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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

NaboŨeŒstwo r·ŨaŒcowe zostanie od-
prawione dziŜ o godz. 17.00. Po 
naboŨeŒstwie modliĺ siň bňdziemy za 
zmarğych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Spotkanie czğonk·w K·ğ ŧywego R·ŨaŒca 
odbňdzie siň o godz. 16.00., w Kanonii. 

W poniedziağek, 11 lutego br., we 
wspomnienie NMP z Lourdes, w naszej 
parafii bňdziemy obchodzili światowy 
DzieŒ Chorych. Na Mszň Ŝw. o godz. 
10.00. zapraszamy wszystkie osoby chore 
i w podeszğym wieku. Prosimy r·wnieŨ 
wolontariuszy o pomoc w dowiezieniu do 
koŜcioğa os·b, kt·re same nie bňdŃ mogğy 
przybyĺ na tň uroczystoŜĺ.

od  10.02.19  do 10.03.19 
Módlmy się za całą naszą wspólnotę 
parafialną: duszpasterzy i wiernych, 

aby Duch Święty nami kierował, 
wzmacniał i pocieszał nas,
abyśmy umieli rozpoznać 
Jego świętą wolę i dary.

6.

w poniedziałek, 11 lutego, wspomnienie 
NMP z Lourdes, 

w czwartek, 14 lutego, święto św. Cyryla, 
mnicha i Metodego, biskupa, patronów 
Europy. 

–

–

W Klimatach:

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii wg grafiku jak w tabeli obok. Za 
ofiary złożone podczas wizyty składamy
serdeczne Bóg zapłać.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS:
0000331641. W zeszłym roku na konto 
Fundacji z tego tytułu wpłynęło 17698,23
PLN. Wszystkim, którzy przekazali 1%
podatku składamy serdeczne Bóg zapłać. 
Przypominamy, że nasza Fundacja poza
działalnością charytatywną zajmuje się 
utrzymaniem zabytkowych obiektów
znajdujących się na terenie naszej parafii.

W przyszłą niedzielę, 17 lutego, 
zapraszamy po raz kolejny na kiermasz
owoców, soków i przetworów owocowych. 
Kiermasz odbędzie się przed dzwonnicą 
w godzinach od 08.00. do 14.00. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 6, 1-2a. 3-8

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: W roku 
śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana 
zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, 
a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny 
stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć 
skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: «Święty, 
Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała 
ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu 
tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, 
a świątynia napełniła się dymem. I powie-
działem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak 
jestem mężem o nieczystych wargach i 
mieszkam pośród ludu o nieczystych 
wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana 
Zastępów!». Wówczas przyleciał do mnie 
jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, 
który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim 
ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich 
warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony 
twój grzech». I usłyszałem głos Pana 
mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij 
mnie!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8 

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,  
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym 
przybytku.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność 
Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe 
imię i obietnicę. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś moc mojej duszy
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować 
Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich. 
I będą opiewać drogi Pana: 
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»
Wybawia mnie Twoja prawica. 
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, 
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 3-8. 11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Przekazałem

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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wam na początku to, co przejąłem: że 
Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za 
nasze grzechy, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie     
z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem 
Dwunastu, później zjawił się więcej niż 
pięciuset braciom równocześnie; większość    
z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. 
Potem ukazał się Jakubowi, później 
wszystkim apostołom. W końcu, już po 
wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi. Tak więc czy to ja, czy 
inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 19

Pójdźcie za Mną, 
a uczynię was rybakami ludzi.

EWANGELIA  
Łk 5, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do 
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 
nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie 
łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli    
z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej 
łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, 
żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i
z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, 
rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i 
zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpo-
wiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic 
nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę 
sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie 
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej 
łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci 
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się 
prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr 
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź 
ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 
grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego 
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, 
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie 
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wcią-
gnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i 
poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

 W dzisiejszych czytaniach wszyscy boha-
terowie wyrażają podobną myśl. Izajasz mówi 
o sobie, że jest „mężem o nieczystych
wargach”. Święty Paweł stwierdza, że jest
„niegodzien zwać się apostołem, bo
prześladował Kościół Boży” i określa się
mianem „poronionego płodu”, a święty Piotr
uważa się za „człowieka grzesznego” i prosi
Jezusa: „Wyjdź ode mnie, Panie”. Wszyscy
oni wyrażają prawdę o swojej grzeszności,
niegodności wobec Boga.

 Podobna też jest odpowiedź Boga, który 
dotyka ust Izajasza i gładzi jego grzech; 
przemienia łaską Szawła czyniąc go 
Apostołem narodów; powołuje Piotra na 
rybaka ludzi.

 My także podczas Mszy św. wołamy: 
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...” i 
„Panie nie jestem godzien...”. Oby to nasze 
wołanie było szczerym i pełnym skruchy 
stanięciem w prawdzie, bo wówczas „łaska 
Boża nie okazuje się daremna” – przemienia 
nas  i uzdalnia nas do „wypłynięcia na głębię” 
- pójścia odważnie za Jezusem.

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!

11 lutego - Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes - Światowy Dzień Chorego  . . . . . 2

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

Relikwie świętych i błogosławionych 
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
- Św. Dominik Guzman  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza
na VIII wilanowską parafiadę artystyczną . . 4

5.

7.

8.

Msza Ŝw. w intencji dzieci ochrzczonych     
w naszym koŜciele w 2018 roku, zostanie
odprawiona 22 lutego o godz. 18.00. 
Zapraszamy rodzic·w wraz z dzieĺmi i 
innymi czğonkami rodzin do wsp·lnej 
modlitwy. Prosimy o przyniesienie na tň 
Mszň Ŝwiec od chrztu Ŝw. oraz zgğoszenie 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w kt·rych intencji bňdziemy siň 
modliĺ.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

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

– wtorek, 12 lutego
– środa, 13 lutego

ul. Przyczółkowa 360-368 
ul. Przyczólkowa 368-376

– poniedziałek, 11 lutego – ul. Przyczółkowa 292-354 (numery parzyste)

–
–

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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    Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia 
Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów 
maryjnych na świecie.
    Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby 
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

  Kapelan szpitalny pełni posługę nie tylko 
wśród chorych, ale także wśród personelu 
szpitala, którego jest pracownikiem. Obecność 
osoby duchownej w miejscu, gdzie ratuje się 
ludzkie życie, ale i na co dzień obcuje ze 
śmiercią, stanowi ważne wsparcie i pomaga 
zwłaszcza wtedy, gdy trzeba przedyskutować 
problemy etyczne. Duszpasterstwo zawodów 
medycznych ma w naszym kraju długoletnią 
tradycję.

 Jeszcze jedną grupę podopiecznych 
kapelana szpitalnego stanowią rodziny cho-
rych, wymagające szczególnej troski dusz-
pasterskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy rokowanie 
jest niepomyślne albo chory umiera. Ta 
niełatwa posługa znajduje w ostatnich latach 
życzliwą troskę biskupów. Do pomocy w du-
żych szpitalach, zwłaszcza w dni świąteczne, 
kierowani są klerycy. Alumni seminariów wielu 
diecezji odbywają jedną ze swoich waka-
cyjnych praktyk w placówkach leczniczych i 
opiekuńczych, żeby u zarania kapłańskiej drogi 
uwrażliwić się na potrzeby człowieka chorego. 
W Dniu Chorego wiele szpitali jest odwie-
dzanych przez biskupów, którzy spotykają się 
z pacjentami i celebrują uroczyste nabo-
żeństwa.

Żródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/sdch.php3

 Po raz pierwszy Dzień Chorego obcho-
dzono w 1993 r., a główne uroczystości 
odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo -    
w Rzymie. W kolejnym roku miejscem 
centralnych obchodów była Jasna Góra,    
a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości 
Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), 
Fatima (1997), Loreto (1998), Harissa (Liban, 
1999), Rzym (2000, połączone z Jubileuszem 
Chorych), Sydney (2001), narodowe sanktua-
rium katolików indyjskich w Vailankamy 
(2002), Lourdes (2004), Jaunde w Kamerunie 
(2005), Adelajda w Australii (2006) i Seul    
w Korei Południowej (2007). W 2008 r., z racji 
150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy
Dzień Chorego obchodzono ponownie (jak w
1993 i 2004 r.) - w Lourdes.

 Kościół towarzyszy ludziom chorym w spo-
sób szczególny, zgodnie z poleceniem 
Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii 
św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umo-
cnienia w chorobie mamy specjalny dar - 
sakrament chorych. Olej chorych jest co 
roku błogosławiony w katedrach w ramach 
Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa

  Codziennie lub kilka razy w tygodniu 
odwiedzają oni chorych w salach szpitalnych,   
pooperacyjnych czy reanimacyjnych, umożli-
wiając spowiedź i Komunię świętą. Chorzy 
chodzący mogą uczestniczyć w Eucharystii 
sprawowanej w szpitalnych kaplicach. 
Obecność kapłana przy łóżku chorego ma 
duże znaczenie w procesie terapeutycznym. 
Kapelani są często powiernikami chorych, 
życzliwą rozmową pomagają opanować lęk i 
niepokój towarzyszące utracie zdrowia czy 
operacji. Najważniejszą jednak posługą 
kapelanów jest jednanie z Bogiem ludzi, 
którzy niejednokrotnie przez wiele po-
przednich lat zaniedbywali praktyki religijne. 
Często to właśnie szpital jest miejscem, 
gdzie w bezpośredniej, indywidualnej 
rozmowie z kapłanem można wyjaśnić 
wątpliwości dręczące przez lata. Szpitalne 
kaplice są miejscem sprawowania niemal 
wszystkich sakramentów (w zasadzie           
z wyjątkiem jedynie święceń kapłańskich). 
   Coraz częściej księża kapelani korzystają    
z pomocy osób świeckich, tworząc zespoły     
duszpasterstwa chorych. Wielkim wspar-
ciem są nadzwyczajni szafarze Komunii 
świętej, dzięki którym kapłani mogą więcej 
czasu poświęcić na sakrament pokuty. Inni 
świeccy pomagają w czasie liturgii, prowadzą 
śpiew, a nawet przewodniczą modlitwom czy 
nabożeństwom. Czasem do zespołów 
należą wolontariusze, którzy opiekują się 
chorymi, rozmawiają z nimi, zastępują 
nieobecne rodziny, dając świadectwo 
chrześcijańskiej postawy.

w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostę-
pny w każdej parafii, a sakrament nama-
szczenia może być udzielany w każdym 
czasie chorym proszącym o niego. W Dniu 
Chorego w wielu kościołach sprawowane są 
specjalne nabożeństwa ze zbiorowym cele-
browaniem sakramentu chorych.

 Na co dzień szafarzami tego sakramentu 
są najczęściej kapelani szpitalni, w naszym 
kraju obecni w każdej placówce medycznej.

W naszym kościele, w kaplicy świętej Anny znajdują się relikwie świętych i błogosławionych. Relikwie są umieszczone    
w dwóch gablotach po prawej i lewej stronie ołtarza.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Dominik urodził się w Hiszpanii, w Cale-
ruega, ok. 1170 r. Pochodził ze szlacheckiej 
rodziny mieszkającej w Starej Kastylii,    
a dzięki wsparciu wuja kapłana kształcił się 
w słynnej szkole w Palencji. Natychmiast 
wyróżnił się zamiłowaniem do studium 
Pisma Świętego i miłością do ubogich, i to 
do tego stopnia, że sprzedawał księgi, które 
za jego czasów były dobrem wielkiej warto-
ści, by za uzyskane w ten sposób pieniądze 
spieszyć z pomocą ofiarom niedostatku.

Po święceniach kapłańskich został wybra-
ny na kanonika kapituły katedralnej w swojej 
rodzinnej diecezji - w Osmie. Chociaż nomi-
nacja ta mogła oznaczać dla niego zdobycie 
prestiżu w Kościele i w społeczeństwie, 
widział w niej nie osobisty przywilej ani po-
czątek błyskotliwej kariery kościelnej, lecz 
służbę, którą należy pełnić z oddaniem i 
pokorą. 

Biskup Osmy dostrzegł szybko duchowe 
przymioty Dominika i postanowił skorzystać 
z jego współpracy. Razem udali się do 
Europy Północnej z misjami dyplomaty-
cznymi, powierzonymi im przez króla Kasty-
lii. W czasie podróży Dominik zdał sobie 
sprawę z dwóch wielkich wyzwań stojących 
przed Kościołem jego czasów: z istnienia 
narodów, których jeszcze nie ewangelizo-
wano na północnych kresach kontynentu 
europejskiego, oraz z rozłamu religijnego, 
który osłabiał życie chrześcijańskie w po-
łudniowej Francji, gdzie działalność kilku 
grup heretyków powodowała zamęt i odda-
lenie się od prawdy wiary. Działalność 
misyjna wśród tych, którzy nie znają jeszcze 
światła Ewangelii, oraz dzieło ponownej 
ewangelizacji wspólnot chrześcijańskich 
stały się w ten sposób celami apostolskimi, 
jakie Dominik sobie postawił. 

Papież, do którego biskup Diego i Dominik 
zwrócili się o radę, poprosił tego ostatniego, 
by poświęcił się kaznodziejstwu wśród Albi-
gensów, grupy heretyków, którzy wyznawali 
dualistyczną koncepcję rzeczywistości, czyli 
dwie zasady stwórcze jednakowo silne - 
dobro i zło. W konsekwencji grupa ta po-
gardzała materią jako pochodzącą od zasa-
dy zła, odrzucając także małżeństwo, aż po 
negację wcielenia Chrystusa, sakramen-
tów, w których Pan nas „dotyka” przez 
materię oraz zmartwychwstanie ciał. 
Albigensi cenili życie ubogie i surowe - byli 
nawet pod tym względem przykładni - i 
krytykowali zamożność duchowieństwa 
owych czasów. 

Dominik z entuzjazmem przyjął tę misję,
którą realizował właśnie poprzez przykład
w  ł  asnego życia - ubogiego i surowego, po-
przez przepowiadanie Ewangelii i poprzez 
publiczne dyskusje. Tej misji przepowiadania
Dobrej Nowiny poświęcił on resztę swego 
życia. Jego synowie mieli urzeczywistnić
jeszcze inne marzenia św. Dominika: misje 
„ad gentes”, to jest do tych, którzy nie znali 
jeszcze Jezusa, oraz misje wśród tych, 
którzy mieszkali w miastach, przede wszys-
tkim uniwersyteckich, gdzie nowe prądy 
umysłowe stanowiły wyzwanie dla wiary ludzi 
wykształconych.

Do Dominika Guzmana przyłączyli się 
następnie inni ludzie, zafascynowani tym 
samym ideałem. W ten sposób stopniowo 
z pierwszej fundacji w Tuluzie zrodził się 
Zakon Kaznodziejski. Dominik bowiem, 
w pełnym posłuszeństwie wskazaniom pa-
pieży swoich czasów - Innocentego III i 
Honoriusza III, przyjął dawną Regułę św. 
Augustyna, dostosowując ją do wymagań 
życia apostolskiego, jakie wiedli on i jego
towarzysze, którzy przepowiadali Słowo 
Boże, przemieszczając się z miejsca na
miejsce, powracając jednak do swoich
klasztorów - miejsca studiów, modlitwy i 
życia wspólnotowego. W sposób szczególny
Dominik chciał podkreślić znaczenie dwóch 
wartości, uważanych za niezbędne dla po-
wodzenia misji ewangelizacji: życia wspól-
notowego w ubóstwie oraz studium.

Dominik i bracia kaznodzieje przede
wszystkim byli żebrakami, tzn. nie posiadali 
rozległych dóbr ziemskich, którymi musieliby 
się zająć. Pozwalało im to w większym
stopniu na studium i wędrowne kazno-
dziejstwo. Stanowili dla ludzi konkretne 
świadectwo. Wewnętrzny zarząd klasztorów i 
prowincji dominikańskich oparty był na
systemie kapituł, które wybierały swych 
przełożonych, zatwierdzanych następnie 
przez wyższych przełożonych; była to więc
organizacja, która pobudzała do życia 
braterskiego i do odpowiedzialności wszys-
tkich członków wspólnoty, wymagając 
silnych przekonań osobistych. Wybór tego
systemu brał się właśnie z faktu, że
dominikanie, jako głosiciele prawdy o Bogu, 
musieli być konsekwentni wobec tego, co
głosili. Prawda studiowana i dzielona z brać-
mi w miłości jest najgłębszym fundamentem 
radości.

Dominik, który pragnął założyć Zakon Kazno-
dziejski - teologów, przypomina nam, że 
teologia ma wymiar duchowy i duszpasterski, 
ubogacający duszę i życie. Kapłani, osoby 
konsekrowane, a także wszyscy wierni mogą 
odnaleźć głęboką „wewnętrzną radość”          
w kontemplowaniu piękna prawdy pochodzą-
cej od Boga, prawdy zawsze aktualnej i za-
wsze żywej. Zawołanie Braci Kaznodziejów - 
„Contemplata aliis tradere” pomaga nam też 
odkryć tchnienie duszpasterskie w studium 
kontemplatywnym takiej prawdy, ze względu 
na wymóg przekazywania innym owoców 
swej kontemplacji.   

Kiedy Dominik umarł 6 sierpnia 1221 r.       
w Bolonii, mieście, które ogłosiło go swoim 
patronem, jego dzieło cieszyło się już wielkim 
powodzeniem. Zakon Kaznodziejski, przy 
poparciu Stolicy Apostolskiej, dotarł do wielu 
krajów Europy, dla dobra całego Kościoła. 

Papież Grzegorz IX, który kanonizował św. 
Dominika w 1234 r., powiedział o nim: 
"Spotkałem w nim człowieka, który w pełni 
realizował regułę życia apostołów, i nie wąt-
pię, że połączył się z nimi w ich chwale w 
niebie". 

Dominik przez swą świętość, wskazuje na 
dwa narzędzia niezbędne do tego, aby 
działalność apostolska była skuteczna:  
pobożność maryjną, którą pielęgnował i 
pozostawił jako cenne dziedzictwo swoim 
duchowym synom, których wielką zasługą      
w historii Kościoła było popularyzowanie 
modlitwy różańcowej i wiara w wartość 
modlitwy wstawienniczej o powodzenie 
pracy apostolskiej. 

Ostatnie słowa Dominika przekazane bra-
ciom, brzmiały: "Miejcie miłość, strzeżcie 
pokory i nie odstępujcie od ubóstwa". 

W Polsce dominikanie są obecni od ok. 
1220 r. dzięki św. Jackowi Odrowążowi, który 
należał do pierwszego pokolenia braci.
Żródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/30433/Dzis-Kosciol-
wspomina-sw-Dominika  

Św. Dominik Guzman
Św. Dominik, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego, znanego również jako bracia 

dominikanie wniósł fundamentalny wkład w odnowę Kościoła swoich czasów. 

 11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
- Światowy Dzień Chorego

Poniedziałek 11 lutego 2019 r. 
Msza Św. o godz. 10:00 

Zapraszamy wszystkie osoby w star-
szym wieku i chore. Prosimy również 
wolontariuszy o pomoc w dowiezie-
niu do kościoła osób, które same nie 
będą mogły przybyć na tę uroczys-
tość.

https://brewiarz.pl/czytelnia/sdch.php3
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Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia 
Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów 
maryjnych na świecie.

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby 
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

Kapelan szpitalny pełni posługę nie tylko 
wśród chorych, ale także wśród personelu 
szpitala, którego jest pracownikiem. Obecność 
osoby duchownej w miejscu, gdzie ratuje się 
ludzkie życie, ale i na co dzień obcuje ze 
śmiercią, stanowi ważne wsparcie i pomaga 
zwłaszcza wtedy, gdy trzeba przedyskutować 
problemy etyczne. Duszpasterstwo zawodów 
medycznych ma w naszym kraju długoletnią 
tradycję.

Jeszcze jedną grupę podopiecznych 
kapelana szpitalnego stanowią rodziny cho-
rych, wymagające szczególnej troski dusz-
pasterskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy rokowanie 
jest niepomyślne albo chory umiera. Ta 
niełatwa posługa znajduje w ostatnich latach 
życzliwą troskę biskupów. Do pomocy w du-
żych szpitalach, zwłaszcza w dni świąteczne, 
kierowani są klerycy. Alumni seminariów wielu 
diecezji odbywają jedną ze swoich waka-
cyjnych praktyk w placówkach leczniczych i 
opiekuńczych, żeby u zarania kapłańskiej drogi 
uwrażliwić się na potrzeby człowieka chorego. 
W Dniu Chorego wiele szpitali jest odwie-
dzanych przez biskupów, którzy spotykają się 
z pacjentami i celebrują uroczyste nabo-
żeństwa.

Żródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/sdch.php3

Po raz pierwszy Dzień Chorego obcho-
dzono w 1993 r., a główne uroczystości 
odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo -    
w Rzymie. W kolejnym roku miejscem 
centralnych obchodów była Jasna Góra,    
a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości 
Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), 
Fatima (1997), Loreto (1998), Harissa (Liban, 
1999), Rzym (2000, połączone z Jubileuszem 
Chorych), Sydney (2001), narodowe sanktua-
rium katolików indyjskich w Vailankamy 
(2002), Lourdes (2004), Jaunde w Kamerunie 
(2005), Adelajda w Australii (2006) i Seul    
w Korei Południowej (2007). W 2008 r., z racji 
150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy
Dzień Chorego obchodzono ponownie (jak w
1993 i 2004 r.) - w Lourdes.

Kościół towarzyszy ludziom chorym w spo-
sób szczególny, zgodnie z poleceniem 
Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii 
św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umo-
cnienia w chorobie mamy specjalny dar - 
sakrament chorych. Olej chorych jest co 
roku błogosławiony w katedrach w ramach 
Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa

Codziennie lub kilka razy w tygodniu 
odwiedzają oni chorych w salach szpitalnych,   
pooperacyjnych czy reanimacyjnych, umożli-
wiając spowiedź i Komunię świętą. Chorzy 
chodzący mogą uczestniczyć w Eucharystii 
sprawowanej w szpitalnych kaplicach. 
Obecność kapłana przy łóżku chorego ma 
duże znaczenie w procesie terapeutycznym. 
Kapelani są często powiernikami chorych, 
życzliwą rozmową pomagają opanować lęk i 
niepokój towarzyszące utracie zdrowia czy 
operacji. Najważniejszą jednak posługą 
kapelanów jest jednanie z Bogiem ludzi, 
którzy niejednokrotnie przez wiele po-
przednich lat zaniedbywali praktyki religijne. 
Często to właśnie szpital jest miejscem, 
gdzie w bezpośredniej, indywidualnej 
rozmowie z kapłanem można wyjaśnić 
wątpliwości dręczące przez lata. Szpitalne 
kaplice są miejscem sprawowania niemal 
wszystkich sakramentów (w zasadzie           
z wyjątkiem jedynie święceń kapłańskich). 

Coraz częściej księża kapelani korzystają    
z pomocy osób świeckich, tworząc zespoły     
duszpasterstwa chorych. Wielkim wspar-
ciem są nadzwyczajni szafarze Komunii 
świętej, dzięki którym kapłani mogą więcej 
czasu poświęcić na sakrament pokuty. Inni 
świeccy pomagają w czasie liturgii, prowadzą 
śpiew, a nawet przewodniczą modlitwom czy 
nabożeństwom. Czasem do zespołów 
należą wolontariusze, którzy opiekują się 
chorymi, rozmawiają z nimi, zastępują 
nieobecne rodziny, dając świadectwo 
chrześcijańskiej postawy.

w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostę-
pny w każdej parafii, a sakrament nama-
szczenia może być udzielany w każdym 
czasie chorym proszącym o niego. W Dniu 
Chorego w wielu kościołach sprawowane są 
specjalne nabożeństwa ze zbiorowym cele-
browaniem sakramentu chorych.

Na co dzień szafarzami tego sakramentu 
są najczęściej kapelani szpitalni, w naszym 
kraju obecni w każdej placówce medycznej.

    W naszym kościele, w kaplicy świętej Anny znajdują się relikwie świętych i błogosławionych. Relikwie są umieszczone    
w dwóch gablotach po prawej i lewej stronie ołtarza.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

  Dominik urodził się w Hiszpanii, w Cale-
ruega, ok. 1170 r. Pochodził ze szlacheckiej 
rodziny mieszkającej w Starej Kastylii,    
a dzięki wsparciu wuja kapłana kształcił się 
w słynnej szkole w Palencji. Natychmiast 
wyróżnił się zamiłowaniem do studium 
Pisma Świętego i miłością do ubogich, i to 
do tego stopnia, że sprzedawał księgi, które 
za jego czasów były dobrem wielkiej warto-
ści, by za uzyskane w ten sposób pieniądze 
spieszyć z pomocą ofiarom niedostatku.

 Po święceniach kapłańskich został wybra-
ny na kanonika kapituły katedralnej w swojej 
rodzinnej diecezji - w Osmie. Chociaż nomi-
nacja ta mogła oznaczać dla niego zdobycie 
prestiżu w Kościele i w społeczeństwie, 
widział w niej nie osobisty przywilej ani po-
czątek błyskotliwej kariery kościelnej, lecz 
służbę, którą należy pełnić z oddaniem i 
pokorą. 

  Biskup Osmy dostrzegł szybko duchowe 
przymioty Dominika i postanowił skorzystać 
z jego współpracy. Razem udali się do 
Europy Północnej z misjami dyplomaty-
cznymi, powierzonymi im przez króla Kasty-
lii. W czasie podróży Dominik zdał sobie 
sprawę z dwóch wielkich wyzwań stojących 
przed Kościołem jego czasów: z istnienia 
narodów, których jeszcze nie ewangelizo-
wano na północnych kresach kontynentu 
europejskiego, oraz z rozłamu religijnego, 
który osłabiał życie chrześcijańskie w po-
łudniowej Francji, gdzie działalność kilku 
grup heretyków powodowała zamęt i odda-
lenie się od prawdy wiary. Działalność 
misyjna wśród tych, którzy nie znają jeszcze 
światła Ewangelii, oraz dzieło ponownej 
ewangelizacji wspólnot chrześcijańskich 
stały się w ten sposób celami apostolskimi, 
jakie Dominik sobie postawił. 

 Papież, do którego biskup Diego i Dominik 
zwrócili się o radę, poprosił tego ostatniego, 
by poświęcił się kaznodziejstwu wśród Albi-
gensów, grupy heretyków, którzy wyznawali 
dualistyczną koncepcję rzeczywistości, czyli 
dwie zasady stwórcze jednakowo silne - 
dobro i zło. W konsekwencji grupa ta po-
gardzała materią jako pochodzącą od zasa-
dy zła, odrzucając także małżeństwo, aż po 
negację wcielenia Chrystusa, sakramen-
tów, w których Pan nas „dotyka” przez 
materię oraz zmartwychwstanie ciał. 
Albigensi cenili życie ubogie i surowe - byli 
nawet pod tym względem przykładni - i 
krytykowali zamożność duchowieństwa 
owych czasów. 

Dominik z entuzjazmem przyjął tę misję, 
którą realizował właśnie poprzez przykład 
w   ł  a snego życia - ubogiego i surowego, po-
przez przepowiadanie Ewangelii i poprzez 
publiczne dyskusje. Tej misji przepowiadania 
Dobrej Nowiny poświęcił on resztę swego 
życia. Jego synowie mieli urzeczywistnić 
jeszcze inne marzenia św. Dominika: misje 
„ad gentes”, to jest do tych, którzy nie znali 
jeszcze Jezusa, oraz misje wśród tych, 
którzy mieszkali w miastach, przede wszys-
tkim uniwersyteckich, gdzie nowe prądy 
umysłowe stanowiły wyzwanie dla wiary ludzi 
wykształconych.

  Do Dominika Guzmana przyłączyli się 
następnie inni ludzie, zafascynowani tym 
samym ideałem. W ten sposób stopniowo  
z pierwszej fundacji w Tuluzie zrodził się 
Zakon Kaznodziejski. Dominik bowiem,  
w pełnym posłuszeństwie wskazaniom pa-
pieży swoich czasów - Innocentego III i 
Honoriusza III, przyjął dawną Regułę św. 
Augustyna, dostosowując ją do wymagań 
życia apostolskiego, jakie wiedli on i jego 
towarzysze, którzy przepowiadali Słowo 
Boże, przemieszczając się z miejsca na 
miejsce, powracając jednak do swoich 
klasztorów - miejsca studiów, modlitwy i 
życia wspólnotowego. W sposób szczególny 
Dominik chciał podkreślić znaczenie dwóch 
wartości, uważanych za niezbędne dla po-
wodzenia misji ewangelizacji: życia wspól-
notowego w ubóstwie oraz studium.

 Dominik i bracia kaznodzieje przede 
wszystkim byli żebrakami, tzn. nie posiadali 
rozległych dóbr ziemskich, którymi musieliby 
się zająć. Pozwalało im to w większym 
stopniu na studium i wędrowne kazno-
dziejstwo. Stanowili dla ludzi konkretne 
świadectwo. Wewnętrzny zarząd klasztorów i 
prowincji dominikańskich oparty był na 
systemie kapituł, które wybierały swych 
przełożonych, zatwierdzanych następnie 
przez wyższych przełożonych; była to więc 
organizacja, która pobudzała do życia 
braterskiego i do odpowiedzialności wszys-
tkich członków wspólnoty, wymagając 
silnych przekonań osobistych. Wybór tego 
systemu brał się właśnie z faktu, że 
dominikanie, jako głosiciele prawdy o Bogu, 
musieli być konsekwentni wobec tego, co 
głosili. Prawda studiowana i dzielona z brać-
mi w miłości jest najgłębszym fundamentem 
radości. 

Dominik, który pragnął założyć Zakon Kazno-
dziejski - teologów, przypomina nam, że 
teologia ma wymiar duchowy i duszpasterski, 
ubogacający duszę i życie. Kapłani, osoby 
konsekrowane, a także wszyscy wierni mogą 
odnaleźć głęboką „wewnętrzną radość”          
w kontemplowaniu piękna prawdy pochodzą-
cej od Boga, prawdy zawsze aktualnej i za-
wsze żywej. Zawołanie Braci Kaznodziejów - 

 „Contemplata aliis tradere” pomaga nam też 
odkryć tchnienie duszpasterskie w studium 
kontemplatywnym takiej prawdy, ze względu 
na wymóg przekazywania innym owoców 
swej kontemplacji.   
  Kiedy Dominik umarł 6 sierpnia 1221 r.       
w Bolonii, mieście, które ogłosiło go swoim 
patronem, jego dzieło cieszyło się już wielkim 
powodzeniem. Zakon Kaznodziejski, przy 
poparciu Stolicy Apostolskiej, dotarł do wielu 
krajów Europy, dla dobra całego Kościoła. 
   Papież Grzegorz IX, który kanonizował św. 
Dominika w 1234 r., powiedział o nim: 
"Spotkałem w nim człowieka, który w pełni 
realizował regułę życia apostołów, i nie wąt-
pię, że połączył się z nimi w ich chwale w 
niebie". 
  Dominik przez swą świętość, wskazuje na 
dwa narzędzia niezbędne do tego, aby 
działalność apostolska była skuteczna:  
pobożność maryjną, którą pielęgnował i 
pozostawił jako cenne dziedzictwo swoim 
duchowym synom, których wielką zasługą      
w historii Kościoła było popularyzowanie 
modlitwy różańcowej i wiara w wartość 
modlitwy wstawienniczej o powodzenie 
pracy apostolskiej. 
  Ostatnie słowa Dominika przekazane bra-
ciom, brzmiały: "Miejcie miłość, strzeżcie 
pokory i nie odstępujcie od ubóstwa". 
   W Polsce dominikanie są obecni od ok. 
1220 r. dzięki św. Jackowi Odrowążowi, który 
należał do pierwszego pokolenia braci.
Żródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/30433/Dzis-Kosciol-
wspomina-sw-Dominika  

Św. Dominik Guzman
     Św. Dominik, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego, znanego również jako bracia 
dominikanie wniósł fundamentalny wkład w odnowę Kościoła swoich czasów. 

11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
- Światowy Dzień Chorego

Poniedziałek 11 lutego 2019 r.
Msza Św. o godz. 10:00 

Zapraszamy wszystkie osoby w star-
szym wieku i chore. Prosimy również 
wolontariuszy o pomoc w dowiezie-
niu do kościoła osób, które same nie 
będą mogły przybyć na tę uroczys-
tość.

https://brewiarz.pl/czytelnia/sdch.php3
http://www.niedziela.pl/artykul/30433/Dzis-Kosciol-wspomina-sw-Dominika
http://www.niedziela.pl/artykul/30433/Dzis-Kosciol-wspomina-sw-Dominika
http://www.niedziela.pl/artykul/30433/Dzis-Kosciol-wspomina-sw-Dominika
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

NaboŨeŒstwo r·ŨaŒcowe zostanie od-
prawione dziŜ o godz. 17.00. Po 
naboŨeŒstwie modliĺ siň bňdziemy za 
zmarğych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Spotkanie czğonk·w K·ğ ŧywego R·ŨaŒca 
odbňdzie siň o godz. 16.00., w Kanonii. 

W poniedziağek, 11 lutego br., we 
wspomnienie NMP z Lourdes, w naszej 
parafii bňdziemy obchodzili światowy 
DzieŒ Chorych. Na Mszň Ŝw. o godz. 
10.00. zapraszamy wszystkie osoby chore 
i w podeszğym wieku. Prosimy r·wnieŨ 
wolontariuszy o pomoc w dowiezieniu do 
koŜcioğa os·b, kt·re same nie bňdŃ mogğy 
przybyĺ na tň uroczystoŜĺ.

od  10.02.19  do 10.03.19 
Módlmy się za całą naszą wspólnotę 
parafialną: duszpasterzy i wiernych, 

aby Duch Święty nami kierował, 
wzmacniał i pocieszał nas, 
abyśmy umieli rozpoznać 
Jego świętą wolę i dary.

6.

w poniedziałek, 11 lutego, wspomnienie 
NMP z Lourdes, 

w czwartek, 14 lutego, święto św. Cyryla, 
mnicha i Metodego, biskupa, patronów 
Europy. 

–

–

W Klimatach:

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii wg grafiku jak w tabeli obok. Za 
ofiary złożone podczas wizyty składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. W zeszłym roku na konto 
Fundacji z tego tytułu wpłynęło 17698,23 
PLN. Wszystkim, którzy przekazali 1% 
podatku składamy serdeczne Bóg zapłać. 
Przypominamy, że nasza Fundacja poza 
działalnością charytatywną zajmuje się 
utrzymaniem zabytkowych obiektów 
znajdujących się na terenie naszej parafii.

W przyszłą niedzielę, 17 lutego, 
zapraszamy po raz kolejny na kiermasz 
owoców, soków i przetworów owocowych. 
Kiermasz odbędzie się przed dzwonnicą 
w godzinach od 08.00. do 14.00. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 6, 1-2a. 3-8

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: W roku
śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana
zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, 
a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny 
stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć 
skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: «Święty,
Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała
ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu 
tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi,
a świątynia napełniła się dymem. I powie-
działem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak 
jestem mężem o nieczystych wargach i 
mieszkam pośród ludu o nieczystych 
wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana
Zastępów!». Wówczas przyleciał do mnie
jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, 
który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim 
ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich
warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony 
twój grzech». I usłyszałem głos Pana
mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij 
mnie!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8 

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym 
przybytku.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność
Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe 
imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś moc mojej duszy
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować 
Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich. 
I będą opiewać drogi Pana: 
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»
Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 3-8. 11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Przekazałem

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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wam na początku to, co przejąłem: że 
Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za 
nasze grzechy, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie     
z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem 
Dwunastu, później zjawił się więcej niż 
pięciuset braciom równocześnie; większość    
z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. 
Potem ukazał się Jakubowi, później 
wszystkim apostołom. W końcu, już po 
wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi. Tak więc czy to ja, czy 
inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 19

Pójdźcie za Mną, 
a uczynię was rybakami ludzi.

EWANGELIA  
Łk 5, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do 
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 
nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie 
łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli    
z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej 
łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, 
żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i
z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, 
rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i 
zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpo-
wiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic 
nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę 
sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie 
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej 
łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci 
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się 
prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr 
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź 
ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 
grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego 
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, 
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie 
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wcią-
gnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i 
poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

W dzisiejszych czytaniach wszyscy boha-
terowie wyrażają podobną myśl. Izajasz mówi 
o sobie, że jest „mężem o nieczystych
wargach”. Święty Paweł stwierdza, że jest
„niegodzien zwać się apostołem, bo
prześladował Kościół Boży” i określa się
mianem „poronionego płodu”, a święty Piotr
uważa się za „człowieka grzesznego” i prosi
Jezusa: „Wyjdź ode mnie, Panie”. Wszyscy
oni wyrażają prawdę o swojej grzeszności,
niegodności wobec Boga.

Podobna też jest odpowiedź Boga, który 
dotyka ust Izajasza i gładzi jego grzech; 
przemienia łaską Szawła czyniąc go 
Apostołem narodów; powołuje Piotra na 
rybaka ludzi.

My także podczas Mszy św. wołamy: 
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...” i 
„Panie nie jestem godzien...”. Oby to nasze 
wołanie było szczerym i pełnym skruchy 
stanięciem w prawdzie, bo wówczas „łaska 
Boża nie okazuje się daremna” – przemienia 
nas i uzdalnia nas do „wypłynięcia na głębię” 
- pójścia odważnie za Jezusem.

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!

11 lutego - Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes - Światowy Dzień Chorego . . . . . 2

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

Relikwie świętych i błogosławionych 
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
- Św. Dominik Guzman . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza
na VIII wilanowską parafiadę artystyczną . . 4

5.

7.

8.

Msza Ŝw. w intencji dzieci ochrzczonych     
w naszym koŜciele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona 22 lutego o godz. 18.00. 
Zapraszamy rodzic·w wraz z dzieĺmi i 
innymi czğonkami rodzin do wsp·lnej 
modlitwy. Prosimy o przyniesienie na tň 
Mszň Ŝwiec od chrztu Ŝw. oraz zgğoszenie 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w kt·rych intencji bňdziemy siň 
modliĺ.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

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

– wtorek, 12 lutego
– środa, 13 lutego

ul. Przyczółkowa 360-368 
ul. Przyczólkowa 368-376

– poniedziałek, 11 lutego   – ul. Przyczółkowa 292-354 (numery parzyste)

–
–

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