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PIERWSZE CZYTANIE 
Jon 3, 1–5.10

   Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi 
słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego 
miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci 
zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, 
jak powiedział Pan. Niniwa była miastem 
bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł 
więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień 
drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, 
a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli miesz-
kańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się 
w wory od największego do najmniejszego. 
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od 
swojego złego postępowania. I ulitował się 
Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich 
sprowadzić, i nie zesłał jej.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 7, 29–31

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mk 1, 15 
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EWANGELIA 
Mk 1, 14–20

   Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł 
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem ryba-
kami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, 
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i 
naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni 
zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z 
najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie

ks. dr Michał Dubicki

   Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak 
jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak 
jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, 
jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają 
tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. 
Przemija bowiem postać tego świata.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25, 4–9

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz 
mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie 
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na 
swoją miłość, która trwa od wieków. Pamiętaj 
o mnie w swoim miłosierdziu ze względu na
dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
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K OM E N T A R Z
 Czasami słyszymy o tym, że ktoś 

wykonuje swój zawód z powołania. 
Rozumiemy wtedy, że dla tej osoby nie są 
ważne wyłącznie korzyści materialne pły-
nące z pracy, ale że wkłada swoje serce      
w wykonywane zajęcia  i wykonuje je          
z poświęceniem. 

  W życiu duchowym powołanie wiąże się 
z odpowiedzią jaką dajemy Bogu. Jest ono 
także związane ze służbą, czyli pracą 
wykonywaną dla dobra innych ludzi.            
W realizacji własnego powołania potrzeba 
najpierw rozmowy z Bogiem, a następnie 
konkretnej odpowiedzi jakiej udzielamy       
w naszych czynach. Ideałem jest gdy to, co 
stanowi naszą pracę jest także naszym 
powołaniem, a zarazem staje się naszą 
pasją życia.

  Jednak każdy z nas bez względu na to, 
co robi i w jakim stanie żyje jest powołany 
do świętości, czyli do przyjaźni z Bogiem. 
Kiedy to odkryjemy, wówczas nasze  życie 
będzie już zawsze szczęśliwe. Bo jak mówi 
św. Augustyn: ,,Niespokojne jest serce 
człowieka dopóki nie spocznie w Bogu”.
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Nieszpory zostaną odprawione dziś 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za naszych zmarłych, poleca-
nych w wypominkach rocznych.
We wtorek, 23 stycznia br., przypada 5.
rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa
Glempa. Msza w. w intencji śp. Księdza 
Prymasa zostanie odprawiona w naszym
kościele o godz. 17.00.

Do czwartku, 25 stycznia br. trwa Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęca-
my wszystkich do modlitwy w tej intencji.

W oczekiwaniu na peregrynację figury św. 
Michała Archanioła do naszej parafii,
pragniemy zaprosić dzieci i młodzież do
wzięcia udziału w konkursie o Aniołach. 
Więcej informacji na stronie parafii i 
poniżej.

Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych    
w naszym kościele w 2017 roku, zostanie
odprawiona w Święto Ofiarowania Pań-
skiego – Matki Bożej Gromnicznej, w piąt-
ek 2 lutego o godz. 18.00. 

6. Msze św. w Święto Ofiarowania Pańskiego,
2 lutego, będą sprawowane o godz. 7.00,
12.00, 17.00 i 18.00.

7. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
– w środę, 24 stycznia, wspomnienie św. 

Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła, 

– w czwartek, 25 stycznia, święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła,

– w piątek, 26 stycznia, Wspomnienie
świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa; 

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

od 01.01. do 11.02.2018 r.
Módlmy się za skonfliktowane 

narody, środowiska rodzin, aby 
wyrzekły się nienawiści i weszły 

na drogę pojednania.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
Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

W Klimatach:

Kurs Nowe Życie . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Relikwie św. Wincentego 
Pallottiego  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 2

Św. Józef Sebastian Pelczar . . . . . .  2

Catholic Voices . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Diagram dla dzieci . . . . . . . . . . . . .  . 3

Konkurs o Aniołach 
dla dzieci i młodzieży . . . . . . . . . . . .  4

Rozwiązanie diagramu . . . . . . . . . . . 4
5.

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 parafialnej imion 
dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić.

Nieszpory

- wieczorne nabożeństwo
wchodzące w skład
Liturgii Godzin -

zostaną odprawione 
dzisiaj o godz. 17:00

Zapraszamy do modlitwy

Konkurs o Aniołach dla dzieci i młodzieży
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "Anioły są takie...." -

czekamy na prace w formacie A4 wykonane dowolną techniką.
Zapraszamy do udziału w konkursie literackim pt. "Mój Anioł" - w kategorii 

proza czekamy na prace o objętości do 4 stron formatu A4, a w kategorii 
poezja czekamy na max 2 utwory. 

Przewidziane są nagrody za najlepsze prace. Szczegóły konkursu 
umieszczone są na stronie: www.parafiawilanow.pl Rodziców prosimy 
o zachęcenie swoich dzieci do udziału w konkursie.

www. facebook.com/
ParafiaWilanowAnna

   Kurs zawiera żywy i prosty przekaz 
Dobrej Nowiny skierowany do współczes-
nego człowieka.
  Adresowany jest zarówno do osób, 
które chcą doświadczyć miłości Boga, jak 
i do tych ludzi, którzy nie wierzą, że jest to 
w ogóle możliwe. 
   Zapraszamy Cię na weekend od 16 do 
18 marca 2018r.
   Miejsce: Parafia pw. św. Anny w Wila-
nowie.

Szczegóły u Ks. Michała  :)

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


 W najbliższy poniedziałek, 22 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie 
świętego Wincentego Pallottiego SAC (1795-1850) – włoskiego księdza, założyciela 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którego integralną częścią są pallotyni i 
pallotynki, tercjarza franciszkańskiego, apostoła Rzymu, beatyfikowanego sto lat po 
śmierci  w roku 1950 i kanonizowanego 20 stycznia 1963 roku przez  papieża Jana 
XXIII.

Papież Paweł VI w homilii w katedrze we Frascati, 1 września 1963 roku powiedział 
o świętym: Wincenty Pallotti był zwiastunem przyszłości... Prawie o sto lat uprzedził
on odkrycie następującego faktu: W świecie ludzi świeckich, do tego czasu bier-
nym, ospałym, lękliwym i niezdolnym do wypowiadania się, istnieje wielka energia
służenia dobru. Święty zapukał do sumienia świeckich, jak puka się do drzwi.

 Relikwie świętego znajdują się w naszym kościele i są umieszczone w kaplicy 
świętej Anny. 
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Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Święty Józef Sebastian Pelczar
         Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) – polski biskup rzymskokatolicki. Uroczystość liturgiczna 

była w piątek 19 stycznia.

  Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 
stycznia 1842 r. w Korczynie k. Krosna, 
w bogatej rodzinie chłopskiej Wojciecha i Marii 
z d. Mięsowicz. Z domu rodzinnego wyniósł 
żywą wiarę, szczery patriotyzm, obowiąz-
kowość i umiłowanie pracy. Edukację rozpo-
czął w szkole ludowej w Korczynie. Konty-
nuował ją później Rzeszowie, w tamtejszej 
szkole głównej i w gimnazjum oraz w Prze-
myślu, gdzie ukończył gimnazjum i odbył studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym.
Uwieńczeniem tego ostatniego etapu edukacji 
były święcenia kapłańskie, które przyjął 17 
lipca 1864 r., z rąk bp. Antoniego Manastyr-
skiego. Ziściły się wówczas jego pragnienia, 
które jeszcze jako kleryk wyraził w słowach: 
Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał 
poświęcenia w kapłaństwie. (…) Zachwyca mię 
powołanie kapłana – Polaka, a ideą 
przewodnią staje się dla mnie praca zbożna 
dla ludzi [J.S. Pelczar, Krótka kronika mojego 
życia, „Nasza Przeszłość”, 29 (1968), s. 30].
   Po święceniach skierowano go do pracy 
duszpasterskiej w parafii w Samborze, jednej    
z największych w ówczesnej diecezji przemys-
kiej. Ponad rok pracował tam w charakterze 
wikariusza. Następnie, w grudniu 1865 r., po 
uprzednim uzyskaniu zgody władz kościelnych 
i otrzymaniu stypendium, wyjechał na studia 
specjalistyczne z teologii i prawa kanonicz-
nego do Rzymu. Zamieszkał w Papieskim 
Kolegium Polskim, utworzonym 24 marca 1866 
roku przez Zmartwychwstańców, gdzie pełnił 
obowiązki dziekana studentów i prefekta 
alumnów. Wyznaczył sobie wówczas bardzo 
ambitny program życiowy. Streszczał się on    
w postanowieniach podejmowanych z okazji 
kolejnych rekolekcji. Wśród nich znalazły się m. 
in. następujące wskazania: We wszystkim tylko 
chwały Bożej szukać. Całe swe życie Panu 
Bogu i zbawieniu duszy własnej i innych 
poświęcić. Co dzień rano i wieczór pewien 
czas (najmniej kwadrans) czytaniu ducho-
wnemu i rozmyślaniu oddać. Co sobota jakiś

kościół odwiedzić, jałmużnę ku czci  Najświęt-
szej Pa  nny dać, a wieczór lub w niedzielę 
koronkę do Najświętszej Panny odmówić. […] 
Chronić się próżnych marzeń. Chronić się 
wielomówstwa i mówienia o sobie. […] 
Wszystkie obowiązki domowe, choćby dro-
biazgowe, sumiennie spełnić. Uczyć się nie 
aby więcej wiedzieć, lecz aby lepiej poznać 
Pana Boga […]. Wszystek swój czas, grosz i 
trud na chwałę Bożą poświęcić, mianowicie na 
nawracanie grzeszników, odwiedzanie cho-
rych, kształcenie przyszłych kapłanów i wy-
chowanie młodzieży. Zachować o ile możno-
ści jak największe ubóstwo i skromność          
w ubiorze, mieszkaniu i całym postępowaniu, 
chodzić zawsze w rewerendzie [tamże, s. 46, 
74-75].

   Prócz troski o rozwój duchowy ks. Pelczar     
z zaangażowaniem starał się także o postępy 
w nauce, czego oznaką były zaliczane kolejno 
egzaminy. Studia rzymskie uwieńczył dwoma 
doktoratami, z teologii i prawa kanonicznego.

    Po ukończeniu studiów ks. Pelczar wrócił do 
kraju, gdzie na krótko powierzono mu obo-
wiązki kapelana biskupa przemyskiego, a na-
stępnie skierowano do pracy duszpasterskiej.

  W październiku 1869 r. powierzono mu 
obowiązki prefekta w przemyskim Seminarium 
Duchownym. Wkrótce potem objął tam funkcję 
wykładowcy teologii pastoralnej i prawa kano-
nicznego. Prócz tego był też spowiednikiem 
benedyktynek, pracował w Konsystorzu Bisku-
pim oraz prowadził duszpasterstwo rzemieśl-
ników. 

Działalność naukowa i publikacje
   Wydał dwie pozycje książkowe: Życie du-
chowne czyli doskonałość chrześcijańska oraz 
Ziemia Święta i Islam. Pierwsza doczekała się 
ośmiu wydań i przez wiele lat była popularnym 
przewodnikiem życia duchownego dla kap-
łanów, osób zakonnych i świeckich.

   W marcu 1877 r. ks. Józef Pelczar otrzymał 
nominację na profesora zwyczajnego historii 
Kościoła i prawa kanonicznego, a w 1880 na 
profesora teologii pastoralnej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego    
w Krakowie. Aktywnie włączył się w życie tej 
uczelni. Był m. in. dziekanem i prodziekanem 
Wydziału Teologicznego, prorektorem i rekto-
rem UJ, zainicjował budowę nowego gmachu 
uniwersyteckiego Collegium Novum, dokoń-
czył reorganizację Wydziału Teologicznego i 
wystarał się o przywrócenie mu praw nada-
wania stopni doktorskich; był on promotorem 
pierwszego przewodu doktorskiego w 1884 r. 
Prowadził również ożywioną działalność 
naukową i publicystyczną. Zaowocowała ona 
opracowaniem wielu pozycji naukowych, 
duszpasterskich i ascetycznych, m. in. Pius IX 
i jego wiek, której w następnych wydaniach 
zmienił tytuł na: Pius IX i jego pontyfikat, 
Prawo małżeńskie katolickie z uwzględ-
nieniem prawa cywilnego obowiązującego 
w Austrii, Prusach i Królestwie Polskim, 
Rewolucja Francuska wobec religii katolickiej i 
duchowieństwa, Rozmyślania o życiu kapłań-     skim, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Koś-
ciele katolickim, Rozmyślania o życiu za-
konnym dla zakonnic, Medycyna pasterska. 

 Wymienione powyżej  publikacje świadczą 
o ogromnej pracowitości Pelczara. Na tym
jednak nie kończy się jego dorobek pisarski.
Opublikował bowiem szereg kazań, prze-
mówień, artykułów, które ukazały się bądź
w osobnych pozycjach, bądź na łamach
czasopism katolickich. Był także cenionym
kaznodzieją.

 Działalność naukowa i kaznodziejska nie 
wyczerpywały całej aktywności Pelczara. 
Wykazał się on bowiem również zaangażo-     
waniem na polu religijno-społecznym, m. in. 
pełnił kilka funkcji w krakowskim Konsystorzu 
Biskupim, był członkiem organizacji dobro-
czynnej Towarzystwa św. Wincentego à 
Paulo, Towarzystwa Oświaty Ludowej, był 
jednym z założycieli katolickiego czasopisma 
„Prawda”, Towarzystwa św. Łukasza, skupia-
jącego artystów-plastyków oraz Bractwa 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony 
Polskiej; założył także przytułek dla bezro-
botnych służących. 

W roku 1893 zainicjował działalność no-
wego zgromadzenia zakonnego Służebnic 
Najświętszego Serca Pana Jezusa (serca-
nek), zatwierdzonego w roku następnym,
którego celem była opieka nad służącymi i 
pielęgnowanie chorych w domach.

Biskupstwo
W lutym 1899 r. został prekonizowany bis-

kupem miletopolitańskim i sufraganem prze-
myskim, a następnie, 19 marca 1899 r.
otrzymał w katedrze przemyskiej sakrę 
biskupią z rąk biskupów: przemyskiego Łuka-
sza Soleckiego, krakowskiego Jana Puzyny i 
przemyskiego unickiego Konstantego Cze-
chowicza. Dnia, 17 grudnia 1900 r., wkrótce 
po śmierci bp. Soleckiego, mianowany został 
biskupem ordynariuszem przemyskim. W cza-
sie swoich 24-letnich rządów rozwinął 
różnorodną i bardzo aktywną działalność.
Pierwszoplanową rolę zajmowała w nich
przede wszystkim praca kościelna. Na tym 
polu bp Pelczar święcił wiele sukcesów, m. in. 
dokonał reorganizacji struktur administracyj-
nych diecezji, troszczył się o tworzenie 
nowych placówek duszpasterskich i budowę
nowych świątyń, doprowadził do podniesienia
poziomu duchowego, umysłowego i moral-
nego duchowieństwa, podniósł poziom
naukowy seminarium duchownego, zainicjo-
wał wydawanie miesięcznika „Kronika Die-
cezji Przemyskiej”, założył bibliotekę i 
muzeum diecezjalne. Ważnym aspektem jego
pracy kościelnej było ożywienie działalności 
duszpasterskiej. Jej programowaniem zajęły
się przede wszystkim zwołane przez Pelczara
trzy kolejne synody diecezjalne (pierwsze na
ziemiach polskich od 179 lat): w 1902, 1908 i 
1914. Kładł duży nacisk na katechizację, 
rozwój organizacji religijnych oraz propagował 
kult Najświętszego Serca Jezusowego, 
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.
Popierał organizacje katolicko-społeczne,
założył przemyskie Stowarzyszenie Robotni-
ków Katolickich „Przyjaźń”, dwie szkoły
gospodarcze oraz kilka ochronek. Swemu 
duchowieństwu zalecał zakładanie ochronek, 
tanich kuchni, budowę tanich mieszkań…itp. 
Chcąc ożywić w diecezji pracę społeczną,
utworzył w 1905 r. Związek Katolicko-
Społeczny, a następnie dokładał starań, aby 
jego struktury powstały w parafiach diecezji. 
Organizacja ta przyczyniła się m. in. do
upowszechniania oświaty, zakładania kółek 
rolniczych, straży pożarnych, a przede
wszystkim zmobilizowała świeckich do pracy 
społecznej. W czasie wojny rozwinął szeroką 
akcję dobroczynną, prowadzoną wraz z kra-
kowskim Książęco-Biskupim Komitetem Po-
mocy dla Dotkniętych Klęską Wojny.

Życie duchowe
Przez całe życie był wierny posta-

nowieniom, podjętym jeszcze w pierwszych
latach kapłaństwa. Każdego dnia wiele czasu 
poświęcał modlitwie, m. in. odprawiał roz-
myślanie, adorację Najświętszego Sakra-
mentu i dziękczynienie po Komunii świętej.
Pomagało mu to w prowadzeniu głębokiego
życia wewnętrznego, które następnie promie-
niowało na aktywność zewnętrzną. 

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/

Co nam udało się osiągnąć?
Wystąpiliśmy w mediach ok. 500 razy. Ko-

mentowaliśmy kluczowe wydarzenia z życia 
Kościoła, takie jak: pielgrzymka Papieża 
Franciszka do Fatimy, pogrzeb misjonarki 
Heleny Kmieć, 300 rocznica koronacji 
Obrazu NMP Częstochowskiej czy rocznica 
objawień w Gietrzwałdzie. 

Publikowaliśmy felietony na portalu 
natemat.pl i aktywnie działaliśmy w kluczo-
wych mediach społecznościowych: na
Facebooku, Twitterze i Instagramie. 

Publikujemy 3 serie videobloga na kanale 
Youtube i Facebook. Każda z nich
regularnie ukazuje się raz w tygodniu
(wtorki, czwartki i niedziele):
 seria NEON prezentuje tematy zwią-

zane z wiarą i moralnością chrześci-
jańską,

 seria NiecoDziennik Franciszka to
krótkie komentarze do słów papieża
Franciszka z niedzielnych rozważań
podczas modlitwy Anioł Pański,

 seria Salonik Sulejów to rodzinny vlog
prowadzony przez rodziców czwórki
dzieci.

Jakie mamy plany 2018 rok?
Chcemy publikować artykuły i felietony 

w poczytnych magazynach i czasopismach, 
a co najważniejsze – planujemy wydać 
polską wersję książki dotyczącej metody
komunikacji Catholic Voices. 

W tym roku organizujemy również kolejny 
nabór spikerów i nową serię profesjo-
nalnych szkoleń medialnych. A to wszystko 
z jednego powodu – żeby lepiej docierać            
z przekazem wiary i miłości do ludzi. 

Wszystkie te działania wymagają środków, 
dlatego prosimy o wsparcie! 

Anna Saczuk
koordynator Catholic Voices Polska

FUNDACJA CATHOLIC VOICES POLSKA 
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Nr konta: 
37 1030 0019 0109 8530 0046 1759
Darowizna na cele statutowe Catholic  
Voices Polska

Podsumowanie roku 2017 i plany na 2018 rok

Rozwiązanie na str. 4

 Więcej informacji o życiu i służbie świętego biskupa w następnym numerze Klimatów.
św. Józef Sebastian Pelczar

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


W najbliższy poniedziałek, 22 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie 
świętego Wincentego Pallottiego SAC (1795-1850) – włoskiego księdza, założyciela 
Zjedno-czenia Apostolstwa Katolickiego, którego integralną częścią są pallotyni i 
pallotynki, tercjarza franciszkańskiego, apostoła Rzymu, beatyfikowanego sto lat po 
śmierci  w roku 1950 i kanonizowanego 20 stycznia 1963 roku przez  papieża Jana 
XXIII.

Papież Paweł VI w homilii w katedrze we Frascati, 1 września 1963 roku powiedział 
o świętym: Wincenty Pallotti był zwiastunem przyszłości... Prawie o sto lat uprzedził
on odkrycie następującego faktu: W świecie ludzi świeckich, do tego czasu bier-
nym, ospałym, lękliwym i niezdolnym do wypowiadania się, istnieje wielka energia
służenia dobru. Święty zapukał do sumienia świeckich, jak puka się do drzwi.

Relikwie świętego znajdują się w naszym kościele i są umieszczone w kaplicy 
świętej Anny. 

3Nr 463Nr 4632

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

Święty Józef Sebastian Pelczar
Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) – polski biskup rzymskokatolicki. Uroczystość liturgiczna 

była w piątek 19 stycznia.

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 
stycznia 1842 r. w Korczynie k. Krosna, 
w bogatej rodzinie chłopskiej Wojciecha i Marii 
z d. Mięsowicz. Z domu rodzinnego wyniósł 
żywą wiarę, szczery patriotyzm, obowiąz-
kowość i umiłowanie pracy. Edukację rozpo-
czął w szkole ludowej w Korczynie. Konty-
nuował ją później Rzeszowie, w tamtejszej 
szkole głównej i w gimnazjum oraz w Prze-
myślu, gdzie ukończył gimnazjum i odbył studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym.
Uwieńczeniem tego ostatniego etapu edukacji 
były święcenia kapłańskie, które przyjął 17
lipca 1864 r., z rąk bp. Antoniego Manastyr-
skiego. Ziściły się wówczas jego pragnienia, 
które jeszcze jako kleryk wyraził w słowach:
Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał 
poświęcenia w kapłaństwie. (…) Zachwyca mię 
powołanie kapłana – Polaka, a ideą
przewodnią staje się dla mnie praca zbożna
dla ludzi [J.S. Pelczar, Krótka kronika mojego
życia, „Nasza Przeszłość”, 29 (1968), s. 30].

Po święceniach skierowano go do pracy 
duszpasterskiej w parafii w Samborze, jednej    
z największych w ówczesnej diecezji przemys-
kiej. Ponad rok pracował tam w charakterze 
wikariusza. Następnie, w grudniu 1865 r., po 
uprzednim uzyskaniu zgody władz kościelnych 
i otrzymaniu stypendium, wyjechał na studia 
specjalistyczne z teologii i prawa kanonicz-
nego do Rzymu. Zamieszkał w Papieskim 
Kolegium Polskim, utworzonym 24 marca 1866 
roku przez Zmartwychwstańców, gdzie pełnił 
obowiązki dziekana studentów i prefekta 
alumnów. Wyznaczył sobie wówczas bardzo 
ambitny program życiowy. Streszczał się on    
w postanowieniach podejmowanych z okazji 
kolejnych rekolekcji. Wśród nich znalazły się m.
in. następujące wskazania: We wszystkim tylko 
chwały Bożej szukać. Całe swe życie Panu 
Bogu i zbawieniu duszy własnej i innych
poświęcić. Co dzień rano i wieczór pewien
czas (najmniej kwadrans) czytaniu ducho-
wnemu i rozmyślaniu oddać. Co sobota jakiś

kościół odwiedzić, jałmużnę ku czci Najświęt-
szej Pa  nny dać, a wieczór lub w niedzielę 
koronkę do Najświętszej Panny odmówić. […] 
Chronić się próżnych marzeń. Chronić się 
wielomówstwa i mówienia o sobie. […] 
Wszystkie obowiązki domowe, choćby dro-
biazgowe, sumiennie spełnić. Uczyć się nie 
aby więcej wiedzieć, lecz aby lepiej poznać 
Pana Boga […]. Wszystek swój czas, grosz i 
trud na chwałę Bożą poświęcić, mianowicie na 
nawracanie grzeszników, odwiedzanie cho-
rych, kształcenie przyszłych kapłanów i wy-
chowanie młodzieży. Zachować o ile możno-
ści jak największe ubóstwo i skromność          
w ubiorze, mieszkaniu i całym postępowaniu, 
chodzić zawsze w rewerendzie [tamże, s. 46, 
74-75].

Prócz troski o rozwój duchowy ks. Pelczar     
z zaangażowaniem starał się także o postępy 
w nauce, czego oznaką były zaliczane kolejno 
egzaminy. Studia rzymskie uwieńczył dwoma 
doktoratami, z teologii i prawa kanonicznego.

Po ukończeniu studiów ks. Pelczar wrócił do 
kraju, gdzie na krótko powierzono mu obo-
wiązki kapelana biskupa przemyskiego, a na-
stępnie skierowano do pracy duszpasterskiej.

W październiku 1869 r. powierzono mu 
obowiązki prefekta w przemyskim Seminarium 
Duchownym. Wkrótce potem objął tam funkcję 
wykładowcy teologii pastoralnej i prawa kano-
nicznego. Prócz tego był też spowiednikiem 
benedyktynek, pracował w Konsystorzu Bisku-
pim oraz prowadził duszpasterstwo rzemieśl-
ników. 

Działalność naukowa i publikacje
Wydał dwie pozycje książkowe: Życie du-

chowne czyli doskonałość chrześcijańska oraz 
Ziemia Święta i Islam. Pierwsza doczekała się 
ośmiu wydań i przez wiele lat była popularnym 
przewodnikiem życia duchownego dla kap-
łanów, osób zakonnych i świeckich.

W marcu 1877 r. ks. Józef Pelczar otrzymał 
nominację na profesora zwyczajnego historii 
Kościoła i prawa kanonicznego, a w 1880 na 
profesora teologii pastoralnej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego    
w Krakowie. Aktywnie włączył się w życie tej 
uczelni. Był m. in. dziekanem i prodziekanem 
Wydziału Teologicznego, prorektorem i rekto-
rem UJ, zainicjował budowę nowego gmachu 
uniwersyteckiego Collegium Novum, dokoń-
czył reorganizację Wydziału Teologicznego i 
wystarał się o przywrócenie mu praw nada-
wania stopni doktorskich; był on promotorem 
pierwszego przewodu doktorskiego w 1884 r. 
Prowadził również ożywioną działalność 
naukową i publicystyczną. Zaowocowała ona 
opracowaniem wielu pozycji naukowych, 
duszpasterskich i ascetycznych, m. in. Pius IX 
i jego wiek, której w następnych wydaniach 
zmienił tytuł na: Pius IX i jego pontyfikat, 
Prawo małżeńskie katolickie z uwzględ-
nieniem prawa cywilnego obowiązującego 
w Austrii, Prusach i Królestwie Polskim, 
Rewolucja Francuska wobec religii katolickiej i 
duchowieństwa, Rozmyślania o życiu kapłań-     skim, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Koś-
ciele katolickim, Rozmyślania o życiu za-
konnym dla zakonnic, Medycyna pasterska. 

Wymienione powyżej publikacje świadczą 
o ogromnej pracowitości Pelczara. Na tym
jednak nie kończy się jego dorobek pisarski.
Opublikował bowiem szereg kazań, prze-
mówień, artykułów, które ukazały się bądź
w osobnych pozycjach, bądź na łamach
czasopism katolickich. Był także cenionym
kaznodzieją.

Działalność naukowa i kaznodziejska nie 
wyczerpywały całej aktywności Pelczara. 
Wykazał się on bowiem również zaangażo-     
waniem na polu religijno-społecznym, m. in. 
pełnił kilka funkcji w krakowskim Konsystorzu 
Biskupim, był członkiem organizacji dobro-
czynnej Towarzystwa św. Wincentego à 
Paulo, Towarzystwa Oświaty Ludowej, był 
jednym z założycieli katolickiego czasopisma 
„Prawda”, Towarzystwa św. Łukasza, skupia-
jącego artystów-plastyków oraz Bractwa 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony 
Polskiej; założył także przytułek dla bezro-
botnych służących. 

   W roku 1893 zainicjował działalność no-
wego zgromadzenia zakonnego Służebnic 
Najświętszego Serca Pana Jezusa (serca-
nek), zatwierdzonego w roku następnym, 
którego celem była opieka nad służącymi i 
pielęgnowanie chorych w domach.

Biskupstwo
   W lutym 1899 r. został prekonizowany bis-
kupem miletopolitańskim i sufraganem prze-
myskim, a następnie, 19 marca 1899 r. 
otrzymał w katedrze przemyskiej sakrę 
biskupią z rąk biskupów: przemyskiego Łuka-
sza Soleckiego, krakowskiego Jana Puzyny i 
przemyskiego unickiego Konstantego Cze-
chowicza. Dnia, 17 grudnia 1900 r., wkrótce 
po śmierci bp. Soleckiego, mianowany został 
biskupem ordynariuszem przemyskim. W cza-
sie swoich 24-letnich rządów rozwinął 
różnorodną i bardzo aktywną działalność. 
Pierwszoplanową rolę zajmowała w nich 
przede wszystkim praca kościelna. Na tym 
polu bp Pelczar święcił wiele sukcesów, m. in. 
dokonał reorganizacji struktur administracyj-
nych diecezji, troszczył się o tworzenie 
nowych placówek duszpasterskich i budowę 
nowych świątyń, doprowadził do podniesienia 
poziomu duchowego, umysłowego i moral-
nego duchowieństwa, podniósł poziom 
naukowy seminarium duchownego, zainicjo-
wał wydawanie miesięcznika „Kronika Die-
cezji Przemyskiej”, założył bibliotekę i 
muzeum diecezjalne. Ważnym aspektem jego 
pracy kościelnej było ożywienie działalności 
duszpasterskiej. Jej programowaniem zajęły 
się przede wszystkim zwołane przez Pelczara 
trzy kolejne synody diecezjalne (pierwsze na 
ziemiach polskich od 179 lat): w 1902, 1908 i 
1914. Kładł duży nacisk na katechizację, 
rozwój organizacji religijnych oraz propagował 
kult Najświętszego Serca Jezusowego, 
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. 
Popierał organizacje katolicko-społeczne, 
założył przemyskie Stowarzyszenie Robotni-
ków Katolickich „Przyjaźń”, dwie szkoły 
gospodarcze oraz kilka ochronek. Swemu 
duchowieństwu zalecał zakładanie ochronek, 
tanich kuchni, budowę tanich mieszkań…itp. 
Chcąc ożywić w diecezji pracę społeczną, 
utworzył w 1905 r. Związek Katolicko-
Społeczny, a następnie dokładał starań, aby 
jego struktury powstały w parafiach diecezji. 
Organizacja ta przyczyniła się m. in. do 
upowszechniania oświaty, zakładania kółek 
rolniczych, straży pożarnych, a przede 
wszystkim zmobilizowała świeckich do pracy 
społecznej. W czasie wojny rozwinął szeroką 
akcję dobroczynną, prowadzoną wraz z kra-
kowskim Książęco-Biskupim Komitetem Po-
mocy dla Dotkniętych Klęską Wojny.

Życie duchowe
 Przez całe życie był wierny posta-

nowieniom, podjętym jeszcze w pierwszych 
latach kapłaństwa.  Każdego dnia wiele czasu 
poświęcał modlitwie, m. in. odprawiał roz-
myślanie, adorację Najświętszego Sakra-
mentu i dziękczynienie po Komunii świętej. 
Pomagało mu to w prowadzeniu głębokiego 
życia wewnętrznego, które następnie promie-
niowało na aktywność zewnętrzną. 

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/

Co nam udało się osiągnąć?
   Wystąpiliśmy w mediach ok. 500 razy. Ko-
mentowaliśmy kluczowe wydarzenia z życia 
Kościoła, takie jak: pielgrzymka Papieża 
Franciszka do Fatimy, pogrzeb misjonarki 
Heleny Kmieć, 300 rocznica koronacji 
Obrazu NMP Częstochowskiej czy rocznica 
objawień w Gietrzwałdzie. 

 Publikowaliśmy felietony na portalu 
natemat.pl i aktywnie działaliśmy w kluczo-
wych mediach społecznościowych: na 
Facebooku, Twitterze i Instagramie. 

   Publikujemy 3 serie videobloga na kanale 
Youtube i Facebook. Każda z nich 
regularnie ukazuje się raz w tygodniu 
(wtorki, czwartki i niedziele):
 seria NEON prezentuje tematy zwią-

zane z wiarą i moralnością chrześci-
jańską,

 seria NiecoDziennik Franciszka to
krótkie komentarze do słów papieża
Franciszka z niedzielnych rozważań
podczas modlitwy Anioł Pański,

 seria Salonik Sulejów to rodzinny vlog
prowadzony przez rodziców czwórki
dzieci.

Jakie mamy plany 2018 rok?
   Chcemy publikować artykuły i felietony  
w poczytnych magazynach i czasopismach, 
a co najważniejsze – planujemy wydać 
polską wersję książki dotyczącej metody 
komunikacji Catholic Voices. 

    W tym roku organizujemy również kolejny 
nabór spikerów i nową serię profesjo-
nalnych szkoleń medialnych. A to wszystko 
z jednego powodu – żeby lepiej docierać            
z przekazem wiary i miłości do ludzi. 

  Wszystkie te działania wymagają środków, 
dlatego prosimy o wsparcie! 

Anna Saczuk
koordynator Catholic Voices Polska

FUNDACJA CATHOLIC VOICES POLSKA 
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Nr konta: 
37 1030 0019 0109 8530 0046 1759
Darowizna na cele statutowe Catholic  
Voices  Polska

Podsumowanie roku 2017 i plany na 2018 rok
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Więcej informacji o życiu i służbie świętego biskupa w następnym numerze Klimatów.
św. Józef Sebastian Pelczar
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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Jon 3, 1–5.10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi 
słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego 
miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci 
zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, 
jak powiedział Pan. Niniwa była miastem 
bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł 
więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień 
drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, 
a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli miesz-
kańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się 
w wory od największego do najmniejszego. 
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od 
swojego złego postępowania. I ulitował się 
Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich 
sprowadzić, i nie zesłał jej.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 7, 29–31

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 1, 15 
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EWANGELIA 
Mk 1, 14–20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł 
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem ryba-
kami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, 
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i 
naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni 
zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z 
najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie

ks. dr Michał Dubicki

Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak 
jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak 
jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, 
jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają 
tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. 
Przemija bowiem postać tego świata.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25, 4–9

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz 
mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie 
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na 
swoją miłość, która trwa od wieków. Pamiętaj 
o mnie w swoim miłosierdziu ze względu na
dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

1

K OM E N T A R Z
Czasami słyszymy o tym, że ktoś 

wykonuje swój zawód z powołania. 
Rozumiemy wtedy, że dla tej osoby nie są 
ważne wyłącznie korzyści materialne pły-
nące z pracy, ale że wkłada swoje serce      
w wykonywane zajęcia i wykonuje je          
z poświęceniem. 

W życiu duchowym powołanie wiąże się 
z odpowiedzią jaką dajemy Bogu. Jest ono 
także związane ze służbą, czyli pracą 
wykonywaną dla dobra innych ludzi.            
W realizacji własnego powołania potrzeba 
najpierw rozmowy z Bogiem, a następnie 
konkretnej odpowiedzi jakiej udzielamy       
w naszych czynach. Ideałem jest gdy to, co 
stanowi naszą pracę jest także naszym 
powołaniem, a zarazem staje się naszą 
pasją życia.

Jednak każdy z nas bez względu na to, 
co robi i w jakim stanie żyje jest powołany 
do świętości, czyli do przyjaźni z Bogiem. 
Kiedy to odkryjemy, wówczas nasze życie 
będzie już zawsze szczęśliwe. Bo jak mówi 
św. Augustyn: ,,Niespokojne jest serce 
człowieka dopóki nie spocznie w Bogu”.
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Nieszpory zostaną odprawione dziś           
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za naszych zmarłych, poleca-
nych w wypominkach rocznych.

             

We wtorek, 23 stycznia br., przypada 5. 
rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa 
Glempa. Msza w. w intencji śp. Księdza 
Prymasa zostanie odprawiona w naszym 
kościele o godz. 17.00.

Do czwartku, 25 stycznia br. trwa Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęca-
my wszystkich do modlitwy w tej intencji.

W oczekiwaniu na peregrynację figury św. 
Michała Archanioła do naszej parafii, 
pragniemy zaprosić dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału w konkursie o Aniołach. 
Więcej informacji na stronie parafii i 
poniżej.

Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych    
w naszym kościele w 2017 roku, zostanie 
odprawiona w Święto Ofiarowania Pań-
skiego – Matki Bożej Gromnicznej, w piąt-
ek 2 lutego o godz. 18.00. 

6. Msze św. w Święto Ofiarowania Pańskiego,
2 lutego, będą sprawowane o godz. 7.00,
12.00, 17.00 i 18.00.

7. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
– w środę, 24 stycznia, wspomnienie św. 

Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła, 

– w czwartek, 25 stycznia, święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła,

– w piątek, 26 stycznia, Wspomnienie
świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa; 

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

od 01.01. do 11.02.2018 r.
Módlmy się za skonfliktowane 

narody, środowiska rodzin, aby 
wyrzekły się nienawiści i weszły 

na drogę pojednania.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 
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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 parafialnej imion 
dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić.

Nieszpory

- wieczorne nabożeństwo
wchodzące w skład
Liturgii Godzin -

zostaną odprawione 
dzisiaj o godz. 17:00

Zapraszamy do modlitwy

Konkurs o Aniołach dla dzieci i młodzieży
 Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "Anioły są takie...." -

czekamy na prace w formacie A4 wykonane dowolną techniką.
 Zapraszamy do udziału w konkursie literackim pt. "Mój Anioł" -  w kategorii 

proza czekamy na  prace o objętości do 4 stron formatu A4, a w kategorii 
poezja czekamy na max 2 utwory. 

Przewidziane są nagrody za najlepsze prace. Szczegóły konkursu 
umieszczone są na stronie: www.parafiawilanow.pl   Rodziców prosimy 
o zachęcenie swoich dzieci do udziału w konkursie.

www. facebook.com/
ParafiaWilanowAnna

Kurs zawiera żywy i prosty przekaz 
Dobrej Nowiny skierowany do współczes-
nego człowieka.

Adresowany jest zarówno do osób, 
które chcą doświadczyć miłości Boga, jak 
i do tych ludzi, którzy nie wierzą, że jest to 
w ogóle możliwe. 

Zapraszamy Cię na weekend od 16 do 
18 marca 2018r.

Miejsce: Parafia pw. św. Anny w Wila-
nowie.

Szczegóły u Ks. Michała :)

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