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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 18, 15–20

   Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan, Bóg 
twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, 
podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. 
Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na 
Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej 
nie słucham głosu Pana, Boga mojego, 
i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, 
abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze 
powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich 
braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje 
słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich 
słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od 
niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli 
który prorok odważy się mówić w moim 
imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo 
wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok 
musi ponieść śmierć»”.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 7, 32–35

Wszyscyśmy

Mt 4, 16 

Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło.

EWANGELIA 
Mk 1, 21–28

   W mieście Kafarnaum Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali 
się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 
Był właśnie w synagodze człowiek opętany 
przez ducha nieczystego. Zaczął on 
wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz 
Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź 
z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go 
targać i z głośnym krzykiem wyszedł 
z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa 
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. 
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie 
po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
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Oto słowo Pańskie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

ks. dr Michał Dubicki

   Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, 
o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś,
kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać
żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta:
niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy
Pana, o to, by była święta i ciałem i duchem.
Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o spra-
wy świata, o to, jak by się przypodobać
mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie
zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to,
byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95, 1–2.6–9

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

1

K OM E N T A R Z
  Ze słyszanego dziś opisu uzdrowienia wy-
nika, że Chrystus nie chce potępienia 
nikogo, gdyż przyszedł na świat, aby 
każdego uświęcić i zbawić. Zbawiciel 
uświęca nas przez swoją naukę i przez 
swoje czyny. A Jego nauka, to nie zabawa 
w słowa. Jego działanie to nie magiczne 
sztuczki obliczone na poklask ludzki. 
Wszystko to co Jezus mówi jest prawdą, 
gdyż On sam jest najwyższą i jedyną 
Prawdą.

  W dzisiejszej Ewangelii widzimy jak Praw-
da i Życie zjednoczyły się i zaowocowały 
poprzez  laskę uzdrowienia i uwolnienia 
człowieka spod mocy i władzy złego ducha.

 Snując refleksję nad dzisiejszą Ewan-
gelią, pomyślmy o tym, że chociaż zły duch 
działa także i dziś na świecie, to przecież 
tego świata nie zwycięży, bo panuje nad 
nim Chrystus, który ma nad nim  moc i 
władzę. Chrystus Pan, który własnym 
życiem zapłacił za nas i za grzechy całego 
świata okup i dlatego nazywamy Go 
naszym Odkupicielem. 

  Odpowiedzmy zatem naszemu  Odkupi-
cielowi naszym dobrym życiem i otwart-
ością serca na Ewangelię. A najpełniej 
dokonuje się to przez nasz czynny udział 
w Eucharystii.
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5.

4.

W czwartek, po Mszy św. o godz. 17.00. 
zostanie odmówiona koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kapł-
ańskie. 
W piątek, 2 lutego, ze względu na przy-
padające święto Ofiarowania Pańskiego 
nie można odprawiać Mszy św. wotywnej 
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.          
Z sakramentu pokuty i pojednania można
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00.
Pragniemy również odwiedzić chorych i
osoby w podeszłym wieku. Imiona i
nazwiska oraz adresy osób pragnących
skorzystać z sakramentu pokuty i poje-
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
W sobotę, 3 lutego Msza św. wotywna
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie
odprawiona o godz. 7.00., a zaraz po niej 
nabożeństwo różańcowe.
W oczekiwaniu na peregrynację figury św. 
Michała Archanioła do naszej parafii, 
pragniemy zaprosić dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału w konkursie o Aniołach. 
Przewidziane są nagrody za najlepsze 
prace. 

8.

Szczegóły konkursu umieszczone są na 
stronie: www.parafiawilanow.pl. Rodziców 
prosimy o zachęcenie swoich dzieci do 
udziału w konkursie.
Zapraszamy na weekend ewangelizacyjny 
w dniach od 16 do 18 marca br. W sposób 
szczególny zaproszeni są kandydaci do 
bierzmowania, studenci i młodzież pracuj-
ąca. Rekolekcje poprowadzi wspólnota 
„Przyjaciele Oblubieńca”
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% 
podatku na rzecz fundacji parafialnej 
„Fundacja Ecclesia Villanovensis” – numer 
KRS: 0000331641. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

–

– we środę, 31 stycznia, wspomnienie św. 
Jana Bosko, kapłana, 
w piątek, 2 lutego, święto Ofiarowania 
Pańskiego.  

9.

7.

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

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

– wtorek, 30 stycznia

– środa, 31 stycznia

– czwartek, 1 lutego

– sobota, 3 lutego 

– poniedziałek, 29 stycznia –  ul. Kosiarzy 7-33 (numery nieparzyste) i 35 kl. I i II;

– ul.  Kosiarzy 35 kl. III, IV i 37 kl. I-IX, ul. Urodzajna 11-33 (numery 
nieparzyste);

– ul. Urodzajna 4A-22 (numery parzyste), ul. Obornicka 1-19A (numery 
nieparzyste);

– ul. Obornicka 29 m 1-49;

– ul. ul. Obornicka 29 m 51-81 i 2-38 (numery parzyste), ul. Wiertnicza 
43-65A (numery nieparzyste).

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

od 01.01. do 11.02.2018 r.
Módlmy się za skonfliktowane 

narody, środowiska rodzin, aby 
wyrzekły się nienawiści i weszły 

na drogę pojednania.
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Święty Wincenty Pallotti SAC  . . . . . . 2

Regulamin Konkursu Anielskiego  
dla dzieci i młodzieży . . . . . . . . . . . . . 3

ABC Pierwszych sobót miesiąca 
- warunki nabożeństwa. . . . . . . . . . . . 3
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Nabożeństwo Uwielbieniowe 
- zaproszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Weekend ewangelizacyjny 
- zaproszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Nabożeństwo Uwielbieniowe z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach 
rocznych.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych      
w naszym kościele w 2017 roku, zostanie 
odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskie-
go – Matki Bożej Gromnicznej, w piątek 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 zgło-
szenie w zakrystii lub kancelarii parafialnej 
imion dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić.
Msze św. w dniu 2 lutego br., będą 
sprawowane o godz. 7.00., 12.00., 17.00. i 
18.00. W tym dniu przed każdą Mszą św. 
będzie można nabyć świece przed kościo-
łem. Święto Ofiarowania Pańskiego to także 
dzień życia konsekrowanego. Pamiętajmy    
w modlitwie szczególnie o siostrach i bra-
ciach zakonnych. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 

1.

3.

4.

10.

Weekend ewangelizacyjny 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 kandydatów do bierzmo-
wania, studentów i młodzież pracującą.
Rekolekcje w naszej parafii poprowadzi 

wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”.
Termin: weekend 16-18 marca 2018r.

Szczegóły u Ks. Michała :)

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


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

Nr 4642

   Żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX 
wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości 
apostolskiej kapłanem, mężem wielkich prag-
nień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się 
inspiratorem wielu dziejowych poczynań. 
Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania 
miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło 
konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa 
Katolickiego, które powołał do życia w 1835 
roku.
   Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wiel-
kim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż 
pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozu-
miałe, a jego świętość bardziej pociągająca i 
godna naśladowania niż przed laty.
  Rodzice Wincentego byli uczciwymi i sza-
nowanymi ludźmi. W domu i wśród znajo-
mych tworzyli ciepły rodzinny klimat. Wincenty 
mówił o nich: Bóg dał mi świętych rodziców. 
Jego ojciec prowadził cztery sklepy w Wiecz-
nym Mieście. Matka zajmowała się domem i 
dziećmi. Strzegła ich przed zgubnymi wpły-
wami świata, uczyła czynów chrześcijań-
skiego miłosierdzia. 

 Pallotti miał szczęście, że rodzice zadbali    
o jego edukację i wykształcenie religijne, po-
syłając od 1801 roku do pobliskiej szkoły 
powszechnej przy via Cappellari. W tym sa-
mym roku, zgodnie panującymi zwyczajami, 
Wincenty przystąpił do pierwszej spowiedzi i 
do sakramentu bierzmowania. Mając zaś 10 
lat, w 1805 roku, w sposób wyjątkowo 
uroczysty przyjął Komunię Świętą. W tym 
czasie przeniósł się do szkoły ojców pijarów, 
którą ukończył dzięki solidnej pracy i mod-
litwie, pozwalającej przezwyciężyć nawet 
kłopoty z łaciną.

W dzieciństwie Wincenty odznaczał się 
wielką pobożnością. Posiadał szczególny dar 
modlitwy — można go było często spotkać 
klęczącego przed Najświętszym Sakramen-
tem. Modlił się z własnej potrzeby serca. Od 
wczesnych lat posługiwał przy ołtarzu jako 
ministrant. Często sprzedawał zdobyte za 
pracowitość w szkole nagrody, aby pieniądze 
oddać potrzebującym. Podejmował posty, był 
uczynny. Matka wyznała: Nigdy nie zrobił mi 
przykrości.

Kapłaństwo
  W 1807 roku rozpoczął naukę w słynnym 
Kolegium Rzymskim, założonym przez św. 
Ignacego Loyolę.  Chciał zostać kapucynem, 
ale z powodu wątłego zdrowia nie mógł 
zrealizować swego marzenia. Postanawił 
zostać kapłanem diecezjalnym. W 1811 roku 
przyjął tonsurę i w ten sposób wszedł             
w szeregi stanu duchownego.

Pierwszymi członkami ZAK były zarówno 
osoby duchowne, jak i świeckie. Łączyło ich 
mocne zaangażowanie w życie Kościoła. 
Podobnie jak Pallotti dostrzegali rozmaite 
potrzeby wspólnoty Kościoła i chcieli im wyjść 
naprzeciw. Byli to przedstawiciele rożnych 
zakonów (m.in. karmelici, kapucyni, bazylianie, 
dominikanie, minimici, teatyni, trynitarze, 
barnabici...), profesorowie znaczących uczelni 
rzymskich, a także zwyczajni ludzie, jak np. 
kupiec Jakub Salvati czy Elżbieta Sanna.
  Dnia 29 maja 1835 roku Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego zostało zatwierdzone 
dla diecezji rzymskiej przez Stolicę Apostol-
ską, a w grudniu Wincenty Pallotti został 
rektorem kościoła Santo Spirito dei Napoletani 
w Rzymie. Sława Wincentego Pallottiego i 
jego współtowarzyszy tak wzrosła, że władze 
kościelne w 1846 roku zaproponowały mu 
jako miejsce zamieszkania kościół SS. 
[Santissimo] Salvatore in Onda wraz z przy-
legającym klasztorem, który do dziś jest 
główną siedzibą pallotynów. 
  W tym czasie stał się spowiednikiem w wielu 
domach zakonnych, seminariach, szpitalach i 
więzieniach. Założył Dom Miłosierdzia dla 
osieroconych po epidemii cholery dziewcząt.  
  Dnia 6 stycznia 1836 roku świeżo założone 
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego obcho-
dziło po raz pierwszy oktawę Objawienia 
Pańskiego. Obchody zmierzały do tego, by 
ożywiać wiarę, rozpalać miłość i jednoczyć 
wysiłki wśród ludzi wierzących, wspomagając 
w ten sposób misyjną działalność Kościoła.

Śmierć
   W czasie oktawy Epifanii 1850 roku Wincen-
ty Pallotti, spowiadając, zarzucił własny 
płaszcz na ramiona biedaka, który drżał z zim-
na u stóp jego konfesjonału. Sam przeziębił 
się i  zmarł 22 stycznia 1850 roku, w wieku 55 
lat. 
  Dzieło Apostolstwa Katolickiego umocniło się 
i rozwinęło dopiero w XX wieku, stając się 
skutecznym narzędziem ewangelizacji o za-
sięgu światowym. Papież Pius XI dostrzegł 
wielkie znaczenie myśli Wincentego Pallo-
ttiego i wyraźnie to ukazał. Papież Pius XII 
nadał istniejącej w ramach dzieła wspólnocie 
księży i braci nazwę: Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego. W roku 1950, dokładnie sto 
lat po śmierci, Wincenty Pallotti został zali-
czony w poczet błogosławionych.
   Sobór Watykański II potwierdził główne jego 
myśli dotyczące apostolstwa powszechnego, 
czego wyrazem stała się kanonizacja 
Wincentego Pallottiego 20 stycznia 1963 roku.

Źródło:
http://pallotyni.pl/sw-wincenty-pallotti.html
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Relikwie świętych i błogosławionych 
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Święty Wincenty Pallotti SAC
  Wincenty Pallotti (1795-1850) – włoski ksiądz, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 
którego integralną częścią są pallotyni i pallotynki, tercjarz franciszkański, apostoł Rzymu.

  Uroczystość liturgiczna była w poniedziałek 22 stycznia. Relikwie świętego znajdują się w naszym 
kościele i są umieszczone w kaplicy świętej Anny, w gablocie po prawej stronie ołtarza.

św. Wincenty Pallotti SAC
    Kontynuował swoją naukę na uniwersytecie 
La Sapienza, gdzie zdobył podwójny doktorat 
— z filozofii i teologii. Dnia 16 maja 1818 roku 
w Bazylice św. Jana na Lateranie otrzymał 
święcenia kapłańskie. Dzień ten przeżył 
bardzo głęboko, o czym świadczą słowa 
zapisane w dzienniczku duchowym: 
Nieskończona dobroć naszego więcej niż 
Najdroższego Boga raczyła w sposób godny 
podziwu wynieść mnie do najszczytniejszego 
kapłaństwa.

Aktywne życie
   Od 1819 roku ks. Wincenty Pallotti rozpoczął 
pracę jako profesor teologii dogmatycznej i 
scholastycznej na uniwersytecie La Sapienza i 
kontynuował ją przez 10 lat. W tym czasie 
zakładał szkoły wieczorowe dla młodzieży, był 
znany jako gorliwy kaznodzieja, rekolekcjo-
nista, spowiednik i kierownik duchowy. Bardzo 
szybko utożsamiano z jego osobą określenie: 
„apostoł Rzymu”. Głosił kazania nawet na 
placach Wiecznego Miasta. Jego słuchaczami 
byli przypadkowi przechodnie, którzy 
zatrzymywali się z ciekawości. Łatwo zdoby-
wał serca słuchaczy. Trafiał do nich przez 
swoją prostotę, żarliwość i zapał. Był zawsze 
starannie przygotowany, promieniował święto-
ścią. Ulubionym tematem jego rozważań było 
Boże Miłosierdzie. 
  Rekolekcje głosił do wszystkich: do notabli 
rzymskich, ludzi prostych, inteligencji, mło-
dzieży. Był cenionym spowiednikiem (w tym 
także kardynałów i papieży). Spowiadał każ-
dego, kto go o to prosił. Wiele czasu 
poświęcał rzymskim seminarzystom, studiuj-
ącym teologię i filozofię. Przez 13 lat był ojcem 
duchownym Rzymskiego Seminarium. Pallotti 
wiedział, jak niezmierny wpływ na rozwój życia 
religijnego wywiera osobista świętość kapł-
anów.

Dzieło życia 
– Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
Już po święceniach kapłańskich ks. Pallotti 

bardzo pragnął nieść wszechstronną pomoc 
Kościołowi w ożywianiu wiary. Wiedział, że sa-
mo duchowieństwo temu nie podoła. Trzeba 
zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. 
Trzeba pozyskać dla potrzeb Kościoła wszys-
tkich katolików świeckich i pogan. 
  Dnia 9 stycznia 1835 roku ks. Pallotti 
otrzymał natchnienie, które go doprowadziło 
do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Kato-
lickiego (ZAK, UAC - Unione dell' Apostolato 
Cattolico). Trzy miesiące później, 4 kwietnia 
1835 roku, powołał do życia dzieło 
Apostolstwa Katolickiego, gromadząc księży i 
świeckich osoby z zadaniem wciągania jak 
największej liczby innych w szerzenie i 
koordynowanie duchowej i materialnej pomo-
cy dla bliźnich.

Anielski Konkurs plastyczny 
i literacki dla dzieci i młodzieży

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.

Regulamin konkursu

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

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.

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,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.

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

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

KONKURS LITERACKI 
pt. „Mój Anioł”

Kategoria: poezja, proza. W kategorii prozy 
każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, 
a wielkość Jego niezgłębiona  

Ps 145, 3.

Modl i twa  
przed 

Najświętszym Sakramentem

Dzisiaj o godz. 17.00 możesz 
oddać Bogu chwałę, podczas 
Nabożeństwa Uwielbienia.

ABC Nabożeństwa 
Pierwszych Sobót Miesiąca

Najbliższa sobota 3 lutego jest pierwszą 
sobotą miesiąca. Msza św. wotywna o 
Niepokalanym Sercu NMP zostanie 
odprawiona o godz. 7.00., a zaraz po niej 
nabożeństwo różańcowe.

Warunki nabożeństwa
1. Spowiedź w pierwszą sobotę

miesiąca.
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, 

jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi 
w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta 
mogła być osiem dni ważna. Jezus 
odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być 
ważna pod warunkiem, ze ludzie są w 
stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają 
zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 

Spowiedź można odbyć na przykład w ra-
mach pierwszego piątku miesiąca, pamię-
tając jednak o intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi - co istotne - należy przy-
stąpić z intencją zadośćuczynienia za 
zniewagi wobec Niepokalanego Serca 
Maryi. Intencję można wzbudzić podczas 
przygotowania się do spowiedzi lub w trak-
cie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką 
lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego 
sakramentu pojednania, aby otrzymać 
przebaczenie za popełnione grzechy, 
szczególnie za te, którymi świadomie lub 
nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna 
Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla 
biednych grzeszników, by Niepokalane 
Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania 
rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, 
szczególnie za moje grzechy przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Żródlo: Internet

http://pallotyni.pl/sw-wincenty-pallotti.html


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
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Żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX 
wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości 
apostolskiej kapłanem, mężem wielkich prag-
nień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się 
inspiratorem wielu dziejowych poczynań. 
Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania 
miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło 
konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa 
Katolickiego, które powołał do życia w 1835 
roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wiel-
kim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż 
pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozu-
miałe, a jego świętość bardziej pociągająca i 
godna naśladowania niż przed laty.

Rodzice Wincentego byli uczciwymi i sza-
nowanymi ludźmi. W domu i wśród znajo-
mych tworzyli ciepły rodzinny klimat. Wincenty 
mówił o nich: Bóg dał mi świętych rodziców. 
Jego ojciec prowadził cztery sklepy w Wiecz-
nym Mieście. Matka zajmowała się domem i 
dziećmi. Strzegła ich przed zgubnymi wpły-
wami świata, uczyła czynów chrześcijań-
skiego miłosierdzia. 

Pallotti miał szczęście, że rodzice zadbali    
o jego edukację i wykształcenie religijne, po-
syłając od 1801 roku do pobliskiej szkoły 
powszechnej przy via Cappellari. W tym sa-
mym roku, zgodnie panującymi zwyczajami, 
Wincenty przystąpił do pierwszej spowiedzi i 
do sakramentu bierzmowania. Mając zaś 10 
lat, w 1805 roku, w sposób wyjątkowo 
uroczysty przyjął Komunię Świętą. W tym 
czasie przeniósł się do szkoły ojców pijarów, 
którą ukończył dzięki solidnej pracy i mod-
litwie, pozwalającej przezwyciężyć nawet 
kłopoty z łaciną.

W dzieciństwie Wincenty odznaczał się 
wielką pobożnością. Posiadał szczególny dar 
modlitwy — można go było często spotkać 
klęczącego przed Najświętszym Sakramen-
tem. Modlił się z własnej potrzeby serca. Od
wczesnych lat posługiwał przy ołtarzu jako
ministrant. Często sprzedawał zdobyte za
pracowitość w szkole nagrody, aby pieniądze 
oddać potrzebującym. Podejmował posty, był 
uczynny. Matka wyznała: Nigdy nie zrobił mi 
przykrości.

Kapłaństwo
W 1807 roku rozpoczął naukę w słynnym 

Kolegium Rzymskim, założonym przez św. 
Ignacego Loyolę. Chciał zostać kapucynem,
ale z powodu wątłego zdrowia nie mógł 
zrealizować swego marzenia. Postanawił 
zostać kapłanem diecezjalnym. W 1811 roku 
przyjął tonsurę i w ten sposób wszedł 
w szeregi stanu duchownego.

Pierwszymi członkami ZAK były zarówno 
osoby duchowne, jak i świeckie. Łączyło ich 
mocne zaangażowanie w życie Kościoła. 
Podobnie jak Pallotti dostrzegali rozmaite 
potrzeby wspólnoty Kościoła i chcieli im wyjść 
naprzeciw. Byli to przedstawiciele rożnych 
zakonów (m.in. karmelici, kapucyni, bazylianie, 
dominikanie, minimici, teatyni, trynitarze, 
barnabici...), profesorowie znaczących uczelni 
rzymskich, a także zwyczajni ludzie, jak np. 
kupiec Jakub Salvati czy Elżbieta Sanna.

Dnia 29 maja 1835 roku Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego zostało zatwierdzone 
dla diecezji rzymskiej przez Stolicę Apostol-
ską, a w grudniu Wincenty Pallotti został 
rektorem kościoła Santo Spirito dei Napoletani 
w Rzymie. Sława Wincentego Pallottiego i 
jego współtowarzyszy tak wzrosła, że władze 
kościelne w 1846 roku zaproponowały mu 
jako miejsce zamieszkania kościół SS. 
[Santissimo] Salvatore in Onda wraz z przy-
legającym klasztorem, który do dziś jest 
główną siedzibą pallotynów. 

W tym czasie stał się spowiednikiem w wielu 
domach zakonnych, seminariach, szpitalach i 
więzieniach. Założył Dom Miłosierdzia dla 
osieroconych po epidemii cholery dziewcząt.  

Dnia 6 stycznia 1836 roku świeżo założone 
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego obcho-
dziło po raz pierwszy oktawę Objawienia 
Pańskiego. Obchody zmierzały do tego, by 
ożywiać wiarę, rozpalać miłość i jednoczyć 
wysiłki wśród ludzi wierzących, wspomagając 
w ten sposób misyjną działalność Kościoła.

Śmierć
W czasie oktawy Epifanii 1850 roku Wincen-

ty Pallotti, spowiadając, zarzucił własny 
płaszcz na ramiona biedaka, który drżał z zim-
na u stóp jego konfesjonału. Sam przeziębił 
się i zmarł 22 stycznia 1850 roku, w wieku 55 
lat. 

Dzieło Apostolstwa Katolickiego umocniło się 
i rozwinęło dopiero w XX wieku, stając się 
skutecznym narzędziem ewangelizacji o za-
sięgu światowym. Papież Pius XI dostrzegł 
wielkie znaczenie myśli Wincentego Pallo-
ttiego i wyraźnie to ukazał. Papież Pius XII 
nadał istniejącej w ramach dzieła wspólnocie 
księży i braci nazwę: Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego. W roku 1950, dokładnie sto 
lat po śmierci, Wincenty Pallotti został zali-
czony w poczet błogosławionych.

Sobór Watykański II potwierdził główne jego 
myśli dotyczące apostolstwa powszechnego, 
czego wyrazem stała się kanonizacja 
Wincentego Pallottiego 20 stycznia 1963 roku.

Źródło:
http://pallotyni.pl/sw-wincenty-pallotti.html
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Relikwie świętych i błogosławionych 
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Święty Wincenty Pallotti SAC
Wincenty Pallotti (1795-1850) – włoski ksiądz, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 

którego integralną częścią są pallotyni i pallotynki, tercjarz franciszkański, apostoł Rzymu.

Uroczystość liturgiczna była w poniedziałek 22 stycznia. Relikwie świętego znajdują się w naszym 
kościele i są umieszczone w kaplicy świętej Anny, w gablocie po prawej stronie ołtarza.

św. Wincenty Pallotti SAC
Kontynuował swoją naukę na uniwersytecie 

La Sapienza, gdzie zdobył podwójny doktorat
— z filozofii i teologii. Dnia 16 maja 1818 roku
w Bazylice św. Jana na Lateranie otrzymał 
święcenia kapłańskie. Dzień ten przeżył 
bardzo głęboko, o czym świadczą słowa 
zapisane w dzienniczku duchowym: 
Nieskończona dobroć naszego więcej niż 
Najdroższego Boga raczyła w sposób godny 
podziwu wynieść mnie do najszczytniejszego
kapłaństwa.

Aktywne życie
Od 1819 roku ks. Wincenty Pallotti rozpoczął 

pracę jako profesor teologii dogmatycznej i 
scholastycznej na uniwersytecie La Sapienza i 
kontynuował ją przez 10 lat. W tym czasie
zakładał szkoły wieczorowe dla młodzieży, był 
znany jako gorliwy kaznodzieja, rekolekcjo-
nista, spowiednik i kierownik duchowy. Bardzo
szybko utożsamiano z jego osobą określenie: 
„apostoł Rzymu”. Głosił kazania nawet na
placach Wiecznego Miasta. Jego słuchaczami 
byli przypadkowi przechodnie, którzy
zatrzymywali się z ciekawości. Łatwo zdoby-
wał serca słuchaczy. Trafiał do nich przez 
swoją prostotę, żarliwość i zapał. Był zawsze
starannie przygotowany, promieniował święto-
ścią. Ulubionym tematem jego rozważań było
Boże Miłosierdzie. 

Rekolekcje głosił do wszystkich: do notabli 
rzymskich, ludzi prostych, inteligencji, mło-
dzieży. Był cenionym spowiednikiem (w tym 
także kardynałów i papieży). Spowiadał każ-
dego, kto go o to prosił. Wiele czasu 
poświęcał rzymskim seminarzystom, studiuj-
ącym teologię i filozofię. Przez 13 lat był ojcem 
duchownym Rzymskiego Seminarium. Pallotti 
wiedział, jak niezmierny wpływ na rozwój życia 
religijnego wywiera osobista świętość kapł-
anów.

Dzieło życia 
– Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
Już po święceniach kapłańskich ks. Pallotti 

bardzo pragnął nieść wszechstronną pomoc 
Kościołowi w ożywianiu wiary. Wiedział, że sa-
mo duchowieństwo temu nie podoła. Trzeba 
zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. 
Trzeba pozyskać dla potrzeb Kościoła wszys-
tkich katolików świeckich i pogan. 

Dnia 9 stycznia 1835 roku ks. Pallotti 
otrzymał natchnienie, które go doprowadziło
do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Kato-
lickiego (ZAK, UAC - Unione dell' Apostolato 
Cattolico). Trzy miesiące później, 4 kwietnia 
1835 roku, powołał do życia dzieło 
Apostolstwa Katolickiego, gromadząc księży i 
świeckich osoby z zadaniem wciągania jak 
największej liczby innych w szerzenie i 
koordynowanie duchowej i materialnej pomo-
cy dla bliźnich.

Anielski Konkurs plastyczny 
i literacki dla dzieci i młodzieży

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.

Regulamin konkursu

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

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.

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,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.

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

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

KONKURS LITERACKI 
pt. „Mój Anioł”

Kategoria: poezja, proza. W kategorii prozy 
każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, 
a wielkość Jego niezgłębiona  

Ps 145, 3.

Modl i twa
przed 

Najświętszym Sakramentem

Dzisiaj o godz. 17.00 możesz 
oddać Bogu chwałę, podczas 
Nabożeństwa Uwielbienia.

ABC Nabożeństwa 
Pierwszych Sobót Miesiąca

Najbliższa sobota 3 lutego jest pierwszą 
sobotą miesiąca. Msza św. wotywna o 
Niepokalanym Sercu NMP zostanie 
odprawiona o godz. 7.00., a zaraz po niej 
nabożeństwo różańcowe.

Warunki nabożeństwa
1. Spowiedź w pierwszą sobotę

miesiąca.
  Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, 
jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi 
w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta 
mogła być osiem dni ważna. Jezus 
odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być 
ważna pod warunkiem, ze ludzie są w 
stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają 
zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 
   Spowiedź można odbyć na przykład w ra-
mach pierwszego piątku miesiąca, pamię-
tając jednak o intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
  Do spowiedzi - co istotne - należy przy-
stąpić z intencją zadośćuczynienia za 
zniewagi wobec Niepokalanego Serca 
Maryi. Intencję można wzbudzić podczas 
przygotowania się do spowiedzi lub w trak-
cie otrzymywania rozgrzeszenia.
   Przed spowiedzią można odmówić taką 
lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego 
sakramentu pojednania, aby otrzymać 
przebaczenie za popełnione grzechy, 
szczególnie za te, którymi świadomie lub 
nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna 
Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla 
biednych grzeszników, by Niepokalane 
Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.
 Można także podczas otrzymywania 
rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, 
szczególnie za moje grzechy przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Żródlo: Internet

http://pallotyni.pl/sw-wincenty-pallotti.html


L I T U R G I A S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 18, 15–20

Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan, Bóg 
twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, 
podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. 
Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na 
Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej 
nie słucham głosu Pana, Boga mojego, 
i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, 
abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze 
powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich 
braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje 
słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich 
słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od 
niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli 
który prorok odważy się mówić w moim 
imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo 
wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok 
musi ponieść śmierć»”.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 7, 32–35

Wszyscyśmy

Mt 4, 16 

Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło.

EWANGELIA 
Mk 1, 21–28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali 
się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 
Był właśnie w synagodze człowiek opętany 
przez ducha nieczystego. Zaczął on 
wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz 
Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź 
z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go 
targać i z głośnym krzykiem wyszedł 
z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa 
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. 
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie 
po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
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Oto słowo Pańskie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

ks. dr Michał Dubicki

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, 
o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś,
kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać
żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta:
niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy
Pana, o to, by była święta i ciałem i duchem.
Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o spra-
wy świata, o to, jak by się przypodobać
mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie
zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to,
byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95, 1–2.6–9

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

1

K OM E N T A R Z
Ze słyszanego dziś opisu uzdrowienia wy-

nika, że Chrystus nie chce potępienia 
nikogo, gdyż przyszedł na świat, aby 
każdego uświęcić i zbawić. Zbawiciel 
uświęca nas przez swoją naukę i przez 
swoje czyny. A Jego nauka, to nie zabawa 
w słowa. Jego działanie to nie magiczne 
sztuczki obliczone na poklask ludzki. 
Wszystko to co Jezus mówi jest prawdą, 
gdyż On sam jest najwyższą i jedyną 
Prawdą.

W dzisiejszej Ewangelii widzimy jak Praw-
da i Życie zjednoczyły się i zaowocowały 
poprzez laskę uzdrowienia i uwolnienia 
człowieka spod mocy i władzy złego ducha.

Snując refleksję nad dzisiejszą Ewan-
gelią, pomyślmy o tym, że chociaż zły duch 
działa także i dziś na świecie, to przecież 
tego świata nie zwycięży, bo panuje nad 
nim Chrystus, który ma nad nim moc i 
władzę. Chrystus Pan, który własnym 
życiem zapłacił za nas i za grzechy całego 
świata okup i dlatego nazywamy Go 
naszym Odkupicielem. 

Odpowiedzmy zatem naszemu  Odkupi-
cielowi naszym dobrym życiem i otwart-
ością serca na Ewangelię. A najpełniej 
dokonuje się to przez nasz czynny udział 
w Eucharystii.
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 W czwartek, po Mszy św. o godz. 17.00. 
zostanie odmówiona koronka do Miło-
sierdzia Bożego.  W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kapł-
ańskie. 
W piątek, 2 lutego, ze względu na przy-
padające święto Ofiarowania Pańskiego 
nie można odprawiać Mszy św. wotywnej 
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.          
Z sakramentu pokuty i pojednania można
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00.
Pragniemy również odwiedzić chorych i
osoby w podeszłym wieku. Imiona i
nazwiska oraz adresy osób pragnących
skorzystać z sakramentu pokuty i poje-
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
W sobotę, 3 lutego Msza św. wotywna
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie
odprawiona o godz. 7.00., a zaraz po niej
nabożeństwo różańcowe.
W oczekiwaniu na peregrynację figury św. 
Michała Archanioła do naszej parafii, 
pragniemy zaprosić dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału w konkursie o Aniołach. 
Przewidziane są nagrody za najlepsze 
prace. 

6.

Szczegóły konkursu umieszczone są na 
stronie: www.parafiawilanow.pl. Rodziców 
prosimy o zachęcenie swoich dzieci do 
udziału w konkursie.
Zapraszamy na weekend ewangelizacyjny 
w dniach od 16 do 18 marca br. W sposób 
szczególny zaproszeni są kandydaci do 
bierzmowania, studenci i młodzież pracuj-
ąca. Rekolekcje poprowadzi wspólnota 
„Przyjaciele Oblubieńca”
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% 
podatku na rzecz fundacji parafialnej 
„Fundacja Ecclesia Villanovensis” – numer 
KRS: 0000331641. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

–

– we środę, 31 stycznia, wspomnienie św. 
Jana Bosko, kapłana, 
w piątek, 2 lutego, święto Ofiarowania 
Pańskiego.  

7.

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

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

– wtorek, 30 stycznia

–  środa, 31 stycznia

– czwartek, 1 lutego

– sobota, 3 lutego 

– poniedziałek, 29 stycznia   –   ul. Kosiarzy 7-33 (numery nieparzyste) i 35 kl. I i II;

– ul.  Kosiarzy 35 kl. III, IV i 37 kl. I-IX, ul. Urodzajna 11-33 (numery 
nieparzyste);

– ul. Urodzajna 4A-22 (numery parzyste), ul. Obornicka 1-19A (numery 
nieparzyste);

– ul. Obornicka 29 m 1-49;

– ul. ul. Obornicka 29 m 51-81 i 2-38 (numery parzyste), ul. Wiertnicza 
43-65A (numery nieparzyste).

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

od 01.01. do 11.02.2018 r.
Módlmy się za skonfliktowane

narody, środowiska rodzin, aby 
wyrzekły się nienawiści i weszły

na drogę pojednania.
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Nabożeństwo Uwielbieniowe z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach 
rocznych.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych      
w naszym kościele w 2017 roku, zostanie 
odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskie-
go – Matki Bożej Gromnicznej, w piątek 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 zgło-
szenie w zakrystii lub kancelarii parafialnej 
imion dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić.
Msze św. w dniu 2 lutego br., będą 
sprawowane o godz. 7.00., 12.00., 17.00. i 
18.00. W tym dniu przed każdą Mszą św. 
będzie można nabyć świece przed kościo-
łem. Święto Ofiarowania Pańskiego to także 
dzień życia konsekrowanego. Pamiętajmy    
w modlitwie szczególnie o siostrach i bra-
ciach zakonnych. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 

1.

3.

4.

Weekend ewangelizacyjny 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 kandydatów do bierzmowa-
nia, studentów i młodzież pracującą.
Rekolekcje w naszej parafii poprowadzi 
wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”.
Termin: weekend 16-18 marca 2018r.

Szczegóły u Ks. Michała  :)

8.
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