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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Hi 7, 1–4.6–7

  Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka? Czy nie pędzi on dni jak 
najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do 
cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. 
Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono 
mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: 
Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecz-
nością się staje i boleść mną targa do 
zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko 
i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me 
jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie 
zazna.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać 
psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 9, 16–19.22–23

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 8, 17 

Jezus wziął na siebie nasze słabości 
i nosił nasze choroby.

EWANGELIA 
Mk 1, 29–39

     Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł 
z Jakubem i Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy 
za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona 
im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy 
słońce zaszło, przynosili do Niego wszyst-
kich chorych i opętanych; i całe miasto 
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotk-
niętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim 
On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię 
szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, 
abym i tam mógł nauczać, bo na to 
wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach i wyrzucając 
złe duchy.
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On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

ks. Tomasz Lis

    Nie jest dla mnie powodem do chluby to, 
że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to 
czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz 
jeśli działam nie z własnej woli, to tylko 
spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto 
mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam 
z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie 
zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem 
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 
pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, 
by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim 
dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynaj-
mniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla 
Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 147, 1–6

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

1

KOMENTARZ
 „Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka?” pyta Hiob. Chyba każdy z nas 
doświadcza czegoś podobnego. Nasze co-
dzienne obowiązki rodzinne, zawodowe, 
osobiste są takim BOJOWANIEM. I z utę-
sknieniem „wzdychamy do cienia”, „czekamy 
na zapłatę”. Trochę odpocząć, dostać za 
nasz wysiłek wynagrodzenie to pragnienie 
normalne, ludzkie i sprawiedliwe.

  Spróbujmy jednak przenieść się na trochę 
inną płaszczyznę. „Świadom jestem ciążą-
cego na mnie obowiązku” mówi dziś święty 
Paweł i dodaje „biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii”. Apostoł wzywa nas, by w tym 
trudzie codzienności, codziennym bojowaniu 
nie zapomnieć o tym WYJĄTKOWYM 
OBOWIĄZKU – GŁOSZENIU EWANGELII.

  I nie tylko nie zapomnieć, ale czynić to         
w zupełnie innej logice: głosząc ją „bez 
żadnej zapłaty, stając się „słaby, by pozyskać 
słabych”.

  Obyśmy zobaczyli ogromną wartość w po-
zyskiwaniu innych, choćby niektórych dla 
Ewangelii.

 Tu chodzi o życie, życie wieczne.
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2.

1. rek będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie 
jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę 
wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają później 
z pracy.
Zapraszamy na weekend ewangelizacyjny 
w dniach od 16 do 18 marca br. W sposób
szczególny zaproszeni są kandydaci do
bierzmowania, studenci i młodzież pracująca.
Rekolekcje poprowadzi wspólnota „Przyja-
ciele Oblubieńca”.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Ecclesia
Villanovensis” – numer KRS: 0000331641. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

4.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 6. 
lutego. Nabożeństwo Eucharystyczne oraz 
Nowenna przed nawiedzeniem figury św. 
Michała Archanioła zostaną odprawione o 
godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wo-
kół kościoła. Prosimy ministrantów, bielanki, 
asystę kościelną i wszystkie wspólnoty para-
fialne o udział w procesji.
Dziś po każdej Mszy św. będziemy odma-
wiali modlitwę do św. Michała Archanioła.
Kuźnia Kulturalna zaprasza na koncert 
charytatywny „Sąsiedzi sąsiadom”, który 
odbędzie się dziś o godz. 20.30. Całkowity 
dochód z koncertu przeznaczony jest na
pomoc rodzinie, której przed świętami 
spłonęło mieszkanie. Bilety „cegiełki” w cenie 
50 PLN do nabycia w Kuźni.
W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 
We wtorek, 6 lutego o godz. 17.30 
zapraszamy na różaniec rodziców za dzieci, 
a następnie na Mszę św. o godz. 18.00        
w intencji rodziców i dzieci, z prośbą o 
opiekę Matki Bożej,o wierność Bogu i nauce 
Kościoła.

8.

Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w niedzielę, 11 lutego. 
Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy 
wszystkie osoby w podeszłym wieku i 
chore. Prosimy również wolontariuszy o 
pomoc w dowiezieniu do kościoła osób, 
które same nie będą mogły przybyć na tę
uroczystość.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. i ich rodziców odbędzie się    
w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godz. 
11.00.
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. Szczegóły konkursu umieszczone 
są na stronie: www.parafiawilanow.pl  
Rodziców prosimy o zachęcenie swoich 
dzieci do udziału w konkursie.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą 
w dniach 19-21 lutego, dla uczniów gimna-
zjum i młodzieży licealnej w dniach 21-24 
lutego br. Rekolekcje parafialne rozpoczną 
się w niedzielę, 18 lutego i będą trwały do 
środy 21 lutego br. W tych dniach druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek i wto-

–

–

–

10.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych        
w minionym miesiącu naszych parafian:

śp. Gabrielę Lasek
śp. Marka Królaka

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– wtorek, 6 lutego

– środa, 7 lutego 

– poniedziałek, 5 lutego –  ul. Wiertnicza 67-169 (nry nieparzyste) i 26-52 (nry parzyste);
– ul. Wiertnicza 54-162 (numery parzyste), ul. Ostra, ul. Sielanki 

(numery parzyste);
– ul. Sielanki (numery nieparzyste), ul. Łucznicza;

– czwartek, 8 lutego – ul. Chorągwi Pancernej 3-85 (numery nieparzyste);
– piątek, 9 lutego – ul. Chorągwi Pancernej 4A-66 (numery parzyste);
– sobota, 10 lutego – ul. Chorągwi Pancernej 68-88 (nry parzyste), ul. Petyhorska, 

ul. Husarii 3-75 (numery nieparzyste) i 2-50 (numery parzyste). 
Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3.

7.

w poniedziałek, 5 lutego, wspomnienie św. 
Agaty, dziewicy i męczennicy,
we wtorek, 6 lutego, wspomnienie św. 
męczenników Pawła Miki i towarzyszy, 
w sobotę, 10 lutego, wspomnienie św. 
Scholastyki, dziewicy.
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Zaproszenie na wystawę obrazów
Anny Saczuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

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

5.

9.

11.

12.

13.

–
–

W lutym można oglądać 
prace malarskie 
naszej parafianki 
ANNY SACZUK

   ZAPRASZA
na nową wystawę 

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


Kluczem do poznania aniołów są ich imiona, 
które odsłaniają właściwości ich istot.

Serafini
  Serafin znaczy "ten który zapala" czy "roz-
grzewa" i wyraża płonący żar miłości Bożej, 
charakteryzujący duchy najwyższego po-
rządku oraz ich zdolność rozpalania podpo-
rządkowanych im duchów niższych do 
podobnego żaru. 
 Serafini przejmują miłość od Boga i prze-
kazują ja dalej. Przekazują to, co najcen-
niejsze, co jest naturą Boga, bez czego czło-
wiek nie może być naprawdę człowiekiem. 
Miłość to w życiu religijnym najbardziej isto-
tna więź z Bogiem i ze światem aniołów i 
ludzi.

Cherubini
  Cherubini biorą nazwę od swej zdolności 
pojmowania światła wypływającego z Boga, 
od daru uzdalniającego ich do oglądania 
Bożej piękności oraz dzielenia się z innymi 
przepełniającą ich mądrością. Cherubini 
przejmują od Boga Jego wiedzę, wszelkie 
rozumienia i kierują je dalej. Właśnie to prze-
lewanie się na chóry niższe powoduje, że 
wszystkie mają pewien udział w ich żarze 
miłości i w pełni ich mądrości. Nawet najniż-
sze duchy cieszą się mocą udzielania ze 
swej pełni, a czynią to w stosunku do 
człowieka.
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Wprowadzenie
 Dogmatyka Kościoła katolickiego mówi o 

istnieniu aniołów, natomiast nie stwierdza ich 
liczebności czy hierarchii. Natomiast w pis-
mach niektórych Ojców Kościoła, a szczegól-
nie Pseudo-Dionizego Areopagity (V-VI w.), 
można znaleźć wypowiedzi na temat po-
szczególnych chórów anielskich i ich zadań. 
Skąd się brały te opisy? Z objawienia pry-
watnego, czy z pracy intelektualnej?
 Niewątpliwie to wynikało z refleksji teolo-

gicznej. Chóry anielskie określają zadania, 
jakie aniołowie spełniają wobec ludzi i świata 
realizując plany Opatrzności. Jest to pogląd 
Pseudo-Dionizego, a potem także nastę-
pnych średniowiecznych uczonych. 
Pseudo-Dionizy nawiązał do nauki o Bożej 

Opatrzności. Bóg stworzył świat, utrzymuje go 
w istnieniu, opiekuje się nim i realizuje swoje 
plany przez aniołów. Z tego wynikała zasada 
podziału na dziewięć chórów anielskich.

Trzy najwyższe chóry anielskie: 
Serafini, Cherubini i Trony

Te Trzy najwyższe chóry anielskie krążą 
wokół Boga trwając w najczystszej miłości i    
w całkowicie duchowym, niezmiennym ruchu. 
Ich poznanie Boga dokonuje się w prostym, 
ogarniającym poznaniu, pełnym nadprzyro-
dzonego światła. Poznanie to zawiera także 
wzniosłą wiedzę o dziełach Bożych. 

Trony
  Trony to aniołowie, na których, mówiąc 
obrazowo Bóg się wspiera. One czytają  
w Bogu idee dzieł Bożych, Jego swoisty 
zamysł. To bardzo piękne obrazowo przed-
stawienie: Bóg się "wspiera" na więzi ze 
światem stworzonym przez siebie. Oczywiś-
cie najważniejsze w tym świecie są osoby: 
aniołowie i ludzie. Trony oznaczają także 
wyniesienie ponad wszystko, co niższe, oraz 
nie znające przeszkód wznoszenie się ku 
temu co Boskie i święte. Trony oznaczają 
zatem gorliwość w niezmiennym trwaniu ze 
wszystkich sił przed Bogiem.
  O Serafinach mówi słynny tekst z Księgi 
Izajasza, opisujący objawienie się Boga  
w Świątyni Jerozolimskiej. W tym tekście 
opisuje się Serafinów jako istoty stojące  
w szczególnej bliskości Boga (Iz 6,2.6).
 O Cherubinach mamy wzmiankę w scenie 
opisującej upadek człowieka w raju. Bóg 
wygnał człowieka z raju i postawił Cheru-
binów przed ogrodem Eden, aby strzegły 
drogi do drzewa życia (Rdz 3,24). O Che-
rubinach będzie mówić także prorok Eze-
chiel opisując objawienie się Chwały Bożej 
(Ez 10,1-22) oraz Księga Wyjścia opisując 
Arkę Przymierza (Wj 25,22).
  O Tronach mówi św. Paweł w Liście do 
Kolosan (Koi 1,16), podkreślając, że zostały 
stworzone przez Boga i dla Boga.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Katarzyna Maciejewska
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: Internet

Zadania chórów anielskich

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

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

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

Najwyższemu prośby nasze 

   Ś  więty Michale obrońco dusz
 sprawiedliwych 

Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz 

MIESIĄC  DZIEWIĄTY  NOWENNY 
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

04 lutego 2018 roku

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, rządco całej 
ludzkości, który jesteś strażnikiem Kościoła, 
przyprowadź do owczarni Jezusa Chrystusa 
wszystkie owce, które poginęły, grzeszników, 
odstępców od wiary i heretyków, aby wszyscy 
złączeni w jedno, mogli wiecznie wysławiać 
Boga Najwyższego. Zachowaj cały Kościół 
święty na drodze do zbawienia, a papieża, 
biskupów i kapłanów, broń przed wszelkimi 
wrogami duszy i ciała. Amen.

Ojcze nasz...

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

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

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

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

 wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

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

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

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

PIUS IX Papież

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Z ojcowskiej miłości dbając o zbawienie wszystkich, 
często ubogacamy miejsca święte duchowymi darami Odpustów, aby przez nie 
dusze wiernych zmarłych mogły uzyskać pomoce z zasług Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa i jego świętych, a w ten sposób wsparte z miłosierdzia Bożego, 
przejść z kar Czyśćca do wiecznego zbawienia. 

Chcąc więc i kościół parafialny miejscowości Willanów, warszawskiej diecezji 
oraz jego ołtarz wielki uświetnić tym specjalnym przywilejem pod warunkiem, że z 
wyjątkiem jednego, mającego ten przywilej dany na siedem lat, nie będzie tam 
drugiego takiego ołtarza, stanowimy z Boga wszechmogącego miłosierdzia, 
wsparci na powadze Świętych Apostołów Piotra i Pawła, że kiedykolwiek jaki 
kapłan świecki lub z jakiego Zakonu, Zgromadzenia lub Instytutu Zakonnego 
będzie odprawiał Mszę świętą przy tym ołtarzu za duszę wierną Chrystusowi, 
która zeszła z tego świata złączona miłością z Bogiem, dusza ta otrzymuje ze 
skarbca Kościoła Odpust tak, że z zasług Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
Błogosławionej Dziewicy i Wszystkich Świętych tyle skorzysta, ile potrzeba jej, 
by została uwolniona, jeśli Bogu się będzie podobało, od kar Czyśćca. 

Odpustu tego udzielamy niniejszym pismem na zawsze ważnym, bez względu na 
inne jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 

Dan w Rzymie u św. Piotra, pod pierścienioem 
Rybaka, 

dnia 13 kwietnia roku 1858,,  
Pontyfikatu Naszego roku dwunastego.

Breve (łac. krótkie pismo)
Urzędowe pismo papieskie dotyczące spraw 
mniejszej wagi. W odróżnieniu od bulli jest
pisane zwykłą łaciną na cienkim pergaminie, 
opatrzone czerwoną woskową pieczęcią pa-
pieską, którą jest odciśnięty Pierścień Rybaka.
Breve zaczyna się od tytułu, którego pierw-
szym elementem jest imię papieża wraz z 
liczbą porządkową. W tytule breve brak jest 
zwrotu servus servorum Dei (w łac. sługa sług
Bożych), który znajduje się w tytule bulli. Po
imieniu papieża następuje zwrot ad perpe-
tuam rei memoriam (w łac. na wieczną rzeczy
pamiątkę). Dalej zaczyna się już właściwy 
tekst. W formie breve wydawane są na ogół 
pisma apostolskie.

Ocalić od zapomnienia

Poniższe Breve dotyczące „przywileju Ołtarza” wystawił Ojciec Święty Pius IX – Giovanni 
Maria Mastai Ferretti pasterzujący Kościołowi Katolickiemu w latach 1846-78. Dokument ten 
został wystawiony, gdy rozpoczynała się rozbudowa naszego kościoła. Można więc 
powiedzieć, że było to uczynione niejako na przyszłość, ponieważ w czasie przebudowy 
kościoła Msze święte były odprawiane w prowizorycznej kaplicy. Księdzem proboszczem, 
który zapewne wystarał się o to Breve, był wówczas Hipolit Dzierzgowski, sprawujący swój 
urząd w Wilanowie w latach 1846-60.                                                                                              

Krzysztof Kanabus

Breve Piusa IX

Widok ołtarza w kościele 
pw. św. Anny w Wilanowie 

fot. Andrzej Chomczyk

Księgarnia Effata 
poleca

Książka pt. "Dzisiaj trzeba wybrać" 
O potędze Maryi, walce duchowej i cza-
sach ostatecznych
ks. Piotr Glas
W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ksiądz

Piotr Glas opowiada o swoim życiu, kryzysie 
duchowym, drodze do Boga oraz posłudze 
kaznodziei i egzorcysty.

Przypomina, że Jezus nas kocha i chce
naszego dobra, niestety często sami zamykamy
przed Nim drzwi. Ta książka to nie tylko 
przewodnik po życiu duchowym, lecz przede
wszystkim piękne świadectwo nawróconego 
kapłana, który całkowicie zawierzył swoje życie 
Jezusowi i Maryi.

Katarzyna Janik

Księgarnia jest 
czynna:

NIEDZIELA
9.00-14.30

Zapraszamy

Łamigłówka: Połącz kropki
Połącz kropki     
w odpowiedniej  
kolejności od 1 
do 22 i pomaluj 
obrazek według 
własnego pomy-
słu. 

Udanej zabawy!

Zapraszamy 
dzieci i młodzież 
do udziału 
w KONKURSIE
- Regulamin jest
dostępny na stro-
nie internetowej
parafii.



Kluczem do poznania aniołów są ich imiona, 
które odsłaniają właściwości ich istot.

Serafini
Serafin znaczy "ten który zapala" czy "roz-

grzewa" i wyraża płonący żar miłości Bożej, 
charakteryzujący duchy najwyższego po-
rządku oraz ich zdolność rozpalania podpo-
rządkowanych im duchów niższych do 
podobnego żaru. 
Serafini przejmują miłość od Boga i prze-

kazują ja dalej. Przekazują to, co najcen-
niejsze, co jest naturą Boga, bez czego czło-
wiek nie może być naprawdę człowiekiem. 
Miłość to w życiu religijnym najbardziej isto-
tna więź z Bogiem i ze światem aniołów i 
ludzi.

Cherubini
Cherubini biorą nazwę od swej zdolności 

pojmowania światła wypływającego z Boga, 
od daru uzdalniającego ich do oglądania 
Bożej piękności oraz dzielenia się z innymi 
przepełniającą ich mądrością. Cherubini 
przejmują od Boga Jego wiedzę, wszelkie 
rozumienia i kierują je dalej. Właśnie to prze-
lewanie się na chóry niższe powoduje, że 
wszystkie mają pewien udział w ich żarze 
miłości i w pełni ich mądrości. Nawet najniż-
sze duchy cieszą się mocą udzielania ze 
swej pełni, a czynią to w stosunku do 
człowieka.
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Wprowadzenie
Dogmatyka Kościoła katolickiego mówi o 

istnieniu aniołów, natomiast nie stwierdza ich 
liczebności czy hierarchii. Natomiast w pis-
mach niektórych Ojców Kościoła, a szczegól-
nie Pseudo-Dionizego Areopagity (V-VI w.),
można znaleźć wypowiedzi na temat po-
szczególnych chórów anielskich i ich zadań.
Skąd się brały te opisy? Z objawienia pry-
watnego, czy z pracy intelektualnej?

Niewątpliwie to wynikało z refleksji teolo-
gicznej. Chóry anielskie określają zadania,
jakie aniołowie spełniają wobec ludzi i świata
realizując plany Opatrzności. Jest to pogląd
Pseudo-Dionizego, a potem także nastę-
pnych średniowiecznych uczonych. 
Pseudo-Dionizy nawiązał do nauki o Bożej 

Opatrzności. Bóg stworzył świat, utrzymuje go
w istnieniu, opiekuje się nim i realizuje swoje 
plany przez aniołów. Z tego wynikała zasada
podziału na dziewięć chórów anielskich.

Trzy najwyższe chóry anielskie: 
Serafini, Cherubini i Trony

Te Trzy najwyższe chóry anielskie krążą 
wokół Boga trwając w najczystszej miłości i    
w całkowicie duchowym, niezmiennym ruchu. 
Ich poznanie Boga dokonuje się w prostym, 
ogarniającym poznaniu, pełnym nadprzyro-
dzonego światła. Poznanie to zawiera także 
wzniosłą wiedzę o dziełach Bożych. 

Trony
Trony to aniołowie, na których, mówiąc

obrazowo Bóg się wspiera. One czytają 
w Bogu idee dzieł Bożych, Jego swoisty 
zamysł. To bardzo piękne obrazowo przed-
stawienie: Bóg się "wspiera" na więzi ze
światem stworzonym przez siebie. Oczywiś-
cie najważniejsze w tym świecie są osoby:
aniołowie i ludzie. Trony oznaczają także 
wyniesienie ponad wszystko, co niższe, oraz
nie znające przeszkód wznoszenie się ku
temu co Boskie i święte. Trony oznaczają 
zatem gorliwość w niezmiennym trwaniu ze
wszystkich sił przed Bogiem.

O Serafinach mówi słynny tekst z Księgi 
Izajasza, opisujący objawienie się Boga
w Świątyni Jerozolimskiej. W tym tekście 
opisuje się Serafinów jako istoty stojące 
w szczególnej bliskości Boga (Iz 6,2.6).
O Cherubinach mamy wzmiankę w scenie 

opisującej upadek człowieka w raju. Bóg 
wygnał człowieka z raju i postawił Cheru-
binów przed ogrodem Eden, aby strzegły
drogi do drzewa życia (Rdz 3,24). O Che-
rubinach będzie mówić także prorok Eze-
chiel opisując objawienie się Chwały Bożej 
(Ez 10,1-22) oraz Księga Wyjścia opisując 
Arkę Przymierza (Wj 25,22).

O Tronach mówi św. Paweł w Liście do
Kolosan (Koi 1,16), podkreślając, że zostały 
stworzone przez Boga i dla Boga.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Katarzyna Maciejewska
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: Internet

Zadania chórów anielskich

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

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

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

Najwyższemu prośby nasze 
Ś  więty Michale obrońco dusz

sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz 

MIESIĄC DZIEWIĄTY NOWENNY 
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

04 lutego 2018 roku

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, rządco całej 
ludzkości, który jesteś strażnikiem Kościoła, 
przyprowadź do owczarni Jezusa Chrystusa 
wszystkie owce, które poginęły, grzeszników, 
odstępców od wiary i heretyków, aby wszyscy 
złączeni w jedno, mogli wiecznie wysławiać 
Boga Najwyższego. Zachowaj cały Kościół 
święty na drodze do zbawienia, a papieża, 
biskupów i kapłanów, broń przed wszelkimi 
wrogami duszy i ciała. Amen.

Ojcze nasz...

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

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

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

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

wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

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

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

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

 PIUS IX Papież 

   Na wieczną rzeczy pamiątkę. Z ojcowskiej miłości dbając o zbawienie wszystkich, 
często ubogacamy miejsca święte duchowymi darami Odpustów, aby przez nie 
dusze wiernych zmarłych mogły uzyskać pomoce z zasług Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa i jego świętych, a w ten sposób wsparte z miłosierdzia Bożego, 
przejść z kar Czyśćca do wiecznego zbawienia. 
   Chcąc więc i kościół parafialny miejscowości Willanów, warszawskiej diecezji 
oraz jego ołtarz wielki uświetnić tym specjalnym przywilejem pod warunkiem, że z 
wyjątkiem jednego, mającego ten przywilej dany na siedem lat, nie będzie tam 
drugiego takiego ołtarza, stanowimy z Boga wszechmogącego miłosierdzia, 
wsparci na powadze Świętych Apostołów Piotra i Pawła, że kiedykolwiek jaki 
kapłan świecki lub z jakiego Zakonu, Zgromadzenia lub Instytutu Zakonnego 
będzie odprawiał Mszę świętą przy tym ołtarzu za duszę wierną Chrystusowi, 
która zeszła z tego świata złączona miłością z Bogiem, dusza ta otrzymuje ze 
skarbca Kościoła Odpust tak, że z zasług Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
Błogosławionej Dziewicy i Wszystkich Świętych tyle skorzysta, ile potrzeba jej, 
by została uwolniona, jeśli Bogu się będzie podobało, od kar Czyśćca. 
   Odpustu tego udzielamy niniejszym pismem na zawsze ważnym, bez względu na 
inne jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 

 Dan w Rzymie u św. Piotra, pod pierścienioem 
Rybaka, 

            dnia 13 kwietnia roku 1858,,  
            Pontyfikatu Naszego roku dwunastego.

Breve (łac. krótkie pismo)
Urzędowe pismo papieskie dotyczące spraw 
mniejszej wagi. W odróżnieniu od bulli jest 
pisane zwykłą łaciną na cienkim pergaminie, 
opatrzone czerwoną woskową pieczęcią pa-
pieską, którą jest odciśnięty Pierścień Rybaka.
Breve zaczyna się od tytułu, którego pierw-
szym elementem jest imię papieża wraz z 
liczbą porządkową. W tytule breve brak jest 
zwrotu servus servorum Dei (w łac. sługa sług 
Bożych), który znajduje się w tytule bulli. Po 
imieniu papieża następuje zwrot ad perpe-
tuam rei memoriam (w łac. na wieczną rzeczy 
pamiątkę). Dalej zaczyna się już właściwy 
tekst. W formie breve wydawane są na ogół 
pisma apostolskie.

Ocalić od zapomnienia

  Poniższe Breve dotyczące „przywileju Ołtarza” wystawił Ojciec Święty Pius IX – Giovanni 
Maria Mastai Ferretti pasterzujący Kościołowi Katolickiemu w latach 1846-78. Dokument ten 
został wystawiony, gdy rozpoczynała się rozbudowa naszego kościoła. Można więc 
powiedzieć, że było to uczynione niejako na przyszłość, ponieważ w czasie przebudowy 
kościoła Msze święte były odprawiane w prowizorycznej kaplicy. Księdzem proboszczem, 
który zapewne wystarał się o to Breve, był wówczas Hipolit Dzierzgowski, sprawujący swój 
urząd w Wilanowie w latach 1846-60.                                                                                              

Krzysztof Kanabus

Breve Piusa IX

Widok ołtarza w kościele 
pw. św. Anny w Wilanowie 

fot. Andrzej Chomczyk
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O potędze Maryi, walce duchowej i cza-
sach ostatecznych
ks. Piotr Glas
  W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ksiądz 
Piotr Glas opowiada o swoim życiu, kryzysie 
duchowym, drodze do Boga oraz posłudze 
kaznodziei i egzorcysty.

  Przypomina, że Jezus nas kocha i chce 
naszego dobra, niestety często sami zamykamy 
przed Nim drzwi. Ta książka to nie tylko 
przewodnik po życiu duchowym, lecz przede 
wszystkim piękne świadectwo nawróconego 
kapłana, który całkowicie zawierzył swoje życie 
Jezusowi i Maryi.

 Katarzyna Janik

Księgarnia jest 
czynna:

NIEDZIELA
9.00-14.30
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słu. 
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L I T U R G I A S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Hi 7, 1–4.6–7

Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka? Czy nie pędzi on dni jak 
najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do 
cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. 
Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono 
mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: 
Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecz-
nością się staje i boleść mną targa do 
zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko 
i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me 
jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie 
zazna.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać 
psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 9, 16–19.22–23

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 8, 17 

Jezus wziął na siebie nasze słabości 
i nosił nasze choroby.

EWANGELIA 
Mk 1, 29–39

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł 
z Jakubem i Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy 
za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona 
im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy 
słońce zaszło, przynosili do Niego wszyst-
kich chorych i opętanych; i całe miasto 
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotk-
niętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim 
On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię 
szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, 
abym i tam mógł nauczać, bo na to 
wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach i wyrzucając 
złe duchy.
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Oto słowo Pańskie

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

ks. Tomasz Lis

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, 
że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to 
czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz 
jeśli działam nie z własnej woli, to tylko 
spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto 
mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam 
z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie 
zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem 
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 
pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, 
by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim 
dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynaj-
mniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla 
Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 147, 1–6

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

1

KOMENTARZ
„Czyż nie do bojowania podobny byt 

człowieka?” pyta Hiob. Chyba każdy z nas 
doświadcza czegoś podobnego. Nasze co-
dzienne obowiązki rodzinne, zawodowe, 
osobiste są takim BOJOWANIEM. I z utę-
sknieniem „wzdychamy do cienia”, „czekamy 
na zapłatę”. Trochę odpocząć, dostać za 
nasz wysiłek wynagrodzenie to pragnienie 
normalne, ludzkie i sprawiedliwe.

Spróbujmy jednak przenieść się na trochę 
inną płaszczyznę. „Świadom jestem ciążą-
cego na mnie obowiązku” mówi dziś święty
Paweł i dodaje „biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii”. Apostoł wzywa nas, by w tym 
trudzie codzienności, codziennym bojowaniu 
nie zapomnieć o tym WYJĄTKOWYM 
OBOWIĄZKU – GŁOSZENIU EWANGELII.

I nie tylko nie zapomnieć, ale czynić to         
w zupełnie innej logice: głosząc ją „bez 
żadnej zapłaty, stając się „słaby, by pozyskać 
słabych”.

Obyśmy zobaczyli ogromną wartość w po-
zyskiwaniu innych, choćby niektórych dla 
Ewangelii.

Tu chodzi o życie, życie wieczne.

4 Nr 465

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

V Niedziela Zwykła – 4 lutego 2018 r.

2.

1. rek będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie 
jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę 
wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają później 
z pracy.
Zapraszamy na weekend ewangelizacyjny  
w dniach od 16 do 18 marca br. W sposób 
szczególny zaproszeni są kandydaci do 
bierzmowania, studenci i młodzież pracująca.  
Rekolekcje poprowadzi wspólnota „Przyja-
ciele Oblubieńca”.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Ecclesia 
Villanovensis” – numer KRS: 0000331641. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

4.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
lutego. Nabożeństwo Eucharystyczne oraz 
Nowenna przed nawiedzeniem figury św. 
Michała Archanioła zostaną odprawione o 
godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wo-
kół kościoła. Prosimy ministrantów, bielanki, 
asystę kościelną i wszystkie wspólnoty para-
fialne o udział w procesji.
Dziś po każdej Mszy św. będziemy odma-
wiali modlitwę do św. Michała Archanioła.
Kuźnia Kulturalna zaprasza na koncert 
charytatywny „Sąsiedzi sąsiadom”, który 
odbędzie się dziś o godz. 20.30. Całkowity 
dochód z koncertu przeznaczony jest na 
pomoc rodzinie, której przed świętami 
spłonęło mieszkanie. Bilety „cegiełki” w cenie 
50 PLN do nabycia w Kuźni.
W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna 
o Duchu Świętym. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

        

We wtorek, 6 lutego o godz. 17.30 
zapraszamy na różaniec rodziców za dzieci, 
a następnie na Mszę św. o godz. 18.00 
w intencji rodziców i dzieci, z prośbą o opiekę 
Matki Bożej, o wierność Bogu i nauce 
Kościoła.

8.

 

 

 
 

Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w niedzielę, 11 lutego. 
Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy 
wszystkie osoby w podeszłym wieku i 
chore. Prosimy również wolontariuszy o 
pomoc w dowiezieniu do kościoła osób, 
które same nie będą mogły przybyć na tę 
uroczystość.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. i ich rodziców odbędzie się    
w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godz. 
11.00.
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. Szczegóły konkursu umieszczone 
są na stronie: www.parafiawilanow.pl 
Rodziców prosimy o zachęcenie swoich 
dzieci do udziału w konkursie.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą 
w dniach 19-21 lutego, dla uczniów gimna-
zjum i młodzieży licealnej w dniach 21-24 
lutego br. Rekolekcje parafialne rozpoczną 
się w niedzielę, 18 lutego i będą trwały do 
środy 21 lutego br. W tych dniach druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek i wto-

–

–

–

10.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych        
w minionym miesiącu naszych parafian:

śp. Gabrielę Lasek
śp. Marka Królaka

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– wtorek, 6 lutego

– środa, 7 lutego 

– poniedziałek, 5 lutego   –  ul. Wiertnicza 67-169 (nry nieparzyste) i 26-52 (nry parzyste);
– ul. Wiertnicza 54-162 (numery parzyste), ul. Ostra, ul. Sielanki 

(numery parzyste);
– ul. Sielanki (numery nieparzyste), ul. Łucznicza;

– czwartek, 8 lutego       – ul. Chorągwi Pancernej 3-85 (numery nieparzyste);
– piątek, 9 lutego – ul. Chorągwi Pancernej 4A-66 (numery parzyste);
– sobota, 10 lutego        – ul. Chorągwi Pancernej 68-88 (nry parzyste), ul. Petyhorska, 

 ul. Husarii 3-75 (numery nieparzyste) i 2-50 (numery parzyste). 
Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
 Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3.

7.

w poniedziałek, 5 lutego, wspomnienie św. 
Agaty, dziewicy i męczennicy,
we wtorek, 6 lutego, wspomnienie św. 
męczenników Pawła Miki i towarzyszy, 
w sobotę, 10 lutego, wspomnienie św. 
Scholastyki, dziewicy.

W Klimatach:
Zadania chórów anielskich  . . . . . . . 2

Nowenna do Świetego Michała 
Archanioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Breve papieża Piusa IX . . . . . . . . . . 3

Księgarnia Effata poleca. . . . . . . . . . 3

Łamigłówka dla dzieci . . . . . . .  . . . . 3

Zaproszenie na wystawę obrazów
Anny Saczuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

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

5.

9.

11.

12.

13.

–
–

W lutym można oglądać 
prace malarskie 
naszej parafianki 
ANNY SACZUK

   ZAPRASZA
na nową wystawę 

6.
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