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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo eucharystyczne zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wewnątrz kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji.

W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Po Mszy św. odmówimy
Litanię do Ducha Świętego, a po niej ksiądz
Tomasz wygłosi konferencję nt.. „Duch
Święty u św. Pawła”. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. W czwartek, o godz. 17.00. Msza 
św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
Wiecznym Kapłanie, a po Mszy zostanie 
odmówiona koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. 

We wtorek modlimy się w sposób szcze-
gólny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy        
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,
zwłaszcza tych które odeszły od wiary i 
kościoła oraz ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.

Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w poniedziałek, 11 
lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes. 
Na Mszę św. o godz. 10.00. zapraszamy 
wszystkie osoby w starszym wieku i chore. 
Prosimy również wolontariuszy o pomoc     
w dowiezieniu do kościoła osób, które same 
nie będą mogły przybyć na tę uroczystość.

od  13.01.19  do 10.02.19 

W związku z Dniami Młodzieży 
w Panamie módlmy się 
za młodzież, aby idąc 

za przykładem Maryi umiała 
wybrać drogę Ewangelii.

6.

we wtorek, 5 lutego, wspomnienie św. 
Agaty, dziewicy i męczennicy,
w środę, 6 lutego, wspomnienie św. 
męczenników Pawła Miki i towarzyszy

–

–

W Klimatach:

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.
Wizytę duszpasterską w naszej parafii 
będziemy konturować po feriach zimowych, 
od poniedziałku 11 lutego. 
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w minionym miesiącu naszych parafian:

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 
modlitwy. 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. 
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

wości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, (nie jest) 
jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest 
miłość.

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 1, 4–5.17–19

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Pan 
skierował do mnie następujące słowo: Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, 
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty 
zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów 
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym 
cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A 
oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 
kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw 
całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich 
przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię 
(zwyciężyć), gdyż Ja jestem z tobą – 
wyrocznia Pana – by cię ochraniać.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 71, 1–6.15.17

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki. 
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, 
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia,
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
Od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość 
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 31–13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Starajcie  się 
o większe dary: a ja wam wskażę drogę
jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił języ-
kami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką 
wiedzę, i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa  jest, łaskawa jest. Miłość  nie
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedli-

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 4, 18

EWANGELIA  

Pan posłał mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Łk 4, 21–30
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, prze-
mówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się 
te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: 
«Czy nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzekł do 
nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, 
w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak 
słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zapra-
wdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, 
mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 
zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak 
że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz 
do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu 
trędowatych było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te 
słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili 
Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 
góry, na której zbudowane było ich miasto, 
aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy 
pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

 W pierwszym czytaniu prorok zapisał takie 
słowa Pana Boga o sobie: „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki znałem cię, 
[…], prorokiem dla narodów ustanowiłem cię”. 
I można powiedzieć, że słowa te skierowane 
do Jeremiasza także pasują i odnoszą się do 
nas. Każdego z nas Bóg ustanawia do 
jakiegoś zadania, jakiejś misji, do czegoś nas 
powołuje.

Każdy bez wyjątku powołany jest do jak to 
nazywa św. Paweł „drogi jeszcze dosko-
nalszej” czyli miłości. I to miłości na miarę 
miłości opisanej przez Apostoła: „miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest …”. Tę drogę 
miłości realizuje w konkretny i szczególny 
sposób każdy z nas poprzez drogę: rodzinną, 
zakonną, osoby samotnej; polityka, nauczy-
ciela, hydraulika, kasjerki…

Pytajmy Boga jak wypełniać w konkrecie 
swojego życia swoje powołanie, zadania, bo 
On zna nas najlepiej i to zanim zostaliśmy 
ukształtowani w łonie matki.

śp. Genowefę Nowak,
śp. Zofię Płaczkowską,
śp. Edwarda Kurasia,
śp. Dariusza Surowiec. 

–

–

–
–

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

W lutym w dzwonnicy prezen-
tujemy prace artystyczne i ręko-
dzieło wilanowskich artystów: 
obrazy olejne, akwarele, pastele, 
fotografie, hafty i koronki.

Dziękujemy wszystkim twórcom za 
liczny udział w VIII wilanowskiej 
parafiadzie artystycznej.
Prace można oglądać, podziwiać 
i kupować. 

Serdecznie zapraszamy!

Światowe Dni Młodzieży
- Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

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

Wystawa "Bogu i Ojczyźnie. 
Kościół w służbie Niepodległej"  . . . . . . . . . . 3

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
zaprasza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza
na VIII wilanowską parafiadę artystyczną . . 4

Poniedziałek 4 lutego 2019 r. 
godz. 18:00 

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. Litania do Ducha 
Świętego oraz koferencja ks Tomasza  
nt. „Duch Święty u św. Pawła”.
 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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10.
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 Wystawa „Bogu i Ojczyźnie” prezentuje 
sylwetki i dokonania przede wszystkim osób 
duchownych, którzy przyczynili się do 
kształtowania świadomości patriotycznej i 
niepodległościowej na terenie dawnej Me-
tropolii Warszawskiej. W sposób zamierzony 
ekspozycja nie przedstawia całościowej 
opowieści o roli Kościoła w odzyskiwaniu 
Niepodległości; jest pewnego rodzaju 
skrótem mającym na celu zwrócenie uwagi 
na to, że oprócz tzw. świeckich Ojców 
Niepodległości, dowartościowanych obecnie 
w licznych wydarzeniach, upamiętnieniach i 
wizualizacjach – byli też, działający często    
w ukryciu, posługujący się ubogimi środ-
kami, bohaterowie, którzy formowali 
moralność, duchowość narodu i niejako 
„przy okazji” pracy duszpasterskiej przy-
czynili się do formowania sumień, 
narodowych i wolnościowych pragnień 
Polaków. Przyczynili się oni także do 
wychowywania i tworzenia przyszłych 
kadr administracji państwowej i samo-
rządowej niepodległej Polski oraz wolno-
ściowych postaw w rodzinach. Nie powinni 
być zapomniani w 100. rocznicę odzyskania 
Niepodległości! Ich sukcesorami byli późniejsi 
Powstańcy warszawscy i w jakimś stopniu 
pokolenie Solidarności.

 Autorzy koncepcji wystawy w Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej (Jacek Chromy, 
dr   Tadeusz   Krawczak,   ks.   dr   Mirosław 

Nowak, prof. dr hab. Jan Żaryn) nie roszczą 
sobie pretensji do naszkicowania całościo-
wego obrazu zagadnienia. Jest ono uwzględ-
niane podczas sesji, konferencji, wykładów, 
czy publikacji naukowych. Ekspozycja ma 
charakter sygnału i oddania sprawiedliwości 
zapoznanym i wielkim bohaterom polskiej 
wolności, którzy służyli Bogu i Ojczyźnie.  

  O historii decydują ludzie. Ich działania i 
pragnienia formułują idee, które są tkanką 
wydarzeń angażujących naród i jednostki       
w wydarzenia zyskujące wymiar historyczny. 
Na ekspozycji przywołano, w charakterze osi 
historycznej wybrane wydarzenia: ostatni 
rozbiór Rzeczypospolitej i zdrada części 
ówczesnych elit, wysiłki powstańcze zmie-
rzające ku odzyskaniu Niepodległości, rola 
wydarzeń religijnych (np. Gietrzwałd, Jasna 
Góra), udział duchowieństwa w Radzie Re-
gencyjnej, Sejmie Ustawodawczym i Bitwie 
Warszawskiej. W tym kontekście pojawiają 
się postacie mające istotny wpływ na for-
mowanie niepodległościowej duchowości Po-
laków.  Jest  to  grupa  ok.  20 osób,  m.in.:  
ks. Piotr Ściegienny, abp Zygmunt Szczęsny 
Feliński, ks. jenerał Stanisław Brzóska, ks. 
Marceli Godlewski, abp Teofil Chościak – 
Popiel, kard. Aleksander Kakowski, o. Ho-
norat Koźmiński, m. Marcelina Darowska, ks. 
Ignacy Skorupka.   

  Na wystawie wykorzystano zbiory Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej oraz pamiątki 
historyczne z innych zbiorów i kolekcji. 
Między innymi po raz pierwszy część 
pamiątek po Romualdzie Traugutcie, czy ks. 
Jenerale Stanisławie Brzósce (które nigdy 
dotąd nie były szerzej eksponowane
 Wystawa jest wkładem Archidiecezji 
Warszawskiej w obchody rocznicy odzy-
skania Niepodległości, tym ważniejszym, że 
zbiegają się one z 200. rocznicą ustano-
wienia Archidiecezji.
  Inicjatorem i organizatorem wykonawczym 
jest Fundacja Promocji Sztuk.
Żródło:
http://maw.art.pl/?exhibition=bogu-i-ojczyznie-kosciol-
w-sluzbie-niepodleglej

    Do 3 marca 2019 roku w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1, Warszawa - Stare Miasto) można oglądać 
wystawę czasową "Bogu i Ojczyźnie. Kościół w służbie Niepodległej". Bilet normalny  kosztuje10 zł, bilet ulgowy 6 zł.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie - Podsumowanie

  Te Światowe Dni Młodzieży miały silny 
akcent maryjny, ponieważ ich tematem były 
słowa Dziewicy skierowane do anioła: "Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!" (Łk 1,38). Wzruszające 
było słuchanie tych słów wypowiadanych 
przez przedstawicieli młodzieży z pięciu 
kontynentów, a przede wszystkim dostrze-
żenie, jak te słowa jaśnieją na ich twarzach. 
Dopóki będą nowe pokolenia, zdolne do 
mówienia Bogu "oto jestem", dopóty będzie 
dla świata przyszłość.
  Jednym z etapów Światowych Dni Mło-
dzieży jest zawsze Droga Krzyżowa. Pójście 
wraz z Maryją za Jezusem niosącym krzyż, 
jest szkołą życia chrześcijańskiego: tam 
uczymy się cierpliwej, milczącej, konkretnej 
miłości. Wyznam wam: bardzo lubię odpra-
wiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bo jest to 
pójście z Maryją za Jezusem. Aby to czynić   
w dowolnym momencie, zawsze nosze ze 
sobą kieszonkową Drogę Krzyżową, którą 
podarowała mi pewna osoba bardzo apostol-
ska w Buenos Aires. A kiedy mam czas, biorę 
ją i podążam Drogą Krzyżową. Odprawiajcie 
Drogę Krzyżową, bo jest to naśladowanie 
Jezusa wraz z Maryją drogą krzyża, gdzie On 
za nas, dla naszego odkupienia, oddał swe 
życie. Na Drodze Krzyżowej uczymy się 
miłości cierpliwej, milczącej i konkretnej. 
   W Panamie młodzi ludzie wraz z Jezusem i 
Maryją nieśli brzemię sytuacji wielu cierpią-
cych braci i sióstr w Ameryce Środkowej i na 
całym świecie. Jest wśród nich wiele młodych 
ofiar różnych form zniewolenia i ubóstwa.   
W tym sensie wydarzeniami bardzo zna-
miennymi była liturgia pokutna, którą 
sprawowałem w domu poprawczym dla nie-
letnich oraz odwiedzając dom "Miłosiernego 
Samarytanina", goszczącym osoby dotknięte 
HIV/AIDS.
  Kulminacją Światowego Dnia Młodzieży i 
całej podróży były czuwanie i Msza św. z 
młodymi. Podczas czuwania na tym polu 
pełnym  młodych,  którzy  czuwali,  tam  spali,  

   Podczas środowej audiencji ogólnej 30.01.2019 r. papież Franciszek mówił o znaczeniu swojej 26. pielgrzymki zagranicznej do Panamy 
z okazji 34. Światowego Dnia Młodzieży. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało dziś około 7 tys. wiernych.

a o 8 rano uczestniczyli we Mszy św. - pod-
czas czuwania został podjęty na nowo żywy 
dialog ze wszystkimi młodymi, nastawionymi 
entuzjastycznie, a także zdolnymi do milczenia 
i słuchania. Przechodzili od entuzjazmu do 
słuchania i modlitwy w milczeniu. Zapropo-
nowałem im Maryję jako tę, która w swojej 
małości, bardziej niż ktokolwiek inny "wpłynął" 
na dzieje świata: nazwaliśmy ją "osobą 
wpływową Boga". W jej "fiat" odzwierciedliły się 
piękne i mocne świadectwa niektórych ludzi 
młodych. W niedzielę rano podczas wielkiej 
celebracji eucharystycznej przemówił pono-
wnie do młodzieży świata Zmartwychwstały 
Chrystus, z mocą Ducha Świętego, wzywając 
ją do życia Ewangelią w dniu dzisiejszym, 
ponieważ młodzi nie są "jutrem". Nie są 
"dzisiaj" dla "jutra". Nie są "międzyczasem", 
lecz są dniem dzisiejszym, "teraz" Kościoła i 
świata. I odwołałem się do odpowiedzialności 
dorosłych, aby nowym pokoleniom nie zabra-
kło edukacji, pracy, wspólnoty i rodziny. I to ma 
teraz znaczenie kluczowe w obecnej sytuacji 
na świecie, ponieważ tych rzeczy brakuje. 
Wykształcenia, czyli edukacji. Praca: ilu 
młodych ludzi jej nie ma ... Wspólnoty: aby 
czuli się przyjęci w rodzinie, w społeczeństwie.
 Mocną wartość symboliczną miała kon-
sekracja ołtarza odrestaurowanej katedry Matki 
Bożej Starszej (Santa Maria La Antigua) w 
Panamie. Była zamknięta przez siedem lat       
z powodu prac restauracyjnych. To znak 
odkrytego na nowo piękna, na chwałę Boga 
oraz dla wiary i święta Jego ludu. Krzyżmo 
konsekrujące ołtarz, jest tym samym, które 
namaszcza ochrzczonych, bierzmowanych, 
kapłanów i biskupów. Niech rodzina Kościoła    
w Panamie i na całym świecie czerpie z Ducha 
Świętego nieustanie nową płodność, by była 
kontynuowana i poszerzała się na ziemi 
pielgrzymka młodych uczniów - misjonarzy 
Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Żródło:
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/
przemowienia-papieskie/art,274,franciszek-
podsumowal-pielgrzymke-do-panamy-cale-
przemowienie.html

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaprasza
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zostało założone pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku. Zbiory muzeum obejmują 
grafikę, numizmaty, malarstwo, rzeźbę, tkaniny, medalierstwo, złotnictwo, tworząc kolekcję liczącą prawie dwadzieścia tysięcy 
eksponatów. Na ekspozycji stałej, która obejmuje pewną część posiadanych zbiorów, prezentowana jest przede wszystkim sztuka 
sakralna i rzemiosło artystyczne.

Wystawa stała „Sacrum i profanum”
Składają się na nią imponujące zbiory tkanin liturgicznych, złotnictwa, rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki. Na szczególną uwagę 
zasługują drzeworyty Albrechta Dürera z lat 1498-1511 („Apokalipsa”, „Żywot Marii” i „Pasja”.), współoprawnych w jedną 
księgę. Ozdobą kolekcji malarstwa dawnego jest „Pokłon pasterzy” z 1575 r. włoskiego malarza Francesco Bassano. Malarstwo 
polskie reprezentują m. in. Matejko, Rustem, Simmler, Wyspiański, Pankiewicz, Malczewski, Vlastimil Hoffmann. Osobne 
miejsce w zbiorach zajmuje polskie malarstwo współczesne, a zwłaszcza sztuka niezależna z lat 80. XX wieku, w tym dzieła 
artystów emigracyjnych (Józef Czapski, Jan Lebenstein, Adam Kossowski).
W dziedzinie rzeźby gotyckiej wyróżniają się zwłaszcza znakomitej klasy Piękna Madonna z Dzieciątkiem z warsztatu Hansa 
Multschera (3. ćw. XV w) i powstała w pocz. XV w. figura Chrystusa z ruchomymi ramionami, przeznaczona do wielkanocnych 
obrzędów pasyjnych – jeden z nielicznych obiektów tego typu w Polsce. Z kolei rzeźbę z początku XX w. reprezentują Antoni 
Madeyski i Henryk Kuna, a z czasów powojennych – Alfons Karny.Wśród szat liturgicznych znaczące miejsce zajmują ornaty 
wykonane z pasów kontuszowych oraz barokowe ornaty z plastycznym haftem figuralnym. Nie można też przeoczyć ornatu 
włoskiej roboty z fundacji królowej Cecylii Renaty, żony Władysława IV (1644).W zbiorach złotnictwa na uwagę zasługują 
późnośredniowieczne monstrancje wieżyczkowe z pocz. XVI w. oraz XVIII. wieczne monstrancje promieniste z dekoracją 
figuralną o bogatym programie ikonograficznym, a przede wszystkim efektowny zestaw naczyń liturgicznych (kielich, ampułki i 
taca), zdobionych emalią ze scenami z Pasji dzieło augsburskiego złotnika Michaela Maira (ok. 1700 r.). Muzeum może też 
poszczycić się bogatą kolekcją zegarów, na którą składają się zegary wolnostojące z pracowni londyńskich oraz holenderskich          
i gdańskich, a także interesujący zbiór zegarów kominkowych i kaflowych.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj będę z wami mówił o podróży 
apostolskiej, którą odbyłem w minionych 
dniach do Panamy. Zachęcam was, byście 
wraz ze mną dziękowali Panu za tę łaskę, 
którą zechciał On obdarzyć Kościół i lud tego 
umiłowanego kraju. Dziękuję panu 
prezydentowi Panamy oraz innym władzom, 
biskupom i dziękuję wszystkim wolonta-
riuszom - było ich wielu - za ich ciepłe i 
rodzinne przyjęcie, które widzieliśmy także      
w ludziach, którzy przybyli zewsząd, by 
pozdrowić z wielką wiarą i entuzjazmem.

Pewna rzecz wywarła na mnie wielkie 
wrażenie: gdy przejeżdżał papamobil ludzie 
brali w ramiona dzieci i wynosili je do góry, 
jakby chcąc powiedzieć: oto moja duma, to 
jest moja przyszłość i pokazywali dzieci. Było 
bardzo dużo dzieci oraz ojców i matek 
dumnych ze swoich dzieci. Pomyślałem: 
jakże wiele jest w tym geście godności! I jakże 
jest on wymowny w obliczu demograficznej 
zimy, którą przeżywamy w Europie. Dumą tej 
rodziny są dzieci. Zabezpieczeniem na 
przyszłość są dzieci. Zima demograficzna to 
coś trudnego!

 Motywem tej podróży były Światowe Dni 
Młodzieży, ale w spotkania z młodymi ludźmi 
włączyły się inne osoby z realiami kraju: 
przedstawiciele władz, biskupi, młodzi więź-
niowie, osoby konsekrowane i przebywające 
w domu dla chorych. Wszystko było jakby 
"zainfekowane" i "zharmonizowane" radosną 
obecnością młodzieży: było to święto dla niej i 
święto dla Panamy, a także dla całej Ameryki 
Środkowej, naznaczonej wieloma dramatami i 
potrzebującej nadziei, pokoju, a także spra-
wiedliwości. 

Ten Światowy Dzień Młodzieży był poprze-
dzony spotkaniem młodych należących do 
ludów rdzennych i afro-amerykańskich. 
Bardzo piękny gest. Zorganizowali pięcio-
dniowe spotkanie młodych pochodzących       
z ludności rdzennej i afroamerykańskiej. Jest 
ich w tym regionie wielu. Otworzyli oni bramę 
dla Dni Światowych. I była to ważna 
inicjatywa, która pokazała jeszcze lepiej 
wieloaspektowe oblicze Kościoła w Ameryce 
Łacińskiej. Ameryka Łacińska jest mieszanką 
ludów i narodów. Następnie, wraz z przy-
byciem grup z całego świata, powstała wielka 
symfonia twarzy i języków, typowa dla tego 
wydarzenia. Postrzeganie, jak wszystkie flagi 
paradują razem, tańcząc w rękach radosnej 
młodzieży z powodu spotkania, to znak 
proroczy, znak, który sprzeciwia się dzisiejszej 
smutnej skłonności do konfliktowych nacjo-
nalizmów, które wznoszą mury i zamykają się 
na powszechność, na spotkanie między naro-
dami. Jest znakiem, że młodzi chrześcijanie 
są zaczynem pokoju w świecie.

Bogu i Ojczyźnie. Kościół w służbie Niepodległej
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 Wystawa „Bogu i Ojczyźnie” prezentuje 
sylwetki i dokonania przede wszystkim osób 
duchownych, którzy przyczynili się do 
kształtowania świadomości patriotycznej i 
niepodległościowej na terenie dawnej Me-
tropolii Warszawskiej. W sposób zamierzony 
ekspozycja nie przedstawia całościowej 
opowieści o roli Kościoła w odzyskiwaniu 
Niepodległości; jest pewnego rodzaju 
skrótem mającym na celu zwrócenie uwagi 
na to, że oprócz tzw. świeckich Ojców 
Niepodległości, dowartościowanych obecnie 
w licznych wydarzeniach, upamiętnieniach i 
wizualizacjach – byli też, działający często    
w ukryciu, posługujący się ubogimi środ-
kami, bohaterowie, którzy formowali 
moralność, duchowość narodu i niejako 
„przy okazji” pracy duszpasterskiej przy-
czynili się do formowania sumień, 
narodowych i wolnościowych pragnień 
Polaków. Przyczynili się oni także do 
wychowywania i tworzenia przyszłych 
kadr administracji państwowej i samo-
rządowej niepodległej Polski oraz wolno-
ściowych postaw w rodzinach. Nie powinni 
być zapomniani w 100. rocznicę odzyskania 
Niepodległości! Ich sukcesorami byli późniejsi 
Powstańcy warszawscy i w jakimś stopniu 
pokolenie Solidarności.

 Autorzy koncepcji wystawy w Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej (Jacek Chromy, 
dr   Tadeusz   Krawczak,   ks.   dr   Mirosław 

Nowak, prof. dr hab. Jan Żaryn) nie roszczą 
sobie pretensji do naszkicowania całościo-
wego obrazu zagadnienia. Jest ono uwzględ-
niane podczas sesji, konferencji, wykładów, 
czy publikacji naukowych. Ekspozycja ma 
charakter sygnału i oddania sprawiedliwości 
zapoznanym i wielkim bohaterom polskiej 
wolności, którzy służyli Bogu i Ojczyźnie.  

  O historii decydują ludzie. Ich działania i 
pragnienia formułują idee, które są tkanką 
wydarzeń angażujących naród i jednostki       
w wydarzenia zyskujące wymiar historyczny. 
Na ekspozycji przywołano, w charakterze osi 
historycznej wybrane wydarzenia: ostatni 
rozbiór Rzeczypospolitej i zdrada części 
ówczesnych elit, wysiłki powstańcze zmie-
rzające ku odzyskaniu Niepodległości, rola 
wydarzeń religijnych (np. Gietrzwałd, Jasna 
Góra), udział duchowieństwa w Radzie Re-
gencyjnej, Sejmie Ustawodawczym i Bitwie 
Warszawskiej. W tym kontekście pojawiają 
się postacie mające istotny wpływ na for-
mowanie niepodległościowej duchowości Po-
laków.  Jest  to  grupa  ok.  20 osób,  m.in.:  
ks. Piotr Ściegienny, abp Zygmunt Szczęsny 
Feliński, ks. jenerał Stanisław Brzóska, ks. 
Marceli Godlewski, abp Teofil Chościak – 
Popiel, kard. Aleksander Kakowski, o. Ho-
norat Koźmiński, m. Marcelina Darowska, ks. 
Ignacy Skorupka.   

  Na wystawie wykorzystano zbiory Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej oraz pamiątki 
historyczne z innych zbiorów i kolekcji. 
Między innymi po raz pierwszy część 
pamiątek po Romualdzie Traugutcie, czy ks. 
Jenerale Stanisławie Brzósce (które nigdy 
dotąd nie były szerzej eksponowane
 Wystawa jest wkładem Archidiecezji 
Warszawskiej w obchody rocznicy odzy-
skania Niepodległości, tym ważniejszym, że 
zbiegają się one z 200. rocznicą ustano-
wienia Archidiecezji.
  Inicjatorem i organizatorem wykonawczym 
jest Fundacja Promocji Sztuk.
Żródło:
http://maw.art.pl/?exhibition=bogu-i-ojczyznie-kosciol-
w-sluzbie-niepodleglej

    Do 3 marca 2019 roku w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1, Warszawa - Stare Miasto) można oglądać 
wystawę czasową "Bogu i Ojczyźnie. Kościół w służbie Niepodległej". Bilet normalny  kosztuje10 zł, bilet ulgowy 6 zł.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie - Podsumowanie

  Te Światowe Dni Młodzieży miały silny 
akcent maryjny, ponieważ ich tematem były 
słowa Dziewicy skierowane do anioła: "Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!" (Łk 1,38). Wzruszające 
było słuchanie tych słów wypowiadanych 
przez przedstawicieli młodzieży z pięciu 
kontynentów, a przede wszystkim dostrze-
żenie, jak te słowa jaśnieją na ich twarzach. 
Dopóki będą nowe pokolenia, zdolne do 
mówienia Bogu "oto jestem", dopóty będzie 
dla świata przyszłość.
  Jednym z etapów Światowych Dni Mło-
dzieży jest zawsze Droga Krzyżowa. Pójście 
wraz z Maryją za Jezusem niosącym krzyż, 
jest szkołą życia chrześcijańskiego: tam 
uczymy się cierpliwej, milczącej, konkretnej 
miłości. Wyznam wam: bardzo lubię odpra-
wiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bo jest to 
pójście z Maryją za Jezusem. Aby to czynić   
w dowolnym momencie, zawsze nosze ze 
sobą kieszonkową Drogę Krzyżową, którą 
podarowała mi pewna osoba bardzo apostol-
ska w Buenos Aires. A kiedy mam czas, biorę 
ją i podążam Drogą Krzyżową. Odprawiajcie 
Drogę Krzyżową, bo jest to naśladowanie 
Jezusa wraz z Maryją drogą krzyża, gdzie On 
za nas, dla naszego odkupienia, oddał swe 
życie. Na Drodze Krzyżowej uczymy się 
miłości cierpliwej, milczącej i konkretnej. 
   W Panamie młodzi ludzie wraz z Jezusem i 
Maryją nieśli brzemię sytuacji wielu cierpią-
cych braci i sióstr w Ameryce Środkowej i na 
całym świecie. Jest wśród nich wiele młodych 
ofiar różnych form zniewolenia i ubóstwa.   
W tym sensie wydarzeniami bardzo zna-
miennymi była liturgia pokutna, którą 
sprawowałem w domu poprawczym dla nie-
letnich oraz odwiedzając dom "Miłosiernego 
Samarytanina", goszczącym osoby dotknięte 
HIV/AIDS.
  Kulminacją Światowego Dnia Młodzieży i 
całej podróży były czuwanie i Msza św. z 
młodymi. Podczas czuwania na tym polu 
pełnym  młodych,  którzy  czuwali,  tam  spali,  

   Podczas środowej audiencji ogólnej 30.01.2019 r. papież Franciszek mówił o znaczeniu swojej 26. pielgrzymki zagranicznej do Panamy 
z okazji 34. Światowego Dnia Młodzieży. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało dziś około 7 tys. wiernych.

a o 8 rano uczestniczyli we Mszy św. - pod-
czas czuwania został podjęty na nowo żywy 
dialog ze wszystkimi młodymi, nastawionymi 
entuzjastycznie, a także zdolnymi do milczenia 
i słuchania. Przechodzili od entuzjazmu do 
słuchania i modlitwy w milczeniu. Zapropo-
nowałem im Maryję jako tę, która w swojej 
małości, bardziej niż ktokolwiek inny "wpłynął" 
na dzieje świata: nazwaliśmy ją "osobą 
wpływową Boga". W jej "fiat" odzwierciedliły się 
piękne i mocne świadectwa niektórych ludzi 
młodych. W niedzielę rano podczas wielkiej 
celebracji eucharystycznej przemówił pono-
wnie do młodzieży świata Zmartwychwstały 
Chrystus, z mocą Ducha Świętego, wzywając 
ją do życia Ewangelią w dniu dzisiejszym, 
ponieważ młodzi nie są "jutrem". Nie są 
"dzisiaj" dla "jutra". Nie są "międzyczasem", 
lecz są dniem dzisiejszym, "teraz" Kościoła i 
świata. I odwołałem się do odpowiedzialności 
dorosłych, aby nowym pokoleniom nie zabra-
kło edukacji, pracy, wspólnoty i rodziny. I to ma 
teraz znaczenie kluczowe w obecnej sytuacji 
na świecie, ponieważ tych rzeczy brakuje. 
Wykształcenia, czyli edukacji. Praca: ilu 
młodych ludzi jej nie ma ... Wspólnoty: aby 
czuli się przyjęci w rodzinie, w społeczeństwie.
 Mocną wartość symboliczną miała kon-
sekracja ołtarza odrestaurowanej katedry Matki 
Bożej Starszej (Santa Maria La Antigua) w 
Panamie. Była zamknięta przez siedem lat       
z powodu prac restauracyjnych. To znak 
odkrytego na nowo piękna, na chwałę Boga 
oraz dla wiary i święta Jego ludu. Krzyżmo 
konsekrujące ołtarz, jest tym samym, które 
namaszcza ochrzczonych, bierzmowanych, 
kapłanów i biskupów. Niech rodzina Kościoła    
w Panamie i na całym świecie czerpie z Ducha 
Świętego nieustanie nową płodność, by była 
kontynuowana i poszerzała się na ziemi 
pielgrzymka młodych uczniów - misjonarzy 
Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Żródło:
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/
przemowienia-papieskie/art,274,franciszek-
podsumowal-pielgrzymke-do-panamy-cale-
przemowienie.html
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eksponatów. Na ekspozycji stałej, która obejmuje pewną część posiadanych zbiorów, prezentowana jest przede wszystkim sztuka 
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Wystawa stała „Sacrum i profanum”
Składają się na nią imponujące zbiory tkanin liturgicznych, złotnictwa, rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki. Na szczególną uwagę 
zasługują drzeworyty Albrechta Dürera z lat 1498-1511 („Apokalipsa”, „Żywot Marii” i „Pasja”.), współoprawnych w jedną 
księgę. Ozdobą kolekcji malarstwa dawnego jest „Pokłon pasterzy” z 1575 r. włoskiego malarza Francesco Bassano. Malarstwo 
polskie reprezentują m. in. Matejko, Rustem, Simmler, Wyspiański, Pankiewicz, Malczewski, Vlastimil Hoffmann. Osobne 
miejsce w zbiorach zajmuje polskie malarstwo współczesne, a zwłaszcza sztuka niezależna z lat 80. XX wieku, w tym dzieła 
artystów emigracyjnych (Józef Czapski, Jan Lebenstein, Adam Kossowski).
W dziedzinie rzeźby gotyckiej wyróżniają się zwłaszcza znakomitej klasy Piękna Madonna z Dzieciątkiem z warsztatu Hansa 
Multschera (3. ćw. XV w) i powstała w pocz. XV w. figura Chrystusa z ruchomymi ramionami, przeznaczona do wielkanocnych 
obrzędów pasyjnych – jeden z nielicznych obiektów tego typu w Polsce. Z kolei rzeźbę z początku XX w. reprezentują Antoni 
Madeyski i Henryk Kuna, a z czasów powojennych – Alfons Karny.Wśród szat liturgicznych znaczące miejsce zajmują ornaty 
wykonane z pasów kontuszowych oraz barokowe ornaty z plastycznym haftem figuralnym. Nie można też przeoczyć ornatu 
włoskiej roboty z fundacji królowej Cecylii Renaty, żony Władysława IV (1644).W zbiorach złotnictwa na uwagę zasługują 
późnośredniowieczne monstrancje wieżyczkowe z pocz. XVI w. oraz XVIII. wieczne monstrancje promieniste z dekoracją 
figuralną o bogatym programie ikonograficznym, a przede wszystkim efektowny zestaw naczyń liturgicznych (kielich, ampułki i 
taca), zdobionych emalią ze scenami z Pasji dzieło augsburskiego złotnika Michaela Maira (ok. 1700 r.). Muzeum może też 
poszczycić się bogatą kolekcją zegarów, na którą składają się zegary wolnostojące z pracowni londyńskich oraz holenderskich          
i gdańskich, a także interesujący zbiór zegarów kominkowych i kaflowych.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj będę z wami mówił o podróży 
apostolskiej, którą odbyłem w minionych 
dniach do Panamy. Zachęcam was, byście 
wraz ze mną dziękowali Panu za tę łaskę, 
którą zechciał On obdarzyć Kościół i lud tego 
umiłowanego kraju. Dziękuję panu 
prezydentowi Panamy oraz innym władzom, 
biskupom i dziękuję wszystkim wolonta-
riuszom - było ich wielu - za ich ciepłe i 
rodzinne przyjęcie, które widzieliśmy także      
w ludziach, którzy przybyli zewsząd, by 
pozdrowić z wielką wiarą i entuzjazmem.

Pewna rzecz wywarła na mnie wielkie 
wrażenie: gdy przejeżdżał papamobil ludzie 
brali w ramiona dzieci i wynosili je do góry, 
jakby chcąc powiedzieć: oto moja duma, to 
jest moja przyszłość i pokazywali dzieci. Było 
bardzo dużo dzieci oraz ojców i matek 
dumnych ze swoich dzieci. Pomyślałem: 
jakże wiele jest w tym geście godności! I jakże 
jest on wymowny w obliczu demograficznej 
zimy, którą przeżywamy w Europie. Dumą tej 
rodziny są dzieci. Zabezpieczeniem na 
przyszłość są dzieci. Zima demograficzna to 
coś trudnego!

 Motywem tej podróży były Światowe Dni 
Młodzieży, ale w spotkania z młodymi ludźmi 
włączyły się inne osoby z realiami kraju: 
przedstawiciele władz, biskupi, młodzi więź-
niowie, osoby konsekrowane i przebywające 
w domu dla chorych. Wszystko było jakby 
"zainfekowane" i "zharmonizowane" radosną 
obecnością młodzieży: było to święto dla niej i 
święto dla Panamy, a także dla całej Ameryki 
Środkowej, naznaczonej wieloma dramatami i 
potrzebującej nadziei, pokoju, a także spra-
wiedliwości. 

Ten Światowy Dzień Młodzieży był poprze-
dzony spotkaniem młodych należących do 
ludów rdzennych i afro-amerykańskich. 
Bardzo piękny gest. Zorganizowali pięcio-
dniowe spotkanie młodych pochodzących       
z ludności rdzennej i afroamerykańskiej. Jest 
ich w tym regionie wielu. Otworzyli oni bramę 
dla Dni Światowych. I była to ważna 
inicjatywa, która pokazała jeszcze lepiej 
wieloaspektowe oblicze Kościoła w Ameryce 
Łacińskiej. Ameryka Łacińska jest mieszanką 
ludów i narodów. Następnie, wraz z przy-
byciem grup z całego świata, powstała wielka 
symfonia twarzy i języków, typowa dla tego 
wydarzenia. Postrzeganie, jak wszystkie flagi 
paradują razem, tańcząc w rękach radosnej 
młodzieży z powodu spotkania, to znak 
proroczy, znak, który sprzeciwia się dzisiejszej 
smutnej skłonności do konfliktowych nacjo-
nalizmów, które wznoszą mury i zamykają się 
na powszechność, na spotkanie między naro-
dami. Jest znakiem, że młodzi chrześcijanie 
są zaczynem pokoju w świecie.

Bogu i Ojczyźnie. Kościół w służbie Niepodległej

http://maw.art.pl/?exhibition=bogu-i-ojczyznie-kosciol-w-sluzbie-niepodleglej
http://maw.art.pl/?exhibition=bogu-i-ojczyznie-kosciol-w-sluzbie-niepodleglej
http://maw.art.pl/?exhibition=bogu-i-ojczyznie-kosciol-w-sluzbie-niepodleglej
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo eucharystyczne zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wewnątrz kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji.

W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Po Mszy św. odmówimy
Litanię do Ducha Świętego, a po niej ksiądz
Tomasz wygłosi konferencję nt.. „Duch
Święty u św. Pawła”. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. W czwartek, o godz. 17.00. Msza 
św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
Wiecznym Kapłanie, a po Mszy zostanie 
odmówiona koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. 

We wtorek modlimy się w sposób szcze-
gólny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy        
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,
zwłaszcza tych które odeszły od wiary i 
kościoła oraz ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.

Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w poniedziałek, 11 
lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes. 
Na Mszę św. o godz. 10.00. zapraszamy 
wszystkie osoby w starszym wieku i chore. 
Prosimy również wolontariuszy o pomoc     
w dowiezieniu do kościoła osób, które same 
nie będą mogły przybyć na tę uroczystość.

od  13.01.19  do 10.02.19 

W związku z Dniami Młodzieży 
w Panamie módlmy się 
za młodzież, aby idąc 

za przykładem Maryi umiała 
wybrać drogę Ewangelii.

6.

we wtorek, 5 lutego, wspomnienie św. 
Agaty, dziewicy i męczennicy,
w środę, 6 lutego, wspomnienie św. 
męczenników Pawła Miki i towarzyszy

–

–

W Klimatach:

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.
Wizytę duszpasterską w naszej parafii 
będziemy konturować po feriach zimowych, 
od poniedziałku 11 lutego. 
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w minionym miesiącu naszych parafian:

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 
modlitwy. 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. 
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

wości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, (nie jest) 
jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest 
miłość.

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 1, 4–5.17–19

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Pan 
skierował do mnie następujące słowo: Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, 
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty 
zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów 
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym 
cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A 
oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 
kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw 
całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich 
przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię 
(zwyciężyć), gdyż Ja jestem z tobą – 
wyrocznia Pana – by cię ochraniać.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 71, 1–6.15.17

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki. 
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, 
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia,
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
Od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość 
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 31–13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Starajcie  się 
o większe dary: a ja wam wskażę drogę
jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił języ-
kami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką 
wiedzę, i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa  jest, łaskawa jest. Miłość  nie
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedli-

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 4, 18

EWANGELIA  

Pan posłał mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Łk 4, 21–30
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, prze-
mówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się 
te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: 
«Czy nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzekł do 
nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, 
w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak 
słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zapra-
wdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, 
mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 
zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak 
że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz 
do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu 
trędowatych było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te 
słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili 
Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 
góry, na której zbudowane było ich miasto, 
aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy 
pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

 W pierwszym czytaniu prorok zapisał takie 
słowa Pana Boga o sobie: „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki znałem cię, 
[…], prorokiem dla narodów ustanowiłem cię”. 
I można powiedzieć, że słowa te skierowane 
do Jeremiasza także pasują i odnoszą się do 
nas. Każdego z nas Bóg ustanawia do 
jakiegoś zadania, jakiejś misji, do czegoś nas 
powołuje.

Każdy bez wyjątku powołany jest do jak to 
nazywa św. Paweł „drogi jeszcze dosko-
nalszej” czyli miłości. I to miłości na miarę 
miłości opisanej przez Apostoła: „miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest …”. Tę drogę 
miłości realizuje w konkretny i szczególny 
sposób każdy z nas poprzez drogę: rodzinną, 
zakonną, osoby samotnej; polityka, nauczy-
ciela, hydraulika, kasjerki…

Pytajmy Boga jak wypełniać w konkrecie 
swojego życia swoje powołanie, zadania, bo 
On zna nas najlepiej i to zanim zostaliśmy 
ukształtowani w łonie matki.

śp. Genowefę Nowak,
śp. Zofię Płaczkowską,
śp. Edwarda Kurasia,
śp. Dariusza Surowiec. 

–

–

–
–

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

W lutym w dzwonnicy prezen-
tujemy prace artystyczne i ręko-
dzieło wilanowskich artystów: 
obrazy olejne, akwarele, pastele, 
fotografie, hafty i koronki.

Dziękujemy wszystkim twórcom za 
liczny udział w VIII wilanowskiej 
parafiadzie artystycznej.
Prace można oglądać, podziwiać 
i kupować. 

Serdecznie zapraszamy!

Światowe Dni Młodzieży
- Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

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

Wystawa "Bogu i Ojczyźnie. 
Kościół w służbie Niepodległej"  . . . . . . . . . . 3

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
zaprasza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza
na VIII wilanowską parafiadę artystyczną . . 4

Poniedziałek 4 lutego 2019 r. 
godz. 18:00 

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. Litania do Ducha 
Świętego oraz koferencja ks Tomasza  
nt. „Duch Święty u św. Pawła”.
 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5.

7.

8.

9.

10.
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