie wspierał róż-
norakie dzieła dobroczynne i społeczne. Bp 
Pelczar zmarł 28 marca 1924 r. w 83 roku 
życia. Pochowany został w kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Prze-
myślu.

Jego droga do świętości polegała na od-
dawaniu chwały Bogu poprzez wierne 
wypełnianie życiowych obowiązków. Droga ta

okazała się właściwa, co podkreślił papież Jan 
Paweł II, najpierw aktem beatyfikacji bp. 
Józefa Sebastiana Pelczara, a następnie 
kanonizacji. W homilii beatyfikacyjnej powie-
dział o nim: Oto człowiek, który spełniał wolę 
Boga – nie tylko mówił ‘Panie, Panie’, ale 
spełniał wolę ojca, tak jak tę wolę objawił nam 
Jezus Chrystus. Jak ukazał ją swoim własnym 
życiem i swą Ewangelią [Jan Paweł II, Homilia 
wygłoszona w Rzeszowie, „Zwiastowanie”, 
1(1992), nr 2 s.52].

Źródło:
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/swiety-jozef-
sebastian-pelczar-biskup/

Anielski Konkurs
plastyczny i literacki 
dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursu
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży świata aniołów i przygotowanie do 
peregrynacji figury św. Michała Archanioła w naszej parafii. Konkurs adresowany jest do 
dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych oraz młodzieży z gimnazjum i szkół 
ponadpodstawowych z parafii św. Anny w Wilanowie.

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

I grupa  – przedszkole (tylko plastyczny) 
II grupa  – szkoła podstawowa: klasy 1-3 
III grupa  – szkoła podstawowa: klasy 4-7 
IV grupa – gimnazjum i szkoła ponadpod-
stawowa

KONKURS PLASTYCZNY 
pt. „Anioły są takie…”

Prace mają przedstawiać anioła takiego, 
jakim wyobraża go sobie autor. Dowolna 
technika wykonania – min. wym. prac A4, 
max wym. prac A2. W pracach będzie 
oceniane: estetyka, samodzielne wykonanie 
i zgodność z tematem.

UWAGA:
Prace stają się własnością Organizatora, któ-
ry zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego 
wykorzystywania jako materiału wystawowe-
go oraz publikacji. Udział w konkursie jest 
jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Termin składania prac: do dnia 25 lutego br. 
Miejsce składania prac: zakrystia lub u sióstr 
katechetek.
Rozwiązanie konkursu: dnia 11 marca br., 
po Mszy Świętej o 11,30 (dla dzieci) w koś-
ciele św. Anny w Wilanowie.

Za najlepsze prace przewidziane są 
NAGRODY

KONKURS LITERACKI 
pt. „Mój Anioł”

Kategoria: poezja, proza. W kategorii prozy 
każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę 
o objętości do 4 stron formatu A4, a w ka-
tegorii poezji do 2 utworów.
W utworach będzie oceniane: 
• zgodność z tematem,
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.

PRACE należy czytelnie podpisać imieniem 
i nazwiskiem, dopisać wiek, nazwę przed-
szkola / szkoły podstawowej (klasa) / szkoły 
ponadpodstawowej.

Góra, na której Mojżesz otrzymał 
Dekalog.
Jest nią "Święty Michale Archaniele 
wspomagaj nas...".
Archanioł, zwiastował Najświętszej 
Maryi Pannie.
"Wieniec z róż".
Leżał w nim mały Jezuswww. facebook.com/ParafiaWilanowAnna

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii 
na portalu Facebook.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 3, 3b–10.19

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie 
znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan 
zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto 
jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc 
mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli 
odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się 
spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan 
powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel 
i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie 
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. 
Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, 
a słowo Pańskie nie było mu jeszcze 
objawione. I znów Pan powtórzył po raz 
trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc 
i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że 
to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do 
Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię 
wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój 
słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na 
swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy 
zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, 
Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo 
sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan 
był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego 
słowu na ziemię.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 6, 13c–15a.17–20

Wszyscyśmy

J 1, 41.17b 
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, 
łaska i prawda przyszły przez Niego.

EWANGELIA 
J 1, 35–42

Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 
Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że 
oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego 
szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! 
– to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie,
a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było
to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch,
którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim,
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten
spotkał najpierw swego brata i rzekł do
niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr.
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Oto słowo Pańskie

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

ks. dr Michał Dubicki

Każdy z nas jest wierzący i praktyku-
jący dlatego, że ktoś kiedyś przekazał 
nam łaskę wiary. Powiedział nam, że Bóg 
nas kocha, oddał za nas życie i my także 
powinniśmy odpowiedzieć na Jego 
miłość.

Gdybyśmy cofnęli się kilkanaście wie-
ków wstecz, wówczas spotkalibyśmy św. 
Jana Chrzciciela i Jezusa z Nazaretu. 
Św. Jan wskazał swoim uczniom Jezusa 
jako Mistrza i Zbawiciela. 

W naszym życiu potrzeba także byśmy 
mogli być dla innych takimi jak św. Jan 
Chrzciciel. Chodzi o to, by nasze świa-
dectwo, przykład życia i żywej wiary 
przyciągały do Boga. A stanie się tak 
najpełniej, gdy będziemy sami żyli 
Chrystusową Ewangelią. 

Msza Św., w której uczestniczymy, jest 
dla nas Bożym Narodzeniem. W niej 
poprzez Eucharystię rodzi się w naszych 
sercach Chrystus. Narodzenie się 
historyczne Pana Jezusa jest ciągle 
uobecniane we Mszy Świętej, a przez nią 
także w naszych sercach. 

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, 
a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił 
i nas również swą mocą wskrzesi z mart-
wych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są 
członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy 
członki Chrystusa będę je czynił członkami 
nierządnicy? Przenigdy! Ten zaś, kto się 
łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech 
popełniony przez człowieka jest na 
zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, 
przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż
nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was jest, 
a którego macie od Boga, i że już nie 
należycie do samych siebie? Za (wielką)
bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie
więc Boga w waszym ciele!

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40, 2.4.7–10

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie 
pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość 
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, 
o czym Ty wiesz, Panie.

1
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od 01.01. do 11.02.2018 r.

Módlmy się za skonfliktowane 
narody, środowiska rodzin, 
aby wyrzekły się nienawiści 

i weszły na drogę pojednania.

2.

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za naszych zmarłych,
polecanych w wypominkach rocznych.
Dzisiaj po Mszy  św. o godz. 11.30. odbę-
dzie się nauka śpiewu dla dzieci przy-
gotowujących się do Pierwszej Komunii
Świętej.
W czwartek 18 stycznia rozpoczynamy
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
który będzie trwał do 25 stycznia br.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej
intencji.
W oczekiwaniu na peregrynację figury św.
Michała Archanioła w naszej parafii, prag-
niemy zaprosić dzieci i młodzież, do wzięcia
udziału, w Konkursie o Aniołach. Przewi-
dziane są nagrody za najlepsze prace.
Szczegóły konkursu umieszczone są w dzi-
siejszych Klimatach oraz na stronie:
www.parafiawilanow.pl. Rodziców prosimy o
zachęcenie swoich dzieci do udziału            
w konkursie.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych
w naszym kościele w 2017 roku, zostanie
odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskie-
go – Matki Bożej Gromnicznej, w czwartek 2
lutego o godz. 18.00. Zapraszamy rodziców
wraz z dziećmi i innymi członkami rodzin do
wspólnej modlitwy. Prosimy o przyniesienie
na tę Mszę świec od chrztu św. oraz
zgłoszenie w zakrystii lub kanceLarii para-
fialnej imion dzieci, w których intencji będzie-
my się modlić.
Msze św. w dniu 2 lutego br., będą spra-
wowane o godz. 7.00., 12.00., 17.00. i
18.00.

W uroczystość Objawienia Pańskiego,       
6 stycznia br., na tacę przeznaczoną na 
potrzeby misji zebraliśmy 4748 PLN. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.

8. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– piątek, 19 stycznia, wspomnienie św. 

Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu  
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Michał Piotr Dylkowski i Malwina Anna 
Kacperska, oboje z parafii tutejszej - 
zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy mo-
dlitwie parafian.

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

ZAPRASZA
na wystawę ikon i prac 

 Wystawę można oglądać 
do końca stycznia 2018 r.

o tematyce sakralnej.

W Klimatach:
Relikwie świętego Józefa 
Pelczara . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  2

Koncert kolędowy u św. Anny . . . . . . .2

Jasełka u św. Anny  . . . . . . . . . . . . .  .3

Anielski Konkurs 
plastyczny i literacki dla dzieci 
i młodzieży . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  3

Krzyżówka . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza . . . . . . . 4

Chór "Sanctae Annae" zaprasza 
w swoje szeregi osoby,
które lubią śpiewać . . . .  . . . . . . . . . . 4

Dziękujemy gorąco wszystkim oso-
bom, które współuczestniczą w two-
rzeniu biblioteczki w dzwonnicy,             
a szczególnie siostrom Pasjonistkom 
za dostarczanie książek o tematyce 
religijnej oraz pani Annie Saczuk za 
materiały do nauki języków obcych.
Wszystkich zapraszamy do korzy-
stania z zasobów biblioteczki.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 17.00
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