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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Kpł 13, 1–2.45–46

  Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: 
Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 
nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, 
która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, 
to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo 
do jednego z jego synów kapłanów. 
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie 
miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, 
brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, 
nieczysty! Przez cały czas trwania tej 
choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał 
w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie 
poza obozem.

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 7, 16 
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Wielki prorok powstał między nami i Bóg 
nawiedził swój lud.

EWANGELIA 
Mk 1, 40–45

     Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadając na kolana, prosił 
Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony! Natychmiast trąd go 
opuścił i został oczyszczony». Jezus 
surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 
mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie 
mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla 
nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele 
opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak 
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do 
miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili 
się do Niego.

Oto słowo Pańskie

ks. Tomasz Lis

Tyś mą ucieczką i moją radością 

Szczęśliwy człowiek, któremu 
odpuszczona została nieprawość, 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan 
nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie 
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, 
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 31–11, 1

  Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 
Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, 
ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, 
podobnie jak ja, który się staram 
przypodobać wszystkim pod każdym 
względem nie szukając własnej korzyści, 
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie 
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem 
naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 32, 1–2.5.11 
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K OM E N T A R Z
  „Trędowaty (…). Będzie mieszkał w odo-
sobnieniu”. Człowiek chory na tę okropną, 
wówczas nieuleczalną chorobę był zmu-
szany przez prawo do życia na osobności, 
na marginesie, poza społeczeństwem. Dla 
osoby ludzkiej, która jest istotą społeczną i 
potrzebuje drugiego człowieka, zdrowej 
relacji, by się prawidłowo rozwijać  to 
ogromny trud i dyskomfort. Chyba zgo-
dzimy się z tym bez trudu?

  „Trąd można uznać za symbol grzechu 
stanowiącego prawdziwą nieczystość 
serca” mówił papież Benedykt XVI i 
dodawał „która może oddalić nas od 
Boga”.

   W przypadku choroby ciała, gdy tylko ją 
dostrzeżemy podejmujemy wszelkie kroki, 
by powrócić do zdrowia. A choroba ducha 
– każdy grzech, szczególnie ciężki, który 
mnie niszczy i oddala od Boga – źródła 
wszelkiego życia jaką wywołuje reakcję?

 Czy przychodzę do Jezusa i proszę, by 
mnie oczyścił? On zawsze tego chce, ale 
czy ja zawsze, bez zwłoki tego chcę?
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1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorych. 
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.
Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie będziemy 
się modlić za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się o 
godz. 11.00. w kościele.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii. 
Środą Popielcową, w dniu 14 lutego br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze 
Święte z obrzędem posypania głów popiołem 
sprawowane będą o godzinie 7.00, 12.00 
17.00 i 18.00. W Środę Popielcową obowią-
zuje post ścisły i wstrzymanie się od pokar-
mów mięsnych. W Wielkim Poście zaprasza-
my do wspólnego rozważania męki Pańskiej. 
Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane bę-
dzie w każdą niedzielę o godz. 17.00, a 
Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki o 
godz. 12.30, 16.30 - dla dzieci i 18.30.

7.

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 
gimnazjum 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 wtorek 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 pracu-
jąca. Ze względów organizacyjnych prosi-
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od 11.02. do 11.03.2018 r.
Módlmy się, aby nasze parafie 
odnowione duchem misyjnym 

były miejscami, gdzie 
przekazuje się wiarę i daje 

świadectwo miłości.

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

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– wtorek, 13 lutego

– środa, 14 lutego 
– czwartek 15 lutego
– piątek, 16 lutego 
– sobota, 17 lutego 

– poniedziałek, 12 lutego –  ul. Husarii 52-80 (numery parzyste), ul. Piechoty Łanowej 3-49
(numery nieparzyste);

– ul. Piechoty Łanowej 51-55 (numery nieparzyste) i 2 - 58 (numery 
parzyste);

– POPIELEC;
– ul. Rotmistrzowska 1-43 (nry nieparzyste) i 4-16 (nry parzyste);
– ul. Rotmistrzowska 20-40, ul. Biedronki 6-60 (numery parzyste);
– ul. Chorągwi Pancernej 68-88 (nry parzyste), ul. Petyhorska

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

4.

3.

5.

8.

my o zapisywanie się u ks. Michała lub ks. 
Tomasza. Rekolekcje poprowadzi wspól-
nota „Przyjaciele Oblubieńca”.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS:
0000331641. 
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w 
naszej parafii. Grafik odwiedzin jest 
umieszczony w tabeli poniżej. 

10.

9.

Księgarnia Effata
poleca

Książka pt. "Gdy Pan mówi do serca" 
ks. Gaston Courtois, Wydawnictwo Promic

21 rozdziałów, z których każdy zawiera po 
kilka lub kilkanaście wyodrębnionych para-
grafów utrzymanych w stylu jakby bezpo-
średnich słów Pana Jezusa, które można 
czytać rozdziałami albo na wyrywki, wykorzys-
tując poszczególne teksty jako podstawę do 
osobistych rozważań. Książeczka może być 
też pomocna podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Mogą z niej korzystać księża, 
osoby konsekrowane i świeckie w każdym 
wieku.

Szczególnie polecam książkę do przeczy-
tania w okresie Wielkiego Postu.

Od tej niedzieli w Księgarni pojawią się de-
wocjonalia (breloczki, figurki, obrazki) zwią-
zane ze Świętym Michałem Archaniołem oraz 
książeczki.

Księgarnia jest 
czynna:

NIEDZIELA
9.00-14.30

Zapraszamy

Katarzyna Janik

W dzwonnicy powstała biblioteczka języ-
kowa z materiałami do nauki języków: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
hiszpańskiego i rosyjskiego.

Zapraszamy do korzystania ze zgroma-
dzonych materiałów i uzupełniania zbiorów.

Dziękujemy za wszystkie dary. 

Biblioteczka

http://www.parafiawilanow.pl
http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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Trzy niższe chóry anielskie: 
Panowania, Moce i Potęgi

Trzy najniższe chóry anielskie: 
Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie

  Ostatnia grupa w hierarchii anielskiej we-
dług Pseudo-Dionizego to Księstwa, Archa-
niołowie i Aniołowie. Te trzy chóry anielskie 
stanowią najniższy stopień istot duchowych.

Księstwa
   Księstwa oznaczają władzę przewodzenia 
i kierowania w sposób podobny Bogu, tzn. 
poddanie siebie prawzorowi wszelkiego 
kierownictwa i pociąganie innych, by je w so-
bie odzwierciedlali i objawiali. Jest to grupa 
aniołów, która zajmuje się zespołami ludzi 
kieruje np. losami państw. Tu oczywiście nie 
chodzi o instytucje, ale o ludzi, którzy 
działają w tych strukturach. Należy im 
powierzać osoby rządzące krajami i naro-
dami. Prosić o łaski potrzebne do sprawie-
dliwego i mądrego zarządzania.

Archaniołowie
   Archaniołowie należą do bardziej znanych 
nam aniołów. Wprawdzie wszyscy aniołowie 
zajmują się sprawami ludzi, jednak 
archaniołowie zajmują się sprawami społe-
cznie ważnymi. Najbardziej znani archanio-
łowie to św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał. 
Świętego Michała Archanioła prosimy, by 
nas bronił w duchowej walce przeciwko 
zasadzkom złego ducha. Świętego Gabriela 
Archanioła prosi się, by nam udzielał czułej 
miłości do słowa wcielonego i Jego Naj-
świętszej Matki. Natomiast Świętego Rafała 
Archanioła, prosimy, by nas chronił od 
niebezpieczeństw duszy i ciała, zwłaszcza  
w czasie podróżowania. Św. Michał - Któż 
jak Bóg ; Św. Gabriel - Bóg jest mocą (Dn 
8,16); Św. Rafał - Bóg uleczył (Tb 3.17).

Aniołowie
   Najniższy chór to Aniołowie Stróżowie. Ich 
zadaniem jest ochrona ludzi i troska o ich 
zbawienie. Stąd nieustannie interesują się 
życiem człowieka. Na podstawie Pisma 
Świętego można wnioskować, że również 
pojedyncze kraje i narody posiadają swoich 
szczególnych Aniołów Stróżów (por. Dn 
10,13-21). W czasie objawienia w Fatimie 
Anioł powiedział do dzieci: "Jestem Aniołem 
Stróżem Portugalii". 

  Kolejna grupa w hierarchii anielskiej według 
Pseudo-Dionizego to Panowania, Moce i 
Potęgi. Te trzy chóry anielskie stanowią śred-
ni stopień istot duchowych, tym samym są 
nieco dalej od Boga, aniżeli aniołowie stopnia 
wyższego.

Panowania
   Panowania to aniołowie mający szczegól-

ny udział w mocy Boga, dzięki której Bóg 
utrzymuje świat w ładzie i harmonii; a w spo-
sób osobliwy pomagają w umacnianiu 
panowania Boga w Kościele i na świecie. Bóg 
powierza ich opiece osoby, które w życiu 
społecznym pełnią zadania kierownicze.

Moce
 Moce to aniołowie posiadający nadzwy-

czajny udział w Bożej mocy. Aniołowie mocy 
dzięki Bożej mocy wznoszą się niezłomnym 
duchem i we właściwy sposób do Boga, i     z 
dobrocią wpływają na duchy niższe, by i one, 
na ile mogą, upodabniały się do prawzoru 
wszelkiej duchowej mocy, czyli do Boga i 
objawiały Jego potęgę przez pełne dobroci i 
wspaniałości działanie. Do aniołów Mocy 
można zwracać się z prośbą o cnotę męstwa, 
potrzebną nam do wiernego naśladowania 
Jezusa Chrystusa i do praktyki cnót 
chrześcijańskich. Stad ci aniołowie są także 
zwani aniołami cnót. Oni chronią nas również 
od ulegania pokusom skłaniającym nas do 
złego.

Potęgi
 Aniołowie chóru Potęg noszą nazwę od 

swej dzielnej, nieustraszonej męskości, spły-
wającej na każde ich działanie i nie dopu-
szczającej niczego, co mogłoby zahamować 
użyczone im przez Boga światło. Dążą ze 
wszystkich sił do naśladowania Boga. Są 
stale wpatrzeni w nadprzyrodzoną i twórczą 
siłę Boga. Chronią ludzi przed wpływami 
złego ducha i pomagają we wzroście życia 
duchowego, a w szczególności w umocnieniu 
trzech cnót teologicznych wiary, nadziei i 
miłości. O istnieniu aniołów Panowań, Mocy i 
Potęg mówi św. Paweł w Liście do Efezjan 
(Ef1,21) oraz w Liście do Kolosan (Koi 1,16).

O istnieniu aniołów zwanych Księstwami 
mówi św. Paweł w Liście do Efezjan (Ef 
1,21). O archaniołach mówi List św. Judy 
Apostoła (Jud 9), natomiast o aniołach 
mamy mnóstwo tekstów biblijnych.

Dziewięć chórów i trzy hierarchie
   Pierwszą próbą stworzenia syntetycznego 
obrazu istot duchowych podjął się w III w. 
Orygenes, a w parę wieków później, wyżej 
wspomniany Pseudo-Dionizy Areopagita. 
Według ich spekulacji teologicznych świat 
duchowy jest zróżnicowany, a różnica mię-
dzy duchami polega na stopniu oddalenia od 
Boga. Dzieło "O hierarchii niebieskiej" 
Pseudo-Dionizego zajmuje się głównie 
przedstawieniem różnic znamionujących 
dziewięć chórów anielskich i ich wzajemnym 
stosunkiem. Ponieważ pewne chóry mają 
podobne cechy, Pseudo-Dionizy dzieli je  
z kolei na trzy grupy, czyli na trzy stopnie 
hierarchii.
   Przez hierarchię Pseudo-Dionizy rozumie 
święty porządek, wiedzę i działanie, które na 
mocy wlanego oświecenia Bożego, dąży tak 
dalece, jak to możliwe do odtworzenia 
boskiej wiedzy i boskiego działania. Celem 
hierarchii jest jak najdalej idące upodob-
nienie i zjednoczenie z Bogiem, który jej 
przewodzi we wszelkiej wiedzy i działaniu. 
Hierarchia anielska, oglądając ustawicznie 
Boską piękność, naśladuje ją ile może, i 
tych, którzy do niej należą, czyni jasnymi i 
niepokalanymi zwierciadłami, zdolnymi przy-
jąć promień najpierwszego światła i najwy-
ższej boskości. Każdy z aniołów, w ramach 
swojego miejsca w hierarchii anielskiej 
posiada zdolność współdziałania z Bogiem 
w Jego Boskich planach względem świata i 
człowieka. Św. Tomasz z Akwinu naucza, że 
na czele każdej hierarchii stoi jeden z anio-
łów, który pełni względem pozostałych 
aniołów tejże hierarchii rolę wodza. 
Przysługuje mu tytuł księcia.
   Kościół naucza, że Najświętsza Maryja 
Panna jako Królowa Nieba i Ziemi, dzięki 
darowi szczególne łaski Bożego macie-
rzyństwa "góruje wielce nad wszystkimi 
innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak 
niebieskimi" (KK,53). Stąd wzięta z ciałem i 
duszą do nieba, została przez Ojca nie-
bieskiego wyniesiona ponad wszystkie chóry 
Aniołów. Jako niebieska Królowa, troszczy 
się nadal o zbawienie swych dzieci na ziemi. 
Wstawia się za nami u Syna, wyprasza Jego 
łaski oraz posyła swoje sługi Świętych 
Aniołów, aby nam pomagali osiągnąć 
zbawienie. Święci Aniołowie służą Maryi jako 
swojej Królowej w dziele ratowania dusz i  
w budowaniu Królestwa Chrystusowego na 
ziemi. Według nauki św. Tomasza z Akwinu 
ludzie którzy dzięki Bożej łasce, dostępują 
po śmierci chwały nieba, są umieszczani 
pośród aniołów w różnych chórach aniel-
skich. Stopień Bożej łaski decyduje o tym,  
w jakim chórze zostanie ktoś umieszczony. 
Natomiast wzrost Bożej łaski zależy od 
osobistych zasług i od współpracy z Bożą 
łaską, a czasie życia ziemskiego. CDN.

Zadania chórów anielskich

Katarzyna Maciejewska
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: Internet

Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy "Upadek". Tytułowy obraz to wynik wielkich
emocji, które wzbudziła we mnie postac baletmistrza w trakcie wykonywania skoku.
Naszkicowałam tę postać farbą na płótnie z zamiarem stworzenia zupełnie innego obrazu. 
Kiedy spojrzałam po kilku dniach na ten szkic zrozumiałam, że jest to człowiek upadający 
w otchłań. Piękne ciało - stworzone na obraz i podobieństwo Stwórcy, a tak powykrzywiane. 
Ręka chroni głowę. Pierwsza myśl: jakże sami jesteśmy bezbronni wobec grzechu. O włas-
nych siłach nie moglibyśmy się ani przed grzechem obronić, ani podnieść z upadku. Jeśli 
zaufamy tylko swoim siłom - upadamy w otchłań bez możliwości powrotu, ale z Bogiem
możemy wszystko. Za każdym razem zamiast ubłoceni i połamani - wychodzimy po
spowiedzi niczym świetliste anioły, z czystym kontem. Dług został spłacony awansem przez 
Jezusa na krzyżu.

Dlatego, jeśli nawet upadniemy, musimy pamiętać, że potknięcie, upadek, grzech to nie 
koniec naszej rozgrywki. Podobnie jak w grze w tenisa: aby wygrać, muszę przebić piłkę 
o jeden raz więcej niż przeciwnik, w każdej wymianie, za każdym razem. Stracę punkt? Nie 
mogę się zniechęcać. Na to tylko czeka przeciwnik. Tym przeciwnikiem w życiu jest
odwieczny wróg rodzaju ludzkiego. Jednak nasz Król wygrał już walkę za nas, choć szatan
bardzo chce wymazać to z naszej świadomości. Najpierw kusi nas do grzechu, by potem 
zniechęcić do powrotu do Boga, stawia grzech przed oczyma i tym nas usiłuje dręczyć.
Biada, jeśli mu wierzymy. Sami odcinamy sobie powrót do domu Ojca.

Jezus jest Mocniejszy od naszego wroga i od naszego grzechu. Wszystko, co musimy
zrobić, to nastroić czuły odbiornik - serce, do fali, na której nieustająco nadaje do nas Jezus i 
trzymać sie tego, co usłyszymy od naszego Króla. Zatkać uszy przed słowami szatana, jak 
żeglarze, którym Odyseusz zatkał uszy woskiem, by nie słuchali zwodniczego śpiewu syren,
chcących skierować statek na skały.

Zachęcam do kontaktu ze mną - do opisania swoich wrażeń w księdze gości, do zakupów 
oraz składania zamówień. 

To nie wszystko. Zapraszam na kolejną wystawę "Wiosna, ach, to Ty!". Do jej stworzenia
zainspirowała mnie piosenka Marka Grechuty, w której wiosna wyobrażona jest przez jakże 
zmienną postać kobiety. Zobaczą Państwo zarówno świeżość wiosennej zieleni, jak i kobiety 
właśnie - różne i niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalna jest każda dziewczyna niezależnie 
od wieku.

Wystawę "Wiosna, ach to ty!" można będzie oglądać w marcu w Bibliotece Wilanów przy
ulicy Kolegiackiej w godzinach otwarcia biblioteki. Wernisaż planowany jest na Dzień Kobiet, 
czyli 8 marca 2018 r. w godzinach wieczornych. Anna Saczuk

Anna Saczuk - autorka prac malarskich
Krakowianka z pochodzenia, warszawian-
ka z miłości. Po okresie intensywnej pracy 
dla Polski z zapałem wraca do dawnych 
pasji dziękując Bogu i świętym za twórcze 
inspiracje.

Upadek - tytułowy obraz Wystawy.

Wystawa obejmuje różnorodną tematykę: 
pejzaże, wizerunki świętych i przyrodę. 

Galeria Dzwonnica zaprasza

W lutym br. wystawa pt."Upadek" 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. 
„Anioły są takie…” oraz w KONKURSIE LITERACKIM pt. „Mój Anioł”. 
Regulamin KONKURSU jest dostępny na stronie www.parafiawilanow.pl.
Termin składania prac upływa 25 lutego br. Prace należy składać w zakrystii lub 
u sióstr katechetek. Za najlepsze prace przewidziane są NAGRODY

Konkurs Anielski

www. facebook.com/
ParafiaWilanowAnna

http://www.parafiawilanow.pl
http://www.facebook.com/
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Trzy niższe chóry anielskie: 
Panowania, Moce i Potęgi

Trzy najniższe chóry anielskie:
Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie
Ostatnia grupa w hierarchii anielskiej we-

dług Pseudo-Dionizego to Księstwa, Archa-
niołowie i Aniołowie. Te trzy chóry anielskie 
stanowią najniższy stopień istot duchowych.

Księstwa
Księstwa oznaczają władzę przewodzenia

i kierowania w sposób podobny Bogu, tzn.
poddanie siebie prawzorowi wszelkiego
kierownictwa i pociąganie innych, by je w so-
bie odzwierciedlali i objawiali. Jest to grupa 
aniołów, która zajmuje się zespołami ludzi 
kieruje np. losami państw. Tu oczywiście nie 
chodzi o instytucje, ale o ludzi, którzy
działają w tych strukturach. Należy im
powierzać osoby rządzące krajami i naro-
dami. Prosić o łaski potrzebne do sprawie-
dliwego i mądrego zarządzania.

Archaniołowie
Archaniołowie należą do bardziej znanych 

nam aniołów. Wprawdzie wszyscy aniołowie 
zajmują się sprawami ludzi, jednak
archaniołowie zajmują się sprawami społe-
cznie ważnymi. Najbardziej znani archanio-
łowie to św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał.
Świętego Michała Archanioła prosimy, by
nas bronił w duchowej walce przeciwko 
zasadzkom złego ducha. Świętego Gabriela
Archanioła prosi się, by nam udzielał czułej 
miłości do słowa wcielonego i Jego Naj-
świętszej Matki. Natomiast Świętego Rafała
Archanioła, prosimy, by nas chronił od
niebezpieczeństw duszy i ciała, zwłaszcza 
w czasie podróżowania. Św. Michał - Któż
jak Bóg ; Św. Gabriel - Bóg jest mocą (Dn 
8,16); Św. Rafał - Bóg uleczył (Tb 3.17).

Aniołowie
Najniższy chór to Aniołowie Stróżowie. Ich 

zadaniem jest ochrona ludzi i troska o ich 
zbawienie. Stąd nieustannie interesują się 
życiem człowieka. Na podstawie Pisma 
Świętego można wnioskować, że również 
pojedyncze kraje i narody posiadają swoich
szczególnych Aniołów Stróżów (por. Dn
10,13-21). W czasie objawienia w Fatimie 
Anioł powiedział do dzieci: "Jestem Aniołem 
Stróżem Portugalii".

Kolejna grupa w hierarchii anielskiej według 
Pseudo-Dionizego to Panowania, Moce i 
Potęgi. Te trzy chóry anielskie stanowią śred-
ni stopień istot duchowych, tym samym są 
nieco dalej od Boga, aniżeli aniołowie stopnia 
wyższego.

Panowania
Panowania to aniołowie mający szczegól-

ny udział w mocy Boga, dzięki której Bóg 
utrzymuje świat w ładzie i harmonii; a w spo-
sób osobliwy pomagają w umacnianiu 
panowania Boga w Kościele i na świecie. Bóg 
powierza ich opiece osoby, które w życiu 
społecznym pełnią zadania kierownicze.

Moce
Moce to aniołowie posiadający nadzwy-

czajny udział w Bożej mocy. Aniołowie mocy 
dzięki Bożej mocy wznoszą się niezłomnym 
duchem i we właściwy sposób do Boga, i z 
dobrocią wpływają na duchy niższe, by i one, 
na ile mogą, upodabniały się do prawzoru 
wszelkiej duchowej mocy, czyli do Boga i 
objawiały Jego potęgę przez pełne dobroci i 
wspaniałości działanie. Do aniołów Mocy 
można zwracać się z prośbą o cnotę męstwa, 
potrzebną nam do wiernego naśladowania 
Jezusa Chrystusa i do praktyki cnót 
chrześcijańskich. Stad ci aniołowie są także 
zwani aniołami cnót. Oni chronią nas również 
od ulegania pokusom skłaniającym nas do 
złego.

Potęgi
Aniołowie chóru Potęg noszą nazwę od 

swej dzielnej, nieustraszonej męskości, spły-
wającej na każde ich działanie i nie dopu-
szczającej niczego, co mogłoby zahamować 
użyczone im przez Boga światło. Dążą ze 
wszystkich sił do naśladowania Boga. Są 
stale wpatrzeni w nadprzyrodzoną i twórczą 
siłę Boga. Chronią ludzi przed wpływami 
złego ducha i pomagają we wzroście życia 
duchowego, a w szczególności w umocnieniu 
trzech cnót teologicznych wiary, nadziei i 
miłości. O istnieniu aniołów Panowań, Mocy i 
Potęg mówi św. Paweł w Liście do Efezjan 
(Ef1,21) oraz w Liście do Kolosan (Koi 1,16).

O istnieniu aniołów zwanych Księstwami 
mówi św. Paweł w Liście do Efezjan (Ef 
1,21). O archaniołach mówi List św. Judy
Apostoła (Jud 9), natomiast o aniołach
mamy mnóstwo tekstów biblijnych.

Dziewięć chórów i trzy hierarchie
Pierwszą próbą stworzenia syntetycznego 

obrazu istot duchowych podjął się w III w.
Orygenes, a w parę wieków później, wyżej 
wspomniany Pseudo-Dionizy Areopagita. 
Według ich spekulacji teologicznych świat 
duchowy jest zróżnicowany, a różnica mię-
dzy duchami polega na stopniu oddalenia od
Boga. Dzieło "O hierarchii niebieskiej"
Pseudo-Dionizego zajmuje się głównie 
przedstawieniem różnic znamionujących
dziewięć chórów anielskich i ich wzajemnym 
stosunkiem. Ponieważ pewne chóry mają
podobne cechy, Pseudo-Dionizy dzieli je
z kolei na trzy grupy, czyli na trzy stopnie 
hierarchii.

Przez hierarchię Pseudo-Dionizy rozumie 
święty porządek, wiedzę i działanie, które na
mocy wlanego oświecenia Bożego, dąży tak 
dalece, jak to możliwe do odtworzenia 
boskiej wiedzy i boskiego działania. Celem 
hierarchii jest jak najdalej idące upodob-
nienie i zjednoczenie z Bogiem, który jej 
przewodzi we wszelkiej wiedzy i działaniu.
Hierarchia anielska, oglądając ustawicznie 
Boską piękność, naśladuje ją ile może, i 
tych, którzy do niej należą, czyni jasnymi i 
niepokalanymi zwierciadłami, zdolnymi przy-
jąć promień najpierwszego światła i najwy-
ższej boskości. Każdy z aniołów, w ramach
swojego miejsca w hierarchii anielskiej 
posiada zdolność współdziałania z Bogiem
w Jego Boskich planach względem świata i 
człowieka. Św. Tomasz z Akwinu naucza, że
na czele każdej hierarchii stoi jeden z anio-
łów, który pełni względem pozostałych 
aniołów tejże hierarchii rolę wodza.
Przysługuje mu tytuł księcia.

Kościół naucza, że Najświętsza Maryja
Panna jako Królowa Nieba i Ziemi, dzięki 
darowi szczególne łaski Bożego macie-
rzyństwa "góruje wielce nad wszystkimi 
innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak 
niebieskimi" (KK,53). Stąd wzięta z ciałem i 
duszą do nieba, została przez Ojca nie-
bieskiego wyniesiona ponad wszystkie chóry 
Aniołów. Jako niebieska Królowa, troszczy
się nadal o zbawienie swych dzieci na ziemi.
Wstawia się za nami u Syna, wyprasza Jego
łaski oraz posyła swoje sługi Świętych
Aniołów, aby nam pomagali osiągnąć
zbawienie. Święci Aniołowie służą Maryi jako
swojej Królowej w dziele ratowania dusz i 
w budowaniu Królestwa Chrystusowego na
ziemi. Według nauki św. Tomasza z Akwinu
ludzie którzy dzięki Bożej łasce, dostępują 
po śmierci chwały nieba, są umieszczani 
pośród aniołów w różnych chórach aniel-
skich. Stopień Bożej łaski decyduje o tym,
w jakim chórze zostanie ktoś umieszczony.
Natomiast wzrost Bożej łaski zależy od
osobistych zasług i od współpracy z Bożą 
łaską, a czasie życia ziemskiego. CDN.

Zadania chórów anielskich

Katarzyna Maciejewska
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: Internet

   Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy "Upadek". Tytułowy obraz to wynik wielkich 
emocji, które wzbudziła we mnie postac baletmistrza w trakcie wykonywania skoku. 
Naszkicowałam tę postać farbą na płótnie z zamiarem stworzenia zupełnie innego obrazu. 
Kiedy spojrzałam po kilku dniach na ten szkic zrozumiałam, że jest to człowiek upadający  
w otchłań. Piękne ciało  - stworzone na obraz i podobieństwo Stwórcy, a tak powykrzywiane. 
Ręka chroni głowę. Pierwsza myśl: jakże sami jesteśmy bezbronni wobec grzechu. O włas-
nych siłach nie moglibyśmy się ani przed grzechem obronić, ani podnieść z upadku. Jeśli 
zaufamy tylko swoim siłom - upadamy w otchłań bez możliwości powrotu, ale z Bogiem 
możemy wszystko. Za każdym razem zamiast ubłoceni i połamani - wychodzimy po 
spowiedzi niczym świetliste anioły, z czystym kontem. Dług został spłacony awansem przez 
Jezusa na krzyżu.
   Dlatego, jeśli nawet upadniemy, musimy pamiętać, że potknięcie, upadek, grzech to nie 
koniec naszej rozgrywki. Podobnie jak w grze w tenisa: aby wygrać, muszę przebić piłkę 
o jeden raz więcej niż przeciwnik, w każdej wymianie, za każdym razem. Stracę punkt? Nie 
mogę się zniechęcać. Na to tylko czeka przeciwnik. Tym przeciwnikiem w życiu jest 
odwieczny wróg rodzaju ludzkiego. Jednak nasz Król wygrał już walkę za nas, choć szatan 
bardzo chce wymazać to z naszej świadomości. Najpierw kusi nas do grzechu, by potem 
zniechęcić do powrotu do Boga, stawia grzech przed oczyma i tym nas usiłuje dręczyć. 
Biada, jeśli mu wierzymy. Sami odcinamy sobie powrót do domu Ojca.

 Jezus jest Mocniejszy od naszego wroga i od naszego grzechu. Wszystko, co musimy 
zrobić, to nastroić czuły odbiornik - serce, do fali, na której nieustająco nadaje do nas Jezus i 
trzymać sie tego, co usłyszymy od naszego Króla. Zatkać uszy przed słowami szatana, jak 
żeglarze, którym Odyseusz zatkał uszy woskiem, by nie słuchali zwodniczego śpiewu syren, 
chcących skierować statek na skały.
 Zachęcam do kontaktu ze mną -  do opisania swoich wrażeń w księdze gości, do zakupów 

oraz składania zamówień. 
 To nie wszystko. Zapraszam na kolejną wystawę "Wiosna, ach, to Ty!". Do jej stworzenia 

zainspirowała mnie piosenka Marka Grechuty, w której wiosna wyobrażona jest przez jakże 
zmienną postać kobiety. Zobaczą Państwo zarówno świeżość wiosennej zieleni, jak i kobiety 
właśnie - różne i niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalna jest każda dziewczyna niezależnie 
od wieku.

 Wystawę "Wiosna, ach to ty!" można będzie oglądać w marcu w Bibliotece Wilanów przy 
ulicy Kolegiackiej w godzinach otwarcia biblioteki. Wernisaż planowany jest na Dzień Kobiet, 
czyli 8 marca 2018 r. w godzinach wieczornych.                                              Anna Saczuk

Anna Saczuk - autorka prac malarskich
Krakowianka z pochodzenia, warszawian-
ka z miłości. Po okresie intensywnej pracy 
dla Polski z zapałem wraca do dawnych 
pasji dziękując Bogu i świętym za twórcze 
inspiracje.

Upadek - tytułowy obraz Wystawy.

Wystawa obejmuje różnorodną tematykę: 
pejzaże, wizerunki świętych i przyrodę. 

Galeria Dzwonnica zaprasza

W lutym br. wystawa pt."Upadek" 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. 
„Anioły są takie…” oraz w KONKURSIE LITERACKIM pt. „Mój Anioł”. 
Regulamin KONKURSU jest dostępny na stronie www.parafiawilanow.pl. 
Termin składania prac upływa 25 lutego br. Prace należy składać w zakrystii lub 
u sióstr katechetek. Za najlepsze prace przewidziane są NAGRODY

Konkurs Anielski

www. facebook.com/
ParafiaWilanowAnna

http://www.parafiawilanow.pl
http://www.facebook.com/
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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Kpł 13, 1–2.45–46

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: 
Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 
nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, 
która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, 
to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo 
do jednego z jego synów kapłanów. 
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie 
miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, 
brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, 
nieczysty! Przez cały czas trwania tej 
choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał 
w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie 
poza obozem.

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7, 16 
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Wielki prorok powstał między nami i Bóg 
nawiedził swój lud.

EWANGELIA 
Mk 1, 40–45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadając na kolana, prosił 
Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony! Natychmiast trąd go 
opuścił i został oczyszczony». Jezus 
surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 
mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie 
mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla 
nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele 
opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak 
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do 
miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili 
się do Niego.

Oto słowo Pańskie

ks. Tomasz Lis

Tyś mą ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, któremu 
odpuszczona została nieprawość, 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan 
nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie 
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 31–11, 1

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 
Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, 
ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, 
podobnie jak ja, który się staram
przypodobać wszystkim pod każdym 
względem nie szukając własnej korzyści,
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie 
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem 
naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 32, 1–2.5.11 

1

K OM E N T A R Z
„Trędowaty (…). Będzie mieszkał w odo-

sobnieniu”. Człowiek chory na tę okropną, 
wówczas nieuleczalną chorobę był zmu-
szany przez prawo do życia na osobności, 
na marginesie, poza społeczeństwem. Dla 
osoby ludzkiej, która jest istotą społeczną i 
potrzebuje drugiego człowieka, zdrowej 
relacji, by się prawidłowo rozwijać to 
ogromny trud i dyskomfort. Chyba zgo-
dzimy się z tym bez trudu?

„Trąd można uznać za symbol grzechu 
stanowiącego prawdziwą nieczystość 
serca” mówił papież Benedykt XVI i 
dodawał „która może oddalić nas od 
Boga”.

W przypadku choroby ciała, gdy tylko ją 
dostrzeżemy podejmujemy wszelkie kroki, 
by powrócić do zdrowia. A choroba ducha 
– każdy grzech, szczególnie ciężki, który 
mnie niszczy i oddala od Boga – źródła 
wszelkiego życia jaką wywołuje reakcję?

Czy przychodzę do Jezusa i proszę, by 
mnie oczyścił? On zawsze tego chce, ale 
czy ja zawsze, bez zwłoki tego chcę?

4
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2.

1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorych. 
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.
Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie będziemy 
się modlić za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do       
I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się o 
godz. 11.00. w kościele.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii. 
Środą Popielcową, w dniu 14 lutego br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze 
Święte z obrzędem posypania głów popiołem 
sprawowane będą o godzinie 7.00, 12.00 
17.00 i 18.00. W Środę Popielcową obowią-
zuje post ścisły i wstrzymanie się od pokar-
mów mięsnych. W Wielkim Poście zaprasza-
my do wspólnego rozważania męki Pańskiej. 
Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane bę-
dzie w każdą niedzielę o godz. 17.00, a 
Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki o 
godz. 12.30, 16.30 -  dla dzieci i 18.30.

7.

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 
gimnazjum 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 wtorek 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 pracu-
jąca. Ze względów organizacyjnych prosi-

6.

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

Przekaż 1% podatku na Fundację
Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . 2

Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę pt. "Upadek"  . . . . . . . . 3

Konkurs Anielski i instrukcja jak 
namalować aniołka . . . . . . . . . . . . . 3

Kurs Nowe Życie . . . . . . . . . . . . . . . 3

Księgarnia Effata poleca książkę
pt. "Gdy Pan mówi do serca". . . . . . 4

Biblioteczka językowa zaprasza . . . 4

od 11.02. do 11.03.2018 r.
Módlmy się, aby nasze parafie 
odnowione duchem misyjnym 

były miejscami, gdzie 
przekazuje się wiarę i daje 

świadectwo miłości.

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

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– wtorek, 13 lutego

– środa, 14 lutego 
– czwartek 15 lutego
– piątek, 16 lutego 
– sobota, 17 lutego 

– poniedziałek, 12 lutego   –  ul. Husarii 52-80 (numery parzyste), ul. Piechoty Łanowej 3-49
(numery nieparzyste);

– ul. Piechoty Łanowej 51-55 (numery nieparzyste) i 2 - 58 (numery 
parzyste);

– POPIELEC;
– ul. Rotmistrzowska 1-43 (nry nieparzyste) i 4-16 (nry parzyste);
– ul. Rotmistrzowska 20-40, ul. Biedronki 6-60 (numery parzyste);
– ul. Chorągwi Pancernej 68-88 (nry parzyste), ul. Petyhorska

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
 Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

4.

3.

5.

8.

my o zapisywanie się u ks. Michała lub ks. 
Tomasza. Rekolekcje poprowadzi wspól-
nota „Przyjaciele Oblubieńca”.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. 
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. Grafik odwiedzin jest 
umieszczony w tabeli poniżej. 

10.

9.

Księgarnia Effata
 poleca

Książka pt. "Gdy Pan mówi do serca" 
ks. Gaston Courtois, Wydawnictwo Promic

   21 rozdziałów, z których każdy zawiera po 
kilka lub kilkanaście wyodrębnionych para-
grafów utrzymanych w stylu jakby bezpo-
średnich słów Pana Jezusa, które można 
czytać rozdziałami albo na wyrywki, wykorzys-
tując poszczególne teksty jako podstawę do 
osobistych rozważań. Książeczka może być 
też pomocna podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Mogą z niej korzystać księża, 
osoby konsekrowane i świeckie w każdym 
wieku.
  Szczególnie polecam książkę do przeczy-
tania w okresie Wielkiego Postu.
  Od tej niedzieli w Księgarni pojawią się de-
wocjonalia (breloczki, figurki, obrazki) zwią-
zane ze Świętym Michałem Archaniołem oraz 
książeczki.

Księgarnia jest 
czynna:

NIEDZIELA
9.00-14.30

Zapraszamy

 Katarzyna Janik

   W dzwonnicy powstała biblioteczka języ-
kowa z materiałami do nauki języków: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
hiszpańskiego i rosyjskiego.
   Zapraszamy do korzystania ze zgroma-
dzonych materiałów i uzupełniania zbiorów.

 Dziękujemy za wszystkie dary. 

Biblioteczka
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