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Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy 
dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa.

EWANGELIA  
J 2, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i 
była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: 
«Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: 
«Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić dwie lub 
trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie 
stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. 
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie 
teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci 
więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny 
skosztował wody, która stała się winem – a 
nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 
którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał 
pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy 
się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory». Taki to początek 
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie.

ks. dr Maciej Raczyńsi-Rożek
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K O M E N T A R Z
 Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób słudzy 

podczas wesela w Kanie Galilejskiej odpo-
wiadają na wezwanie Maryi: „Zróbcie wszystko 
cokolwiek wam powie [mój Syn]” (J 2,5), 
a chwilę później na polecenie Jezusa, aby 
napełnili stągwie. 

 Ewangelista zauważa, że „napełnili je aż po 
brzegi” (J 2,7). Wykonują oni polecenie 
Nauczyciela najlepiej jak tylko można. Nie da 
się nalać więcej wody do naczynia niż po 
brzegi. I za chwilę ich gorliwość zostaje 
nagrodzona, ponieważ tyle, ile wody było 
w stągwiach, tyle po przemienieniu będzie 
w nich wina. 

 Przypominają się inne słowa z Ewangelii: 
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią     
w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem 
taką miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6,37). To 
zaproszenie dla nas, abyśmy byli hojni i ofiarni 
w odpowiedzi na wezwania ewangeliczne.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 62, 1–5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Przez 
wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd 
na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej 
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i 
zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i 
chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię 
nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. 
Będziesz prześliczną koroną w rękach 
Pana, królewskim diademem w dłoni twego 
Boga. Nie będą więcej mówić o tobie 
«Porzucona», o krainie twej już nie 
powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą 
«Moje w niej upodobanie», a krainę twoją 
«Poślubiona». Albowiem spodobałaś się 
Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak 
młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój 
Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec 
weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą 
się rozraduje.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac 

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.
Każdego dnia głoście Jego zbawienie. 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich 
narodów, rozgłaszajcie Jego cuda 
pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie 
Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę należną Jego 
imieniu, przynieście dary 
i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
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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. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

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

– wtorek, 22 stycznia
– środa, 23 stycznia
– czwartek, 24stycznia
– piątek, 25 stycznia
– sobota, 26 stycznia

–
–
–
–

i 49-71 (numery nieparzyste)
ul. Europejska 73-89 (numery nieparzyste)
ul. Europejska 91-121 (numery nieparzyste)
ul. Uprawna (numery parzyste) i 1-27 (numery nieparzyste ul. 
Uprawna 29-49 (numery nieparzyste) i ul. Wycieczka
ul. Brodzik, ul. Młocarni, ul. Koralowa, ul. Niedzielna, ul. Wypra-
wa, ul. Namioty, ul. Leżakowa, ul. Murawy, ul. Odpoczynek

W Klimatach:
Okres zwykły w roku
liturgicznym  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Polacy najliczniejszą grupą  na ŚDM 
w Panamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Jak podejmować dobre decyzycje
- Wykład otwarty . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2

Adoracja Najświętszego Sakramentu . . . . . 3

dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar 
mądrości słowa, drugiemu umiejętność 
poznawania według tego samego Ducha, 
innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego 
Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu 
proroctwo, innemu rozpozna wanie duchów, 
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu 
tak, jak chce.

Oto słowo Boże

– poniedziałek, 21 stycznia – ul. Europejska 20-50 (numery parzyste)

–

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy
za naszych zmarłych, polecanych w wypo-
minkach rocznych.

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan. Zachęcamy wszystkich do modlitwy
w tej intencji.

W środę, 23 stycznia br., przypada 6. rocz-
nica śmierci Księdza Kardynała Józefa
Glempa. Msza św. w intencji śp. Księdza 
Prymasa zostanie odprawiona w naszym
kościele o godz. 7.00.

Wraz z Urzędem Dzielnicy i Centrum 
Kultury Wilanów zapraszamy na koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu pani 
Stanisławy Celińskiej. Koncert odbędzie się 
w naszym kościele w najbliższy piątek, 25
stycznia br., o godz. 19.00. 

Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona 22 lutego o godz. 18.00.

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i 
innymi członkami rodzin do wspólnej mo-
dlitwy. Prosimy o przyniesienie na tę Mszę 
świec od chrztu św. oraz zgłoszenie        
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić.

Zapraszamy po raz kolejny na kiermasz 
owoców, soków i przetworów owocowych. 
Kiermasz będzie trwał do godz. 14.00.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne

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.

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

Serdecznie zapraszamy!

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

Kardynał Józef Glemp,
Prymas Polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 4-11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Różne są da-
ry łaski, lecz ten sam Duch; różne też są 
rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne 
są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszy-
stkim zaś  objawia  się  Duch  dla  wspólnego 

w poniedziałek, 21stycznia, wspomnienie 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy,
w czwartek, 24 stycznia, wspomnienie św. 
Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła, 
w piątek, 25 stycznia, święto Nawrócenia 
św. Pawła, Apostoła,
w sobotę, 26 stycznia, wspomnienie św. 
Tymoteusza i Tytusa, biskupów.

–

–

–

–

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne ży-
czenia błogosławieństwa Bożego i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy
rodziny wg grafiku jak w tabeli obok:
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   Okres zwykły jest  ukierunkowany na osobę 
Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie 
jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz 
całość posłannictwa, którym Bóg Go 
obdarował dla naszego zbawienia. A zatem 
zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, 
o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze
krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwych-
wstaniu i wejściu do chwały nieba.

 Zielony kolor szat liturgicznych stosowany   
w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego 
charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. 
Zawiera się w nim symbolika życia jako 
całości przepełnionej ożywczym tchnieniem 
Boga. Dzięki temu egzystencja każdego 
chrześcijanina jest przeniknięta nadzieją życia 
wiecznego. 

  Okres zwykły w kościelnym roku liturgi-
cznym ma dwuczłonową strukturę. Pierwsza 
jego część rozpoczyna się w poniedziałek po 
święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku 
przed Środą Popielcową (obejmuje cztery do 
sześciu tygodni). Druga zaś zaczyna się  
w poniedziałek po uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego i kończy się przed pier-
wszymi Nieszporami pierwszej niedzieli 
Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią 
niedzielę roku liturgicznego obchodzi się 
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata, która kończy okres zwykły i zarazem 
cały rok liturgiczny. 

Żródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/1844/Okres-zwykly-w-
roku-liturgicznym

z w2 3

 Okres zwykły w roku liturgicznym
    Często okres zwykły w ciągu roku liturgicznego bywa tylko i wyłącznie kojarzony z trzydziestoma trzema lub trzydziestoma czterema 
tygodniami, podczas których nie celebruje się żadnej ważnej tajemnicy wiary związanej z życiem i misją Chrystusa. Inne okresy natomiast nie 
tylko wspominają takie wydarzenia, ale całkowicie poświęcone są oddaniu ich teologicznej głębi. Nawet ich nazwy wprost wskazują na ścisły 
związek z tymi zbawczymi faktami (np. Boże Narodzenie). Inne okresy są zaś formami przygotowania do tych wydarzeń (np. Adwent czy 
Wielki Post). Tego typu wyobrażenie o okresie zwykłym nie jest jednak właściwe. Tworzy on bowiem jakby codzienność roku 
liturgicznego, w której najważniejsze jest właściwe celebrowanie misterium Chrystusa w każdą niedzielę.

Duchowość Warszawy
- Wykład Otwarty

o. Wacław Królikowski SJ
s. Anna Maria Pudełko AP

Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66

Polacy najliczniejszą grupą na ŚDM w Panamie

Tematem przewodnim ŚDM w Panamie, 
które odbywają się w dniach 17-27 stycznia, 
są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewan-
gelii św. Łukasza: "Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa 
Twego". Słowa te zaproponował papież 
Franciszek zapraszając młodych, by stali się 
tak oddanymi Bogu, jak Maryja.

W tym tygodniu, od 17 do 21 stycznia 
odbywają się tzw. Dni w Diecezjach. Młodzi  
mieszkają u panamskich rodzin i biorą udział 
w wydarzeniach organizowanych przez lo-
kalne parafie i wspólnoty. Podobnie jak 2,5 
roku temu w Polsce to czas poznawania 
lokalnej kultury i ludzi oraz doświadczania 
powszechności Kościoła.

 W obchodach ŚDM znajdzie się wiele 
polskich akcentów. Jednym z nich będzie 
spotkanie 23 stycznia wszystkich grup z Pol-
ski z osobami, które przypłyną na ŚDM 
żaglowcem "Dar młodzieży". Spotkanie 
rozpocznie msza św. o godz. 18 w Centrum 
Handlowym Albrook w Panama City, której 
przewodniczyć będzie prymas Polski abp 
Wojciech Polak. Po mszy uczestnicy wezmą 
udział w koncercie ewangelizacyjnym  
w trzech językach.

 Każdy uczestnik ŚDM jest wyposażony 
w pakiet pielgrzyma, który zawiera: chustę, 
kapelusz, wachlarz, plecak i nerkę na biodra - 
wszystko w narodowych barwach.  

 Światowe Dni Młodzieży to doświadczenie wiary, żywego, młodego Kościoła. Do Panamy 
poleciało 3,5 tys. młodych Polaków, którzy pełnią rolę ambasadorów Polski wobec rówieś-
ników z całego świata.

Dodatkowo każdy otrzymał przekazaną przez 
prezydenta RP polską flagę, biało-czerwony 
magnes na lodówkę i kopię ikony Matki Bożej 
Częstochowskiej. Młodzi przekażą te gadżety 
rodzinom, u których będą mieszkać, by 
przypominały im Polskę po zakończeniu 
ŚDM. 
   Osoby, które pozostaną w Polsce, ale będą 
chciały duchowo włączyć się w ŚDM, będą 
mogły to zrobić w swoich diecezjach. "Ci, 
którzy pojechali do Panamy, byli często 
reprezentantami swoich wspólnot czy parafii, 
których członkowie bardzo się zaangażowali 
w przygotowania do ŚDM. Nie wyobrażam 
sobie, żeby ci, którzy pozostali w kraju nie 
zorganizowali w tym czasie wydarzeń 
nawiązujących do spotkania młodych" - 
powiedział przewodniczący Rady ds. Dusz-
pasterstwa Młodzieży KEP bp Marek 
Solarczyk. Dodał, że tego typu wydarzenia 
odbędą się co najmniej w 14 miastach w Pol-
sce m.in. w Gdańsku, Gdyni, Licheniu, 
Kaliszu, Lublinie, Krakowie i w Częstochowie. 
Przypomniał, że warszawskie spotkanie 
odbędzie się 27 stycznia w Świątyni 
Opatrzności Bożej.
   W  czasie ŚDM w Panamie we współpracy 
z polską ambasadą zorganizowano  wystawę  
wizerunków Matki Bożej z różnych diecezji pt.  
„Madonny Polskie”. 
Opracowano na podstawie: 
https://stacja7.pl/z-kraju/polacy-beda-najliczniejsza-
grupa-na-sdm-w-panamie/

    Msza św. w intencji śp. Księdza Prymasa zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 7.00.

6. rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa

"Urodził się 18 grudnia 1929 roku o 8.30
rano, przed spodziewanym terminem. 
Słabiutki wcześniak, o czarnych, kędzie-
rzawych włosach i brązowych oczach. Nie 
było wiadomo, czy niemowlę przeżyje. 
Jeszcze tego samego dnia zostało więc
ochrzczone. Imię otrzymał po dziadku i pra-
dziadku" - pisze Milena Kindziuk w książce 
"Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki 
prymas".

Józef był najstarszym synem Salomei i 
Kazimierza Glempów. Jako drugi, w 1931 r.
urodził się Czesław, w 1936 r. Jan, a 
w 1944 r. siostra Stanisława.

Warunki, w których żyła rodzina Glempów 
były skromne. Mieszkali w Rycerzewie. Do
dyspozycji mieli tylko jeden pokój i niewielką 
kuchnię.

Ród Glempów wywodzi się najprawdopo-
dobniej ze Szkocji. Protoplaści osiedlili się 
na Kujawach w XVIII wieku, około 1780 r.
Niektórzy członkowie rodziny noszą nazwi-
sko "Glemb". Niewykluczone, że zaszła
pomyłka przy wpisywaniu nazwiska do
ksiąg parafialnych.

Od młodości był typem samotnika: "Czę-
sto siedział na podwórku i strugał samoloty, 
robił wiatraki albo wyplatał wiklinowe 
koszyki". Najchętniej jednak czytał książki,
co zresztą utrwalił jako dziecko w swych 
Pamiętnikach: "Dziś trochę mrozek. 
Czytamy książki", "Dziś do południa pasę
krowy, po obiedzie czytam książki".

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r.
W 1964 r. wrócił ze studiów w Rzymie, 
a kard. Wyszyński mianował go notariuszem 
w Sądzie Metropolitarnym w Gnieźnie.

Służba Bezpieczeństwa, próbowała pozy-
skać Glempa do współpracy. Był inwigi-
lowany i nękany, został opracowany specja-
lny plan przedsięwzięć wobec kandydata na
TW. Jednak Służby miały trudne zadanie,
bo brakowało im punktu zaczepienia, jak 
zapisano w aktach w 1972 r.: "Materiałów 
kompromitujących i obciążających nie posia-
damy, a materialne zainteresowanie nie 
wchodzi w rachubę". Kiedy esbecy wprost
podsuwali ks. Glempowi ofertę współpracy, 
także spotykali się z kategoryczną odmową. 
Nękany był w ten sposób przez kilka lat.
Efekt tego, podobnie jak poprzednio, przy
próbach skompromitowania go, jest zapisa-
ny w dokumentach: "Zdecydowanie odmówił 
kontaktów z pracownikiem służby bezpie-
czeństwa".

W 1979 r. ks. Glemp otrzymał sakrę i zos-
tał biskupem warmińskim. Dla osób znają-
cych ówczesny Kościół nominacja biskupa 
warmińskiego nie była zaskoczeniem. 

CISZA, 
W KTÓREJ PRZEMAWIA BÓG

we ŚRODĘ  w godz. od 7.30 – 21.00
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00

w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

Zapraszamy do naszego kościoła 
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Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
Przez 12 lat był najbliższym współpraco-

wnikiem prymasa Wyszyńskiego, świetnie
więc znał wszystkie sprawy Kościoła. Już 
wtedy miał opinię człowieka niezależnie 
myślącego, który - jak ujawniają księża pra-
cujący w sekretariacie Prymasa - jako jeden 
z nielicznych umiał przeciwstawić się w dys-
kusji kard. Wyszyńskiemu i mieć inne zdanie 
niż on.

Po śmierci Prymasa Tysiąclecia kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 7 lipca 1981 r.
Glemp został Prymasem Polski. Prymas
Wyszyński nie wskazał jednak swojego 
następcy autorytarnie ani jednoznacznie. Tak 
o tych wydarzeniach opowiadał Milenie 
Kindziuk abp Nycz: "Spodziewaliśmy się, że
nowym prymasem może zostać biskup
Glemp z racji, że był najbliższym współpra-
cownikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a na dwa lata przed jego śmiercią został 
wyświęcony na biskupa. Można się było
domyślać, że jest to pewne przygotowanie 
do jakiejś ważnej funkcji w Kościele w Pol-
sce".

O tej nominacji zdecydował jednak osobiś-
cie Jan Paweł II, co potwierdził kardynał 
Stanisław Dziwisz, ówczesny sekretarz Ojca
Świętego: "Papież znał osobiście biskupa 
Józefa Glempa, jeszcze jako sekretarza
Prymasa Wyszyńskiego. Pamiętam, kiedy 
Ojciec Święty powiedział: 'Tyle lat Glemp 
pracował z kardynałem Wyszyńskim, będzie
to więc ten sam duch'". Papież uważał 
ponadto, jak ujawnił kard. Dziwisz, że bp
Glemp ma ogromne doświadczenie i był 
przekonany, że na pewno w tym trudnym 
czasie napięć w latach 80. da sobie radę.

Prymas był krytyczny wobec wprowadze-
nia stanu wojennego stał jednak na stano-
wisku, że sprawą najważniejszą pozostaje 
teraz, jak mówił w orędziu wygłoszonym 
w kościele jezuitów na warszawskiej 
Starówce, "ratowanie życia i obrona przed 
rozlewem krwi. W tej obronie Kościół będzie
bezwzględny. To nic, że ktoś może Kościół 
oskarżać o tchórzostwo, o kunktatorstwo,
o rozładowywanie radykalnych nastrojów.
Kościół broni każdego życia ludzkiego,
a więc w stanie wojennym będzie wołał,
gdzie tylko może, o spokój, o zaniechanie 
gwałtów, o zażegnanie bratobójczych walk. 
Nie ma większej wartości nad życie ludzkie.
(...) Będę prosił, nawet gdybym miał boso iść 
i na kolanach błagać: nie podejmujcie walk
Polak przeciwko Polakowi".

Marek Lasota, historyk z krakowskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jest
zdania, że postawa prymasa w stanie
wojennym uratowała naród przed wojną 
domową i znacząco wpłynęła na bieg historii.

Taką opinię podzielał również sam gen. 
Jaruzelski, przyznając, że kard. Glemp 
pomógł Polakom pokojowo przejść przez 
stan wojenny i przyczynił się do podjęcia
rozmów z władzami, doprowadzając później 
do przemian demokratycznych.

W przejmującym rachunku sumienia w Ro-
ku Jubileuszowym 2000 na placu Teatralnym
w Warszawie prymas stwierdzał w homilii:
"Pozostaje na moim sumieniu jako ciężar to, 
że nie zdołałem ocalić życia ks. Popiełuszki,
mimo podejmowanych w tym kierunku
wysiłków. Niech mi to Bóg przebaczy, może
taka była Jego święta wola".

Po przełomie 1989 r. rozpoczął się w Pol-
sce trudny czas kształtowania się demo-
kratycznych struktur. Przed prymasem Glem-
pem stanęło zadanie określenia w demokra-
tycznym państwie miejsca Kościoła. Dzięki 
jego staraniom doszło do przyjęcia ustawy 
o stosunkach między państwem a Kościołem 
z 17 maja 1989 roku. W kilka miesięcy 
później doszło do ustanowienia pełnych 
stosunków dyplomatycznych ze Stolicą 
Apostolską w formie wymiany przedstawicieli 
w osobach nuncjusza i ambasadora, a 
następnie do podpisania i ratyfikacji Kon-
kordatu. Taka linia reprezentowana przez 
kard. Glempa znalazła uznanie w oczach 
członków Episkopatu, którzy kilkakrotnie
wybrali go na stanowisko przewodni-
czącego. 

Z dzisiejszej perspektywy strategię kard. 
Glempa w okresie przemian ustrojowych 
można określić jako mrówczą, ciężką pracę 
od podstaw. Krytycy zarzucają mu brak 
spektakularnych przedsięwzięć i małą efekty-
wność. Nie jest to prawdą. Kościół w Polsce 
pod przewodnictwem kard. Glempa miał 
bardzo jasno określoną wizję, a wyznaczało 
ją nauczanie Jana Pawła II, szczególnie 
podczas kolejnych pielgrzymek do ojczyzny. 
Określenie miejsca Kościoła w państwie 
demokratycznym w naszym kraju dla 
wielu obserwatorów zagranicznych jest 
rozwiązaniem modelowym.
Żródła:
www.m.deon.pl/137/art,13129,kardynal-jozef-glemp-
prymas-polski-senior.html
www.wiadomosci.wp.pl/sekrety-jozefa-
glempa-6038713919693441g/12
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Okres zwykły jest ukierunkowany na osobę 
Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie 
jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz 
całość posłannictwa, którym Bóg Go 
obdarował dla naszego zbawienia. A zatem 
zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, 
o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze
krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwych-
wstaniu i wejściu do chwały nieba.

Zielony kolor szat liturgicznych stosowany   
w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego 
charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. 
Zawiera się w nim symbolika życia jako 
całości przepełnionej ożywczym tchnieniem 
Boga. Dzięki temu egzystencja każdego 
chrześcijanina jest przeniknięta nadzieją życia 
wiecznego. 

Okres zwykły w kościelnym roku liturgi-
cznym ma dwuczłonową strukturę. Pierwsza
jego część rozpoczyna się w poniedziałek po
święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku
przed Środą Popielcową (obejmuje cztery do
sześciu tygodni). Druga zaś zaczyna się 
w poniedziałek po uroczystości Zesłania
Ducha Świętego i kończy się przed pier-
wszymi Nieszporami pierwszej niedzieli 
Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią
niedzielę roku liturgicznego obchodzi się 
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata, która kończy okres zwykły i zarazem 
cały rok liturgiczny. 

Żródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/1844/Okres-zwykly-w-
roku-liturgicznym
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Okres zwykły w roku liturgicznym
Często okres zwykły w ciągu roku liturgicznego bywa tylko i wyłącznie kojarzony z trzydziestoma trzema lub trzydziestoma czterema 

tygodniami, podczas których nie celebruje się żadnej ważnej tajemnicy wiary związanej z życiem i misją Chrystusa. Inne okresy natomiast nie 
tylko wspominają takie wydarzenia, ale całkowicie poświęcone są oddaniu ich teologicznej głębi. Nawet ich nazwy wprost wskazują na ścisły 
związek z tymi zbawczymi faktami (np. Boże Narodzenie). Inne okresy są zaś formami przygotowania do tych wydarzeń (np. Adwent czy 
Wielki Post). Tego typu wyobrażenie o okresie zwykłym nie jest jednak właściwe. Tworzy on bowiem jakby codzienność roku 
liturgicznego, w której najważniejsze jest właściwe celebrowanie misterium Chrystusa w każdą niedzielę.

Duchowość Warszawy
- Wykład Otwarty

o. Wacław Królikowski SJ
s. Anna Maria Pudełko AP

Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66

Polacy najliczniejszą grupą na ŚDM w Panamie

Tematem przewodnim ŚDM w Panamie,
które odbywają się w dniach 17-27 stycznia, 
są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewan-
gelii św. Łukasza: "Oto ja służebnica
Pańska, niech mi się stanie według słowa 
Twego". Słowa te zaproponował papież
Franciszek zapraszając młodych, by stali się 
tak oddanymi Bogu, jak Maryja.

W tym tygodniu, od 17 do 21 stycznia
odbywają się tzw. Dni w Diecezjach. Młodzi 
mieszkają u panamskich rodzin i biorą udział 
w wydarzeniach organizowanych przez lo-
kalne parafie i wspólnoty. Podobnie jak 2,5 
roku temu w Polsce to czas poznawania
lokalnej kultury i ludzi oraz doświadczania 
powszechności Kościoła.

W obchodach ŚDM znajdzie się wiele 
polskich akcentów. Jednym z nich będzie
spotkanie 23 stycznia wszystkich grup z Pol-
ski z osobami, które przypłyną na ŚDM 
żaglowcem "Dar młodzieży". Spotkanie 
rozpocznie msza św. o godz. 18 w Centrum 
Handlowym Albrook w Panama City, której 
przewodniczyć będzie prymas Polski abp 
Wojciech Polak. Po mszy uczestnicy wezmą 
udział w koncercie ewangelizacyjnym
w trzech językach.

Każdy uczestnik ŚDM jest wyposażony
w pakiet pielgrzyma, który zawiera: chustę, 
kapelusz, wachlarz, plecak i nerkę na biodra - 
wszystko w narodowych barwach.

Światowe Dni Młodzieży to doświadczenie wiary, żywego, młodego Kościoła. Do Panamy 
poleciało 3,5 tys. młodych Polaków, którzy pełnią rolę ambasadorów Polski wobec rówieś-
ników z całego świata.

Dodatkowo każdy otrzymał przekazaną przez 
prezydenta RP polską flagę, biało-czerwony 
magnes na lodówkę i kopię ikony Matki Bożej 
Częstochowskiej. Młodzi przekażą te gadżety 
rodzinom, u których będą mieszkać, by 
przypominały im Polskę po zakończeniu 
ŚDM. 

Osoby, które pozostaną w Polsce, ale będą 
chciały duchowo włączyć się w ŚDM, będą 
mogły to zrobić w swoich diecezjach. "Ci, 
którzy pojechali do Panamy, byli często 
reprezentantami swoich wspólnot czy parafii, 
których członkowie bardzo się zaangażowali 
w przygotowania do ŚDM. Nie wyobrażam 
sobie, żeby ci, którzy pozostali w kraju nie 
zorganizowali w tym czasie wydarzeń 
nawiązujących do spotkania młodych" - 
powiedział przewodniczący Rady ds. Dusz-
pasterstwa Młodzieży KEP bp Marek 
Solarczyk. Dodał, że tego typu wydarzenia 
odbędą się co najmniej w 14 miastach w Pol-
sce m.in. w Gdańsku, Gdyni, Licheniu, 
Kaliszu, Lublinie, Krakowie i w Częstochowie. 
Przypomniał, że warszawskie spotkanie 
odbędzie się 27 stycznia w Świątyni 
Opatrzności Bożej.

W czasie ŚDM w Panamie we współpracy 
z polską ambasadą zorganizowano wystawę 
wizerunków Matki Bożej z różnych diecezji pt.  
„Madonny Polskie”. 

Opracowano na podstawie: 
www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola

    Msza św. w intencji śp. Księdza Prymasa zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 7.00.

6. rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa

 "Urodził się 18 grudnia 1929 roku o 8.30 
rano, przed spodziewanym terminem. 
Słabiutki wcześniak, o czarnych, kędzie-
rzawych włosach i brązowych oczach. Nie 
było wiadomo, czy niemowlę przeżyje. 
Jeszcze tego samego dnia zostało więc 
ochrzczone. Imię otrzymał po dziadku i pra-
dziadku" - pisze Milena Kindziuk w książce 
"Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki 
prymas".
  Józef był najstarszym synem Salomei i 
Kazimierza Glempów. Jako drugi, w 1931 r. 
urodził się Czesław, w 1936 r. Jan, a         
w 1944 r. siostra Stanisława.
   Warunki, w których żyła rodzina Glempów 
były skromne. Mieszkali w Rycerzewie. Do 
dyspozycji mieli tylko jeden pokój i niewielką 
kuchnię.
    Ród Glempów wywodzi się najprawdopo-
dobniej ze Szkocji. Protoplaści osiedlili się  
na Kujawach w XVIII wieku, około 1780 r. 
Niektórzy członkowie rodziny noszą nazwi-
sko "Glemb". Niewykluczone, że zaszła 
pomyłka przy wpisywaniu nazwiska do 
ksiąg parafialnych.

 Od młodości był typem samotnika: "Czę-
sto siedział na podwórku i strugał samoloty, 
robił wiatraki albo wyplatał wiklinowe 
koszyki". Najchętniej jednak czytał książki, 
co zresztą utrwalił jako dziecko w swych 
Pamiętnikach: "Dziś trochę mrozek. 
Czytamy książki", "Dziś do południa pasę 
krowy, po obiedzie czytam książki".

 Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. 
W 1964 r. wrócił ze studiów w Rzymie,      
a kard. Wyszyński mianował go notariuszem 
w Sądzie Metropolitarnym w Gnieźnie.

  Służba Bezpieczeństwa, próbowała pozy-
skać Glempa do współpracy. Był inwigi-
lowany i nękany, został opracowany specja-
lny plan przedsięwzięć wobec kandydata na 
TW. Jednak Służby miały trudne zadanie, 
bo brakowało im punktu zaczepienia, jak 
zapisano w aktach w 1972 r.: "Materiałów 
kompromitujących i obciążających nie posia-
damy, a materialne zainteresowanie nie 
wchodzi w rachubę". Kiedy esbecy wprost 
podsuwali ks. Glempowi ofertę współpracy, 
także spotykali się z kategoryczną odmową. 
Nękany był w ten sposób przez kilka lat. 
Efekt tego, podobnie jak poprzednio, przy 
próbach skompromitowania go, jest zapisa-
ny w dokumentach: "Zdecydowanie odmówił 
kontaktów z pracownikiem służby bezpie-
czeństwa".

W 1979 r. ks. Glemp otrzymał sakrę i zos-
tał biskupem warmińskim. Dla osób znają-
cych ówczesny Kościół nominacja biskupa 
warmińskiego nie była zaskoczeniem. 
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Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
 Przez 12 lat był  najbliższym współpraco-

wnikiem prymasa Wyszyńskiego, świetnie 
więc znał wszystkie sprawy Kościoła. Już 
wtedy miał opinię człowieka niezależnie 
myślącego, który - jak ujawniają księża pra-
cujący w sekretariacie Prymasa - jako jeden 
z nielicznych umiał przeciwstawić się w dys-
kusji kard. Wyszyńskiemu i mieć inne zdanie 
niż on.

 Po śmierci Prymasa Tysiąclecia kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 7 lipca 1981 r. 
Glemp został Prymasem Polski. Prymas 
Wyszyński nie wskazał jednak swojego 
następcy autorytarnie ani jednoznacznie. Tak 
o tych wydarzeniach opowiadał Milenie
Kindziuk abp Nycz: "Spodziewaliśmy się, że
nowym prymasem może zostać biskup
Glemp z racji, że był najbliższym współpra-
cownikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego,
a na dwa lata przed jego śmiercią został
wyświęcony na biskupa. Można się było
domyślać, że jest to pewne przygotowanie
do jakiejś ważnej funkcji w Kościele w Pol-
sce".

 O tej nominacji zdecydował jednak osobiś-
cie Jan Paweł II, co potwierdził kardynał 
Stanisław Dziwisz, ówczesny sekretarz Ojca 
Świętego: "Papież znał osobiście biskupa 
Józefa Glempa, jeszcze jako sekretarza 
Prymasa Wyszyńskiego. Pamiętam, kiedy 
Ojciec Święty powiedział: 'Tyle lat Glemp 
pracował z kardynałem Wyszyńskim, będzie 
to więc ten sam duch'". Papież uważał 
ponadto, jak ujawnił kard. Dziwisz, że bp 
Glemp ma ogromne doświadczenie i był 
przekonany, że na pewno w tym trudnym 
czasie napięć w latach 80. da sobie radę.

 Prymas był krytyczny wobec wprowadze-
nia stanu wojennego stał jednak na stano-
wisku, że sprawą najważniejszą pozostaje 
teraz, jak mówił w orędziu wygłoszonym 

   

w kościele jezuitów na warszawskiej 
Starówce, "ratowanie życia i obrona przed 
rozlewem krwi. W tej obronie Kościół będzie 
bezwzględny. To nic, że ktoś może Kościół 
oskarżać o tchórzostwo, o kunktatorstwo,  
o rozładowywanie radykalnych nastrojów.
Kościół broni każdego życia ludzkiego,
a więc w stanie wojennym będzie wołał,
gdzie tylko może, o spokój, o zaniechanie
gwałtów, o zażegnanie bratobójczych walk.
Nie ma większej wartości nad życie ludzkie.
(...) Będę prosił, nawet gdybym miał boso iść
i na kolanach błagać: nie podejmujcie walk
Polak przeciwko Polakowi".

Marek Lasota, historyk z krakowskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jest 
zdania, że postawa prymasa w stanie 
wojennym uratowała naród przed wojną 
domową i znacząco wpłynęła na bieg historii.

  Taką opinię podzielał również sam gen. 
Jaruzelski, przyznając, że kard. Glemp 
pomógł Polakom pokojowo przejść przez 
stan wojenny i przyczynił się do podjęcia 
rozmów z władzami, doprowadzając później 
do przemian demokratycznych.
   W przejmującym rachunku sumienia w Ro-
ku Jubileuszowym 2000 na placu Teatralnym 
w Warszawie prymas stwierdzał w homilii: 
"Pozostaje na moim sumieniu jako ciężar to, 
że nie zdołałem ocalić życia ks. Popiełuszki, 
mimo podejmowanych w tym kierunku 
wysiłków. Niech mi to Bóg przebaczy, może 
taka była Jego święta wola".
  Po przełomie 1989 r. rozpoczął się w Pol-
sce trudny czas kształtowania się demo-
kratycznych struktur. Przed prymasem Glem-
pem stanęło zadanie określenia w demokra-
tycznym państwie miejsca Kościoła. Dzięki 
jego staraniom doszło do przyjęcia ustawy 
o stosunkach między państwem a Kościołem
z 17 maja 1989 roku. W kilka miesięcy
później doszło do ustanowienia pełnych
stosunków dyplomatycznych ze Stolicą
Apostolską w formie wymiany przedstawicieli
w osobach nuncjusza i ambasadora, a
następnie do  podpisania i ratyfikacji Kon-
kordatu. Taka linia reprezentowana przez
kard. Glempa znalazła uznanie w oczach
członków Episkopatu, którzy kilkakrotnie
wybrali go na stanowisko przewodni-
czącego.

Z dzisiejszej perspektywy strategię kard. 
Glempa w okresie przemian ustrojowych 
można określić jako mrówczą, ciężką pracę   
o d podstaw. Krytycy zarzucają mu brak
spektakularnych przedsięwzięć i małą efekty-   
wność. Nie jest to prawdą. Kościół w Polsce
pod przewodnictwem kard. Glempa miał
bardzo jasno określoną wizję, a wyznaczało
ją nauczanie Jana Pawła II, szczególnie
podczas kolejnych pielgrzymek do ojczyzny.
Określenie miejsca Kościoła w państwie
demokratycznym w naszym kraju dla
wielu obserwatorów zagranicznych jest
rozwiązaniem modelowym.

Żródła: 
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-
kosciola/art,13129,kardynal-jozef-glemp-prymas-polski-
senior.html
https://wiadomosci.wp.pl/sekrety-jozefa-
glempa-6038713919693441g
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Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy 
dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa.

EWANGELIA  
J 2, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i 
była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: 
«Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: 
«Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić dwie lub 
trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie 
stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. 
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie 
teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci 
więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny 
skosztował wody, która stała się winem – a 
nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 
którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał 
pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy 
się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory». Taki to początek 
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie.

ks. dr Maciej Raczyńsi-Rożek

1

K O M E N T A R Z
Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób słudzy

podczas wesela w Kanie Galilejskiej odpo-
wiadają na wezwanie Maryi: „Zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie [mój Syn]” (J 2,5), 
a chwilę później na polecenie Jezusa, aby 
napełnili stągwie.

Ewangelista zauważa, że „napełnili je aż po
brzegi” (J 2,7). Wykonują oni polecenie 
Nauczyciela najlepiej jak tylko można. Nie da
się nalać więcej wody do naczynia niż po
brzegi. I za chwilę ich gorliwość zostaje 
nagrodzona, ponieważ tyle, ile wody było 
w stągwiach, tyle po przemienieniu będzie 
w nich wina. 

Przypominają się inne słowa z Ewangelii:
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w 
zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6,37). To
zaproszenie dla nas, abyśmy byli hojni i ofiarni 
w odpowiedzi na wezwania ewangeliczne.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 62, 1–5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Przez 
wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd 
na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej 
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i 
zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i 
chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię 
nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. 
Będziesz prześliczną koroną w rękach 
Pana, królewskim diademem w dłoni twego 
Boga. Nie będą więcej mówić o tobie 
«Porzucona», o krainie twej już nie 
powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą 
«Moje w niej upodobanie», a krainę twoją 
«Poślubiona». Albowiem spodobałaś się 
Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak 
młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój 
Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec 
weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą 
się rozraduje.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac 

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.
Każdego dnia głoście Jego zbawienie. 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich 
narodów, rozgłaszajcie Jego cuda 
pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie 
Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę należną Jego 
imieniu, przynieście dary 
i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
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(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
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- Oddział w Warszawie,
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Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

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

– wtorek, 22 stycznia
– środa, 23 stycznia
– czwartek, 24 stycznia
– piątek, 25 stycznia
– sobota, 26 stycznia

–
–
–
–

i 49-71 (numery nieparzyste)
ul. Europejska 73-89 (numery nieparzyste)
ul. Europejska 91-121 (numery nieparzyste)
ul. Uprawna (numery parzyste) i 1-27 (numery nieparzyste 
ul. Uprawna 29-49 (numery nieparzyste) i ul. Wycieczka
ul. Brodzik, ul. Młocarni, ul. Koralowa, ul. Niedzielna, ul. Wypra-
wa, ul. Namioty, ul. Leżakowa, ul. Murawy, ul. Odpoczynek

W Klimatach:
Okres zwykły w roku
liturgicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Polacy najliczniejszą grupą na ŚDM 
w Panamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Jak podejmować dobre decyzycje
- Wykład otwarty . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2

Adoracja Najświętszego Sakramentu . . . . . 3

dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar 
mądrości słowa, drugiemu umiejętność 
poznawania według tego samego Ducha, 
innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego 
Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu 
proroctwo, innemu rozpozna wanie duchów, 
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu 
tak, jak chce.

Oto słowo Boże

– poniedziałek, 21 stycznia – ul. Europejska 20-50 (numery parzyste)

–

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy 
za naszych zmarłych, polecanych w wypo-
minkach rocznych.

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan. Zachęcamy wszystkich do modlitwy  
w tej intencji.

W środę, 23 stycznia br., przypada 6. rocz-
nica śmierci Księdza Kardynała Józefa 
Glempa. Msza św. w intencji śp. Księdza 
Prymasa zostanie odprawiona w naszym 
kościele o godz. 7.00.

Wraz z Urzędem Dzielnicy i Centrum 
Kultury Wilanów zapraszamy na koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu pani 
Stanisławy Celińskiej. Koncert odbędzie się 
w naszym kościele w najbliższy piątek, 25 
stycznia br., o godz. 19.00. 

Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona 22 lutego o godz. 18.00. 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i 
innymi członkami rodzin do wspólnej mo-
dlitwy. Prosimy o przyniesienie na tę Mszę 
świec od chrztu św. oraz zgłoszenie        
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić.

Zapraszamy po raz kolejny na kiermasz 
owoców, soków i przetworów owocowych. 
Kiermasz będzie trwał do godz. 14.00.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne

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.

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

Serdecznie zapraszamy!

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

Kardynał Józef Glemp,
Prymas Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 4-11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Różne są da-
ry łaski, lecz ten sam Duch; różne też są 
rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne 
są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszy-
stkim zaś objawia się Duch dla wspólnego 

w poniedziałek, 21stycznia, wspomnienie 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy,
w czwartek, 24 stycznia, wspomnienie św. 
Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła, 
w piątek, 25 stycznia, święto Nawrócenia 
św. Pawła, Apostoła,
w sobotę, 26 stycznia, wspomnienie św. 
Tymoteusza i Tytusa, biskupów.

–

–

–

–

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne ży-
czenia błogosławieństwa Bożego i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny wg grafiku jak w tabeli obok:

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

	515_A3_1
	Pusta strona
	Pusta strona

	515_A3_2
	Pusta strona
	Pusta strona




