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Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie; 
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i 
ogniem».

EWANGELIA  
Łk 3, 15–16.21–22

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:  
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszy-
scy snuli domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 
chrzcić was będzie Duchem Świętym i og-
niem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na 
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z 
nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

ks. dr Miaciej Raczyńsi-Rożek
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K O M E N T A R Z
  W dzisiejszej Ewangelii warto zauważyć 

postawę ludu. Łukasz pisze, że lud „oczekiwał 
z napięciem” na Mesjasza. W tej atmosferze 
oczekiwania następuje rozpoczęcie publicznej 
działalności Jezusa Chrystusa. Ujawnia się On 
jako Syn Boży. Zaświadcza o Nim Duch 
Święty, który zstępuje w postaci gołębicy i głos 
Ojca, który rozlega się z nieba. Po tym 
objawieniu, Jezus wchodzi w codzienność 
ludzi. Przebywa z nimi, naucza ich i uzdrawia 
słabości.

 Podobnie my, oczekiwaliśmy z napięc iem 
Zbawiciela w Adwencie i doświadczyliśmy Jego 
objawienia w okresie Boże go Narodzenia. 
Niedziela Chrztu Pańs kiego rozpoczyna okres 
zwykły , kiedy Chrystus chce szczególnie 
podkreśl ić swoją obecność w naszej codzien-
nośc i. On jest w niej zawsze obecny. 
Otwierajmy nasze oczy i serca na Jego 
działa nie.

Nr 514

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 40, 1–5. 9–11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: 
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – 
mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego 
służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana 
karę w dwójnasób za wszystkie swe 
grzechy». Głos się rozlega: «drogę Panu 
przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec dla naszego Boga! 
Niech się podniosą wszystkie doliny, a 
wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną 
niechaj się staną urwiska, a strome zbocza 
niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, 
razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta 
Pańskie to powiedziały». Wstąp na wysoką 
górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej 
nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój 
się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz 
Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię 
Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda        
z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. 
Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi 
na swej piersi, owce karmiące prowadzi 
łagodnie».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 

27-28. 29b-30
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Błogosław, duszo moja, Pana,  
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
odziany w majestat i piękno, 
światłem okryty jak płaszczem.
Chmury są Twoim rydwanem,  
przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 
Wichry używasz za swych posłów, sługami 
Twoimi ogień i płomienie.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! 
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
Oto jest morze, ogromne i szerokie, 
a w nim żyjątek bez liku, 
zwierząt wielkich i małych.
Wszystko to czeka na Ciebie, 
byś dał im pokarm we właściwym czasie. 
Gdy im dajesz, zbierają, gdy otwierasz swą 
rękę, sycą się Twym dobrem.
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Kiedy odbierasz im oddech, marnieją 
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym duchem, 
i odnawiasz oblicze ziemi.

DRUGIE CZYTANIE 
Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Tytusa: Ukazała się łaska Boga, która niesie 
zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, 
abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz 
światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobo-
żnie żyli na tym świecie, oczekując błogosła-
wionej nadziei i objawienia się chwały wielkie-
go Boga i zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, 
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i 
oczyścić lud wybrany sobie na własność, 
gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy 
ukazała się dobroć i miłość zbawiciela nasze-
go, Boga, do ludzi, nie ze względu na 
sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz 
z miłosierdzia swego zbawił nas przez 
obmycie odradzające i odnawiające w duchu 
Świętym, którego wylał na nas obficie przez 
Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, 
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się 
w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże

– poniedziałek, 14 stycznia – ul. Syta 137-177T (numery nieparzyste)

–

Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tra-
dy-cyjnie zachowujemy wystrój świąteczny i 
śpiewamy kolędy do Święta Ofiarowania 
Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, 
które przypada 2 lutego.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się o godz. 11.00.

Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci   
z naszej parafii, które odbędą się w po 
Mszy św. o godz. 11.30.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Kole-
giacie.

W dzwonnicy prezentowane są prace 
artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów. Zapraszamy do odwiedzania 
dzwonnicy i oglądania wystawy, która 
będzie czynna do końca lutego.

Msza św. w intencji członków i sympatyków 
Bractwa Adoracyjnego zostanie odprawiona 
w czwartek, 17 stycznia br., o godz. 18.00. 
Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 
członków. Zapraszamy osoby zaintereso-
wane działalnością Bractwa.
W dniu dzisiejszym o godz. 19.00 odbędzie 
się koncert kolędowy w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego "Amok". Zapraszamy do 
wspólnego kolędowania. Po koncercie 
będzie możliwość nabycia płyty zespołu. 
Wstęp wolny.
W ubiegłą niedzielę, na tacę przeznaczoną 
na misje zebraliśmy 10865 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg 
zapłać.
W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, zapra-
szamy po raz kolejny na kiermasz owoców, 
soków i przetworów owocowych. Kiermasz 
odbędzie się przed dzwonnicą w godzinach 
od 08.00. do 14.00. 

od  13.01.19 do 10.02.19 

Wobec zbliżających się 
Dni Młodzieży w Panamie 
módlmy się za młodzież, 

aby idąc za przykładem Maryi 
umiała wybrać drogę Ewangelii.

5.

6.

7.

8.

9.

Przez najbliższe dwa miesiące,                  
w dzwonnicy prezentowane będą prace 
artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów: obrazy olejne, akwarele, 
pastele, fotografie, hafty i koronki.
Prace można oglądać, podziwiać ale 
także kupować. Serdecznie zapraszamy!
Dziękujemy wszystkim twórcom za 
liczny udział w obecnej już VIII 
wilanowskiej parafiadzie artystycznej.

Nowa wystawa w Dzwonnicy
- VIII wilanowska parafiada artystyczna  . . . 4

Koncert Kolędowy u św. Anny  . . . . . . . . . . 3 

Koncert kolędowy w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego "Amok". . . . . . . . . . 4 

http://www.parafiawilanow.pl
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  Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu 
Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i 
szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają 
przy tym związek tego święta z uroczystością 
Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chry-
stus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, 
przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana 
Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć 
chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie 
odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi 
wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczysz-
czenia. W ten sposób uświęcił wodę.

   Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam 
wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to 
wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.

    W dniu chrztu Jezus został przedstawiony 
przez swojego Ojca jako Syn posłany dla 
dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa 
potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. 
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa 
otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch 
Święty. Z nieba daje się słyszeć jednozna-
czny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

   Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpo-
czął swoją misję nauczycielską, którą św. 
Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu 
rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, 
opisał w następujących słowach: "Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 
namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł 
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg 
był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy 
trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku 
zwyczaj żydowski pozwalał występować 
publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, 
że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia 
dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, 
gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać 
głosu publicznie.

Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie 
Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany 
jest on powszechnie do dnia dzisiejszego       
w Indiach, gdzie do miasta świętego Benares 
udają się w celach rytualnych kąpieli w Gan-
gesie miliony wiernych bramińskich.
   Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony 
objawia nam Jezusa jako umiłowanego 
Syna Bożego, posłanego przez Ojca            
w mocy Ducha Świętego dla zbawienia 
człowieka, z drugiej zaś strony kieruje 
uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. 
W tym sakramencie bowiem doświadczamy 
mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala 
z niewoli grzechów. Zostajemy także napeł-
nieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy 
z nas staje się umiłowanym dzieckiem 
Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto 
narodzin milionów swoich dzieci, którym dała 
nowe, Boże życie woda chrztu świętego.
  Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc 
przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako 
kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji 
kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświę-
cenia na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego 
dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim 
kate-chumenom. Temu służy również 
publiczne odnowienie obietnic chrztu świętego 
wszystkich wiernych, zebranych w kościele.
   Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy 
się liturgicznie okres Bożego Narodzenia.       
W Polsce jednak jest dawny zwyczaj 
przedłużania tego czasu do święta Ofia-
rowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. 
Dlatego do tego dnia można zachować 
szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

Źródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

   W tym wydarzeniu mamy też pierwsze          
w historii świata pojawienie się w postaci 
widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec 
przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, 
a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 
gołębicy (epifania trynitarna).

    Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie 
miał być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się to 
w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie 
Jan udzielał chrztu" (J 1, 28). Jako dawną 
Betanię Zajordańską (była bowiem także Be-
tania Przedjordańska ok. 3 km od Jerozolimy, 
gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) 
wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, 
gdzie znajduje się potok, wpływający do 
Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. 
Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś 
Eliasz. Tu osiemset lat po nim miał wystąpić 
Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo 
płytki, tak że tędy właśnie prowadził szlak ze 
wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną 
sytuację Jan Chrzciciel, aby zwiastować 
Mesjasza i przygotować na Jego przyjście 
serca ludzkie.

  Rytualne obmycia były znane w starożyt-
ności u wielu ludów. Był to zewnętrzny znak 
wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione 
grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. 
Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim 
miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda oczy-
szcza ciało z brudu zewnętrznego, material-
nego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, 
dokąd spieszyły tłumy, aby się obmyć. W kul-
cie syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne 
oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej 
Księdze Umarłych spotykamy najstarszy opis 
rytualnego obmycia niemowląt nowo naro-
dzonych. Panowało więc już wtedy przekona-
nie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą 
trzeba obmyć. W świątyni w Der-el-Bahri 
można do dnia dzisiejszego oglądać plasty-
cznie przedstawioną scenę rytualnych obmyć. 
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Podczas naszej pierwszej rozmowy przez 
telefon, kiedy umawialiśmy się na wywiad, 
powiedział: 

Dopiero niedawno to ogarnąłem. Te
wszystkie zależności, całą sekwencję zda-
rzeń. Adoracja Jezusa uratowała moje życie.
Gdyby nie to, pewnie by mnie tutaj dzisiaj nie 
było. Ani mnie, ani mojego małżeństwa. Od
kiedy ruszyło Bractwo Adoracyjne, nie 
opuściłem chyba żadnej adoracji, choć diabeł 
kusił jak mógł, żebym sobie odpuścił. Po
adoracji wszystko jakby sprzysięgało się, 
żebym zszedł na manowce. Z powrotem 
w grzech, żeby mi potem powiedzieć- jesteś 
zerem. Udało się wytrwać. To Jezus jest
źródłem tej siły, przecież nie ja.

Kiedy podczas spotkania proszę go o roz-
winięcie wątku, chwilę milczy, po czym słowa 
padają szybko. Krótkie, urywane zdania: 

Robię w życiu porządki. Na całość, nie 
jakieś tam półśrodki. U mnie wszystko musi 
być na maksa. Tak-tak, nie-nie. Pomimo
olbrzymiej determinacji do tej pory samemu
nie udawało mi się spójnie uporządkować
wszystkich sfer życia. Jakby brakowało 
spoiwa – sfery duchowej. Poza tym udało 
nam się przetrwać kilka kryzysów w małżeń-
stwie. To dzięki Adoracji Jezusa. Dzięki 
Niemu jestem ponad te wszystkie trudności.
Ponad emocje, ponad swoje własne ego.

Dalsze przykłady zmian dzięki adoracji? 
Zawsze wiedziałem, co jest dobre, a co złe.
Wiedziałem, kiedy grzeszę. Obiecywałem 
sobie i Bogu poprawę – i znowu upadek. 
Taki rollercoaster. To mnie wykańczało, ale 
nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Teraz 
mam siłę przeciwstawić się złym skłon-
nościom. To dla mnie wielka rzecz.

Z żoną zawsze uczestniczyliśmy razem 
w Eucharystii, ale brakowało wspólnej mo-
dlitwy. Każdy modlił się za drugiego gdzieś
w swoim kącie, w swoim czasie. We mnie był 
opór, żeby zaproponować jej wspólne klęk-
nięcie przed Bogiem. Trzeba było druzgo-
cącej diagnozy – ciężka wada serca zagra-
żająca życiu naszego nienarodzonego
dziecka – żebyśmy razem padli na kolana. 
Teraz regularnie modlimy się razem.

Chciałem zostać porządnym facetem
Zawsze żyłem szybko, intensywnie. 11 lat 

w zawodowej koszykówce, studia, praca,
imprezy. Wszystko naraz. Kilka znaczących
„przypadków” – będąc studentem, w Nowym 
Jorku na siedzeniu pustego autobusu
w środku nocy znalazłem obrazek Jesus – 
I trust in you. To był czas przemian, chciałem
skończyć z rozrywkowym trybem życia, zos-
tać porządnym facetem. Ten obrazek to był 
początek dobrych zmian. Włożyłem go do
portfela i od tamtej pory się z nim nie rozsta-
ję. Taka drobna różnica – od tego momentu 
nie zdarzyło mi się zgubić dokumentów, 
a wcześniej – notorycznie.

 Święto Chrztu Pańskiego
    W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego 
Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania 
w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 
r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma
kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego
termin na niedzielę po 6 stycznia.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus 
także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch S�więty zstąpił na 
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nie-
ba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Kilka miesięcy później ten obrazek i szczera 
rozmowa z Bogiem uratowały mi życie – wy-
szedłem bez szwanku z poważnego wypadku 
samochodowego. Potem małżeństwo z kobietą 
mojego życia. Wielka miłość i… wielkie tarcia, 
od początku małżeństwa. Przywiązanie do
intensywnego życia towarzyskiego omal nie 
przypłaciłem rozbiciem związku. Z jednej strony
wiedziałem, gdzie jest dobro, ale zło cały czas
brało górę. Nierówna walka. Ale Pan Bóg miał 
wobec mnie inne plany. Chciał mnie nakarmić 
Sobą, wzmocnić, żebym stał się naprawdę 
gotowy do odpowiedzialnej roli męża i ojca. 
Dlatego przyprowadził mnie tutaj, do świętej 
Anny na Adorację. 

Wiosna 2016 – parafię św. Anny odwiedza 
starsza pani o żywotności nastolatki, która 
z pasją opowiada o adoracji. Biorę wtedy taką
karteczkę z deklaracją, ale przez wiele 
miesięcy nic z nią nie robię. Cały czas czuję 
przynaglenie, żeby zacząć adorować. Dopiero 
po Dniach Młodzieży i dwóch pielgrzymkach do
Gietrzwałdu wrzucam deklarację do pudełka.
Wtedy dzwoni superior bractwa i już się nie 
waham. Wchodzę w to. Od jesieni 2016
adoruję na stałe.

Jezus tyle razy mnie ratował, to jak ja
mógłbym się teraz Jego wstydzić?

Kiedy siła dana przez Jezusa pomogła mi 
uporządkować siebie, zaczęły się ataki na
naszą jedność małżeńską. Jak przetrwaliśmy 
to wszystko? To kolejny przykład Jego
działania to cud. Wiele razy musiałem wznieść 
się ponad swoje emocje, schować do kieszeni 
swoje męskie ego i iść dalej. Aż się dziwię, że
to się udało, bo to wcale nie leży w mojej 
naturze.

Poproszony o świadectwo do „Klimatów św. 
Anny” byłem w zasadzie gotowy. To nie stało 
s ię przypadkiem. Wiedziałem, że łaski otrzy-
małem nie po to, żeby je ukryć. Mam się tym 
dzielić. Kiedyś dam świadectwo publicznie. Spisała: Anna Saczuk

Niepokorny i adoracja, czyli świadectwo nielukrowane  
Na przeciwko mnie siedzi wysoki, barczysty mężczyzna. Krótko ścięte włosy, t-shirt pomimo siarczystego mrozu na zewnątrz. Maciek za 

kilka dni kończy 35 lat.

17 stycznia 2019 roku 
Spotkanie członków i sympatyków

Bractwa Adoracyjnego

Msza święta o godz.18.00
w intencji członków Bractwa,

a następnie spotkanie w Kanonii.

Autostrada do nieba
Adoruję w piątki rano. Lubię wcześnie 

wstawać, lubię piątki, lubię Drogę Krzyżową i 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ale piątki 
wieczór to czas imprez. Kilka razy parę godzin 
po Adoracji przeżyłem autentyczną walkę. 
Wszystko układało się tak, abym znów upadł. 
To nie przypadek. Kiedy decydujesz się 
budować swoje życie z Je-zusem, zbliżasz się 
do Niego w swojej codzienności, diabeł dostaje 
szału. Wytacza swoje najcięższe działa, bo 
wie, że za chwilę bezpowrotnie cię straci. Jest 
wiele dróg prowadzących w dobrym kierunku – 
jedne są szybsze, drugie wolniejsze. Adoracja 
to autostrada bez zakrętów prowadząca prosto 
do celu. Przestajesz krążyć, na pewno nie 
zabłądzisz, bo twoim kierowcą jest Jezus – jeśli 
tylko Mu na to pozwolisz. Jeśli Mu się 
zawierzysz, On nie wypuści Cię ze swojej
ręki. Został nam dany, żeby dowieźć nas na 
zielone pastwiska. Choćby nie wiem co, 
z Nim jesteś bezpieczny. 

30 grudnia 2018 roku 
Koncert świąteczny wykonała 

Orkiestra AlterAkcja
Młodzi muzycy z pasją wykonali 
kompozycję Arcangelo Corellego 
“Concerto Grosso na Boże Naro-
dzenie”op. 6 nr 8 oraz kolędy             
w autorskich aranżacjach.
Muzycy to uczniowie szkół muzy-
cznych II st. z Warszawy i Lublina, 
grający na skrzypcach, altówkach, 
wiolonczeli, kontrabasie i harfie.

Koncert 
kolędowy 
u S�więtej Anny 
z udziałem 
Chóru 
Parafialnego 
"Sanctae 
Annae" 
oraz naszej 
"Kameraty 
Wilanowskiej".

6 stycznia 2019 roku - Koncert Kolędowy u św. Anny 

GLORIA IN 
EXCELSIS 
DEO!!!

https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3
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Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu
Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i 
szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają 
przy tym związek tego święta z uroczystością 
Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chry-
stus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna,
przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana
Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć 
chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie 
odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi 
wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczysz-
czenia. W ten sposób uświęcił wodę.

Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam 
wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to
wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.

W dniu chrztu Jezus został przedstawiony 
przez swojego Ojca jako Syn posłany dla 
dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa 
potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. 
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa
otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch
Święty. Z nieba daje się słyszeć jednozna-
czny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpo-
czął swoją misję nauczycielską, którą św. 
Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu 
rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, 
opisał w następujących słowach: "Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 
namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł 
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg 
był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy 
trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku 
zwyczaj żydowski pozwalał występować 
publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, 
że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia 
dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, 
gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać 
głosu publicznie.

Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie 
Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany 
jest on powszechnie do dnia dzisiejszego       
w Indiach, gdzie do miasta świętego Benares 
udają się w celach rytualnych kąpieli w Gan-
gesie miliony wiernych bramińskich.

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony 
objawia nam Jezusa jako umiłowanego 
Syna Bożego, posłanego przez Ojca            
w mocy Ducha Świętego dla zbawienia 
człowieka, z drugiej zaś strony kieruje 
uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. 
W tym sakramencie bowiem doświadczamy 
mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala 
z niewoli grzechów. Zostajemy także napeł-
nieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy 
z nas staje się umiłowanym dzieckiem 
Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto 
narodzin milionów swoich dzieci, którym dała 
nowe, Boże życie woda chrztu świętego.

Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc 
przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako 
kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji 
kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświę-
cenia na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego 
dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim 
kate-chumenom. Temu służy również 
publiczne odnowienie obietnic chrztu świętego 
wszystkich wiernych, zebranych w kościele.

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy 
się liturgicznie okres Bożego Narodzenia.       
W Polsce jednak jest dawny zwyczaj 
przedłużania tego czasu do święta Ofia-
rowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. 
Dlatego do tego dnia można zachować 
szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

Źródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

W tym wydarzeniu mamy też pierwsze          
w historii świata pojawienie się w postaci 
widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec 
przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, 
a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 
gołębicy (epifania trynitarna).

Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie 
miał być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się to 
w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie 
Jan udzielał chrztu" (J 1, 28). Jako dawną 
Betanię Zajordańską (była bowiem także Be-
tania Przedjordańska ok. 3 km od Jerozolimy, 
gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) 
wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, 
gdzie znajduje się potok, wpływający do 
Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. 
Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś 
Eliasz. Tu osiemset lat po nim miał wystąpić 
Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo 
płytki, tak że tędy właśnie prowadził szlak ze 
wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną 
sytuację Jan Chrzciciel, aby zwiastować 
Mesjasza i przygotować na Jego przyjście 
serca ludzkie.

Rytualne obmycia były znane w starożyt-
ności u wielu ludów. Był to zewnętrzny znak 
wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione 
grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. 
Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim 
miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda oczy-
szcza ciało z brudu zewnętrznego, material-
nego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, 
dokąd spieszyły tłumy, aby się obmyć. W kul-
cie syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne 
oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej 
Księdze Umarłych spotykamy najstarszy opis 
rytualnego obmycia niemowląt nowo naro-
dzonych. Panowało więc już wtedy przekona-
nie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą 
trzeba obmyć. W świątyni w Der-el-Bahri 
można do dnia dzisiejszego oglądać plasty-
cznie przedstawioną scenę rytualnych obmyć. 
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   Podczas naszej pierwszej rozmowy przez 
telefon, kiedy umawialiśmy się na wywiad, 
powiedział: 
 Dopiero niedawno to ogarnąłem. Te 
wszystkie zależności, całą sekwencję zda-
rzeń. Adoracja Jezusa uratowała moje życie. 
Gdyby nie to, pewnie by mnie tutaj dzisiaj nie 
było. Ani mnie, ani mojego małżeństwa. Od 
kiedy ruszyło Bractwo Adoracyjne, nie 
opuściłem chyba żadnej adoracji, choć diabeł 
kusił jak mógł, żebym sobie odpuścił. Po 
adoracji wszystko jakby sprzysięgało się, 
żebym zszedł na manowce. Z powrotem       
w grzech, żeby mi potem powiedzieć- jesteś 
zerem. Udało się wytrwać. To Jezus jest 
źródłem tej siły, przecież nie ja.
   Kiedy podczas spotkania proszę go o roz-
winięcie wątku, chwilę milczy, po czym słowa 
padają szybko. Krótkie, urywane zdania: 
  Robię w życiu porządki. Na całość, nie 
jakieś tam półśrodki. U mnie wszystko musi 
być na maksa. Tak-tak, nie-nie. Pomimo 
olbrzymiej determinacji do tej pory samemu 
nie udawało mi się spójnie uporządkować 
wszystkich sfer życia. Jakby brakowało 
spoiwa – sfery duchowej. Poza tym udało 
nam się przetrwać kilka kryzysów w małżeń-
stwie. To dzięki Adoracji Jezusa. Dzięki 
Niemu jestem ponad te wszystkie trudności. 
Ponad emocje, ponad swoje własne ego.
   Dalsze przykłady zmian dzięki adoracji? 
Zawsze wiedziałem, co jest dobre, a co złe. 
Wiedziałem, kiedy grzeszę. Obiecywałem 
sobie i Bogu poprawę – i znowu upadek. 
Taki rollercoaster. To mnie wykańczało, ale 
nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Teraz 
mam siłę przeciwstawić się złym skłon-
nościom. To dla mnie wielka rzecz.  
    Z żoną zawsze uczestniczyliśmy razem   
w Eucharystii, ale brakowało wspólnej mo-
dlitwy. Każdy modlił się za drugiego gdzieś   
w swoim kącie, w swoim czasie. We mnie był 
opór, żeby zaproponować jej  wspólne klęk-
nięcie przed Bogiem. Trzeba było druzgo-
cącej diagnozy – ciężka wada serca zagra-
żająca życiu naszego nienarodzonego 
dziecka – żebyśmy razem padli na kolana. 
Teraz regularnie modlimy się razem.  

Chciałem zostać porządnym facetem
    Zawsze żyłem szybko, intensywnie. 11 lat 
w zawodowej koszykówce, studia, praca, 
imprezy. Wszystko naraz. Kilka znaczących 
„przypadków” – będąc studentem, w Nowym 
Jorku na siedzeniu pustego autobusu 
w środku nocy znalazłem obrazek Jesus –  
I trust in you.  To był czas przemian, chciałem 
skończyć z rozrywkowym trybem życia, zos-
tać porządnym facetem. Ten obrazek to był 
początek dobrych zmian. Włożyłem go do 
portfela i od tamtej pory się z nim nie rozsta-
ję. Taka drobna różnica – od tego momentu 
nie zdarzyło mi się zgubić dokumentów,  
a wcześniej – notorycznie.   

 Święto Chrztu Pańskiego
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego 

Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w 
Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. 
ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza 
liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na 
niedzielę po 6 stycznia.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus 
także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch S�więty zstąpił na 
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nie-
ba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

    Kilka miesięcy później ten obrazek i szczera 
rozmowa z Bogiem uratowały mi życie – wy-
szedłem bez szwanku z poważnego wypadku 
samochodowego. Potem małżeństwo z kobietą 
mojego życia. Wielka miłość i… wielkie tarcia, 
od początku małżeństwa. Przywiązanie do 
intensywnego życia towarzyskiego omal nie 
przypłaciłem rozbiciem związku. Z jednej strony 
wiedziałem, gdzie jest dobro, ale zło cały czas 
brało górę. Nierówna walka. Ale Pan Bóg miał 
wobec mnie inne plany. Chciał mnie nakarmić 
Sobą, wzmocnić, żebym stał się naprawdę 
gotowy do odpowiedzialnej roli męża i ojca. 
Dlatego przyprowadził mnie tutaj, do świętej 
Anny na Adorację. 
    Wiosna 2016 – parafię św. Anny odwiedza 
starsza pani o żywotności nastolatki, która  
z pasją opowiada o adoracji. Biorę wtedy taką 
karteczkę z deklaracją, ale przez wiele 
miesięcy nic z nią nie robię. Cały czas czuję 
przynaglenie, żeby zacząć adorować. Dopiero 
po Dniach Młodzieży i dwóch pielgrzymkach do 
Gietrzwałdu wrzucam deklarację do pudełka. 
Wtedy dzwoni superior bractwa i już się nie 
waham. Wchodzę w to. Od jesieni 2016 
adoruję na stałe. 

Jezus tyle razy mnie ratował, to jak ja 
mógłbym się teraz Jego wstydzić?

   Kiedy siła dana przez Jezusa pomogła mi 
uporządkować siebie, zaczęły się ataki na 
naszą jedność małżeńską. Jak przetrwaliśmy 
to wszystko? To kolejny przykład Jego 
działania to cud. Wiele razy musiałem wznieść 
się ponad swoje emocje, schować do kieszeni 
swoje męskie ego i iść dalej. Aż się dziwię, że 
to się udało, bo to wcale nie leży w mojej 
naturze. 
    Poproszony o świadectwo do „Klimatów św. 
Anny” byłem w zasadzie gotowy. To nie stało 
s  ię przypadkiem. Wiedziałem, że łaski otrzy-
małem nie po to, żeby je ukryć. Mam się tym 
dzielić. Kiedyś dam świadectwo publicznie. Spisała: Anna Saczuk

Niepokorny i Adoracja, czyli świadectwo nielukrowane  
   Na przeciwko mnie siedzi wysoki, barczysty mężczyzna. Krótko ścięte włosy, t-shirt pomimo siarczystego mrozu na zewnątrz. Maciek za 
kilka dni kończy 35 lat.

17 stycznia 2019 roku 
Spotkanie członków i sympatyków

Bractwa Adoracyjnego

Msza święta o godz.18.00
w intencji członków Bractwa, 

a następnie spotkanie w Kanonii.

Autostrada do nieba
  Adoruję w piątki rano. Lubię wcześnie 
wstawać, lubię piątki, lubię Drogę Krzyżową i 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ale piątki 
wieczór to czas imprez. Kilka razy parę godzin 
po Adoracji przeżyłem autentyczną walkę. 
Wszystko układało się tak, abym znów upadł. 
To nie przypadek. Kiedy decydujesz się 
budować swoje życie z Je-zusem, zbliżasz się 
do Niego w swojej codzienności, diabeł dostaje 
szału. Wytacza swoje najcięższe działa, bo 
wie, że za chwilę bezpowrotnie cię straci. Jest 
wiele dróg prowadzących w dobrym kierunku – 
jedne są szybsze, drugie wolniejsze. Adoracja 
to autostrada bez zakrętów prowadząca prosto 
do celu. Przestajesz krążyć, na pewno nie 
zabłądzisz, bo twoim kierowcą jest Jezus – jeśli 
tylko Mu na to pozwolisz. Jeśli Mu się 
zawierzysz, On nie wypuści Cię ze swojej 
ręki. Został nam dany, żeby dowieźć nas na 
zielone pastwiska. Choćby nie wiem co, 
z Nim jesteś bezpieczny. 

30 grudnia 2018 roku
Koncert świąteczny wykonała 

Orkiestra AlterAkcja
Młodzi muzycy z pasją wykonali 
kompozycję Arcangelo Corellego 
“Concerto Grosso na Boże Naro-
dzenie”op. 6 nr 8 oraz kolędy
w autorskich aranżacjach.
Muzycy to uczniowie szkół muzy-
cznych II st. z Warszawy i Lublina, 
grający na skrzypcach, altówkach, 
wiolonczeli, kontrabasie i harfie.

Koncert 
kolędowy 
u S�więtej Anny 
z udziałem 
Chóru 
Parafialnego 
"Sanctae 
Annae" 
oraz naszej 
"Kameraty 
Wilanowskiej".

6 stycznia 2019 roku - Koncert Kolędowy u św. Anny 

GLORIA IN 
EXCELSIS 
DEO!!!

https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3
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Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie; 
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i 
ogniem».

EWANGELIA  
Łk 3, 15–16.21–22

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszy-
scy snuli domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 
chrzcić was będzie Duchem Świętym i og-
niem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na 
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z 
nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

ks. dr Miaciej Raczyńsi-Rożek
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K O M E N T A R Z
W dzisiejszej Ewangelii warto zauważyć 

postawę ludu. Łukasz pisze, że lud „oczekiwał 
z napięciem” na Mesjasza. W tej atmosferze 
oczekiwania następuje rozpoczęcie publicznej 
działalności Jezusa Chrystusa. Ujawnia się On 
jako Syn Boży. Zaświadcza o Nim Duch 
Święty, który zstępuje w postaci gołębicy i głos 
Ojca, który rozlega się z nieba. Po tym 
objawieniu, Jezus wchodzi w codzienność 
ludzi. Przebywa z nimi, naucza ich i uzdrawia 
słabości.

Podobnie my, oczekiwaliśmy z napięc iem 
Zbawiciela w Adwencie i doświadczyliśmy Jego 
objawienia w okresie Boże go Narodzenia. 
Niedziela Chrztu Pańs kiego rozpoczyna okres 
zwykły , kiedy Chrystus chce szczególnie 
podkreśl ić swoją obecność w naszej codzien-
nośc i. On jest w niej zawsze obecny. 
Otwierajmy nasze oczy i serca na Jego 
działa nie.

Nr 514

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 40, 1–5. 9–11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: 
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – 
mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego 
służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana 
karę w dwójnasób za wszystkie swe 
grzechy». Głos się rozlega: «drogę Panu 
przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec dla naszego Boga! 
Niech się podniosą wszystkie doliny, a 
wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną 
niechaj się staną urwiska, a strome zbocza 
niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, 
razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta 
Pańskie to powiedziały». Wstąp na wysoką 
górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej 
nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój 
się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz 
Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię 
Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z 
Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. 
Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi 
na swej piersi, owce karmiące prowadzi 
łagodnie».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 

27-28. 29b-30
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Błogosław, duszo moja, Pana,  
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
odziany w majestat i piękno, 
światłem okryty jak płaszczem.
Chmury są Twoim rydwanem,  
przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 
Wichry używasz za swych posłów, sługami 
Twoimi ogień i płomienie.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! 
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
Oto jest morze, ogromne i szerokie, 
a w nim żyjątek bez liku, 
zwierząt wielkich i małych.
Wszystko to czeka na Ciebie, 
byś dał im pokarm we właściwym czasie. 
Gdy im dajesz, zbierają, gdy otwierasz swą 
rękę, sycą się Twym dobrem.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA:

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– wtorek, 15 stycznia
– środa, 16 stycznia
– czwartek, 17 stycznia
– piątek, 18 stycznia
– sobota, 19 stycznia

–
–
–
–

i 172-178 (numery parzyste)
ul. Syta 179A-179W
ul. Syta 181-181D i ul. Nad Wilanówką 
ul. Hektarowa i ul. Ruczaj (numery nieparzyste)
ul. Ruczaj (numery parzyste)  i ul. Vogla (numery parzyste) i nr 17
ul. Vogla 23-41 (numery nieparzyste) i ul. Europejska 5-41 
(numery nieparzyste) i i 2-18D (numery parzyste).
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Bractwa Adoracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją 
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym duchem, 
i odnawiasz oblicze ziemi.

DRUGIE CZYTANIE 
Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Tytusa: Ukazała się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas,
abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz
światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobo-
żnie żyli na tym świecie, oczekując błogosła-
wionej nadziei i objawienia się chwały wielkie-
go Boga i zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa, który wydał samego siebie za nas,
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i 
oczyścić lud wybrany sobie na własność, 
gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy 
ukazała się dobroć i miłość zbawiciela nasze-
go, Boga, do ludzi, nie ze względu na 
sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz 
z miłosierdzia swego zbawił nas przez 
obmycie odradzające i odnawiające w duchu 
Świętym, którego wylał na nas obficie przez 
Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, 
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się 
w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże

– poniedziałek, 14 stycznia – ul. Syta 137-177T (numery nieparzyste)

–

Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tra-
dy-cyjnie zachowujemy wystrój świąteczny i 
śpiewamy kolędy do Święta Ofiarowania 
Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, 
które przypada 2 lutego.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się o godz. 11.00.

Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci   
z naszej parafii, które odbędą się w po 
Mszy św. o godz. 11.30.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Kole-
giacie.

W dzwonnicy prezentowane są prace 
artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów. Zapraszamy do odwiedzania 
dzwonnicy i oglądania wystawy, która 
będzie czynna do końca lutego.

Msza św. w intencji  członków i sympatyków 
Bractwa Adoracyjnego zostanie odprawiona 
w czwartek, 17 stycznia br., o godz. 18.00. 
Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 
członków. Zapraszamy osoby zaintereso-
wane działalnością Bractwa.
W dniu dzisiejszym o godz. 19.00 odbędzie 
się koncert kolędowy w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego "Amok". Zapraszamy do 
wspólnego kolędowania. Po koncercie 
będzie możliwość nabycia płyty zespołu. 
Wstęp wolny.
W ubiegłą niedzielę, na tacę przeznaczoną 
na misje zebraliśmy 10865 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg 
zapłać.
W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, zapra-
szamy po raz kolejny na kiermasz owoców, 
soków i przetworów owocowych. Kiermasz 
odbędzie się przed dzwonnicą w godzinach 
od 08.00. do 14.00. 

od  13.01.19  do 10.02.19 

Wobec zbliżających się 
Dni Młodzieży w Panamie 
módlmy się za młodzież, 

aby idąc za przykładem Maryi 
umiała wybrać drogę Ewangelii.

5.

6.

7.

8.

9.

Przez najbliższe dwa miesiące,                  
w dzwonnicy prezentowane będą prace 
artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów: obrazy olejne, akwarele, 
pastele, fotografie, hafty i koronki.
Prace można oglądać, podziwiać ale 
także kupować. Serdecznie zapraszamy!
Dziękujemy wszystkim twórcom za 
liczny udział w obecnej już VIII 
wilanowskiej parafiadzie artystycznej.

Nowa wystawa w Dzwonnicy
VIII wilanowska parafiada artystyczna . . . 4

Koncert Kolędowy u św. Anny . . . . . . . . . . 3 

Koncert kolędowy w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego "Amok". . . . . . . . . . 4 
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