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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej odbędzie się w środę, 20
lutego br., po Msz św. o godz. 18.00.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona w piątek, 22 lutego o godz. 
18.00. Zapraszamy rodziców wraz z dzieć-
mi 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.

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 piątek, 22 lutego, święto katedry św. 
Piotra, 
w sobotę, 23 lutego, wspomnienie św. 
Polikarpa, biskupa i męczennika. 

–

–

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

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.
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 
Jr 17, 5-8

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Tak 
mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada 
nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 
swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest 
on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie 
dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera 
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i 
bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada 
ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest 
on podobny do drzewa zasadzonego nad 
wodą, co swe korzenie puszcza ku stru-
mieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, 
bo zachowa zielone liście; także w roku 
posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje 
wydawać owoców».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą 
występnych, nie wchodzi na drogę 
grzeszników i nie zasiada w gronie 
szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał 
sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą 
wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. 
Liście jego nie więdną, 
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: są jak plewa, którą 
wiatr rozmiata. Albowiem droga 
sprawiedliwych jest Panu znana, a droga 
występnych zaginie.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 12. 16-20

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Jeżeli głosi 
się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego 
twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma 
zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmar-
twychwstają, to i Chrystus nie zmartwych-
wstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremna jest wasza wiara i aż dotąd 
pozostajecie w waszych grzechach. 

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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Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli 
na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w 
Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy 
bardziej od wszystkich ludzi godni 
politowania. Tymczasem jednak Chrystus 
zmartwych-wstał jako pierwociny spośród 
tych, co pomarli.

Oto słowo Boże 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 6, 23ab

Cieszcie się i radujcie, 
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA  
Łk 6, 17.20-26

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i 
zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum 
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej 
Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic 
Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich 
uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, 
ubodzy, albowiem do was należy królestwo 
Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, 
albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, 
którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 
będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród 
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna 
Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię 
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym 
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, 
bo odebraliście już pociechę waszą. Biada 
wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem 
głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się 
teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 
będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie 
chwalić was będą. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

 Możemy być mężem przeklętym albo 
błogosławionym. Jesteśmy błogosławieni, albo 
biada nam. Każdy normalny, nie tylko wierzący 
człowiek chce być błogosławionym czyli 
szczęśliwym, a nie przeklętym i nie-
szczęśliwym. Skąd więc tyle decyzji, wyborów, 
ścieżek i dróg, które nie prowadzą nas do 
szczęścia, a na manowce?

 Po prostu zapominamy o radach, 
wskazówkach, podpowiedziach, które dzisiaj 
kieruje do nas Bóg w swoim słowie lub nie 
chcemy, nie potrafimy w pełni się do nich 
stosować. 

   A jakie one są? Pokładaj ufność w Panu,        
a nie w drugim człowieku lub swoim ciele; 
upodobaj sobie w Prawie Pańskim i rozmyślaj 
nad nim dniem i nocą; bądź gotowy na 
ubóstwo, głód, płacz i odrzucenie ze względu 
na  Chrystusa i królestwo Boże. Tak, królestwo 
Boże, bo to ono jest celem naszej ziemskiej 
pielgrzymki...

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!

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej
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 Na swoją chwałę oraz  ku naszemu i całe-
go świętego Kościoła pożytkowi. Jedno dru-
giemu się nie przeciwstawia. Oddawanie 
chwały Bogu nie odbiera niczego człowie-
kowi. A to, że sprawujemy Eucharystię ku 
naszemu pożytkowi, nie umniejsza czci 
Boga. W tej celebracji wszyscy zyskujemy. 
Dlatego po odpowiedzi na wezwanie 
celebransa wszyscy modlimy się: kapłan 
wypowiadając słowa Modlitwy nad darami, 
a my potwierdzając je swoim „Amen”.

Gdy podczas przygotowania darów, 
w przypływie zdałoby się szalonej odwagi, 
ważę się na przyniesienie Bogu samego sie-
bie, prosząc, by mnie prowadził jak chce, nie  
robię nic nadzwyczajnego. Przecież całkowi-
cie od Niego zależę. Bóg jednak jakoś oddaje 
mi także i ten dar. Po latach uczestnictwa  
w Eucharystii wierzę, że ubogacony bardziej, 
niż mógłbym się tego kiedyś spodziewać.

Chleb, wino i co jeszcze? Tych parę 
groszy? Bóg chce więcej. Całego mojego 
życia.

Po Modlitwie wiernych rozpoczyna się 
Przygotowanie darów – pierwsza część 
Liturgii Eucharystycznej. W kościołach rzadko 
dziś widać procesję z darami. Traktuje się ją 
jak niepotrzebny i komplikujący życie dodatek. 
A przecież jest w niej głęboka myśl. Zanim 
ostatecznie ofiarujemy, przynosimy Bogu 
swoje dary. Między stolikiem, na którym 
zazwyczaj stoją, a miejscem, w którym kapłan 
je przyjmie, jest zawsze tych kilkanaście 
kroków. To czas na pomyślenie. O czym? 
Choćby o najprostszym. Ktoś niesie chleb, 
ktoś wino. A co ja, idąc duchowo wraz z nimi 
w tej procesji, zaniosę Bogu?  Moje dobre 
czyny? Moje bóle? To, że przebaczyłem?

Jest jednak w procesji z darami coś więcej. 
W tym momencie człowiek odzyskuje 
właściwą relację z Bogiem. On nie jest tym, 
który zabiera. Jest tym, do którego wszystko 
należy. Przynosząc coś w darze, tylko oddaję 
Mu Jego własność. 

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

Życie Bronisławy przypadło na okres 
niezwykle bogaty w różne wydarzenia 
historyczne. Toczyły się wówczas walki     
o Kraków między Konradem Mazowie-
ckim a Henrykiem Brodatym; klasztor
norbertanek był świadkiem tych brato-
bójczych walk. Wielokrotnie był zajmowa-
ny przez zwalczające się armie, a siostry
musiały wówczas chronić się w pobliskich
lasach. Najtragiczniejsze wydarzenie
w dziejach klasztoru i Bronisławy to
najazd tatarski w 1241 r. Mniszki ukryły
się wtedy wśród zalesionych skał, które
dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich;
klasztor został splądrowany i spalony.
Siostry zaś, z Bronisławą na czele, niosły
pomoc ofiarom wojny.

Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują 
jej wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. 
To właśnie rozważanie cierpienia i śmierci 
Chrystusa wzniosło ją na najwyższe 
szczyty kontemplacji. Podejmowała też 
rozmaite formy pokuty i umartwienia.

Bronisława umiała na różne dramaty-
czne wydarzenia, towarzyszące jej życiu, 
spojrzeć z perspektywy wiary. W najtru-
dniejszych chwilach udawała się do 
pustelni na wzgórzu Sikornik, gdzie 
oddawała się modlitwie i medytacji. Tam 
również miała widzenie Chrystusa, który 
obiecał jej: "Bronisławo, krzyż mój jest 
twoim, lecz i chwała moja twoją będzie". 
Utrzymywała stały kontakt ze św. Jackiem 
i biskupem Iwonem. Od św. Jacka 
nauczyła się modlitwy różańcowej, którą 
wzbogaciła duchowość swojego zakonu. 
Gdy 15 sierpnia 1257 r. zmarł św. Jacek, 
Bronisława nad kościołem Św. Trójcy 
miała ujrzeć Matkę Bożą z orszakiem 
aniołów, prowadzącą św. Jacka wprost do 
nieba. 

Bronisława zmarła 29 sierpnia 1259 r. 
na Sikorniku. Jej kult rozpoczął się 
bardzo wcześnie, wkrótce po jej 
śmierci. Wzmaga się on zwłaszcza         
w czasach trudnych dla Krakowa             
i Ojczyzny. Grób Bronisławy odnaleziono 
dopiero w 1604 r. Przy poszukiwaniach       
i remoncie kościoła znaleziono pęknięcie 
w murze w ścianie północnej w kierunku 
drogi na Salwator (kościółek Zbawiciela). 

Legenda głosi, że tę szczelinę wskazał rój 
pszczół. Znaleziono w niej skrzynkę z ko-
śćmi. Nie było wprawdzie żadnego napisu, 
ale domyślono się, że szczątki należą do bł. 
Bronisławy, którą po śmierci uważano za
świętą. Dlatego pochowano ją oddzielnie, 
a potem w obawie przed Tatarami za-
murowano dla zabezpieczenia relikwii. Jest
to dowód pierwotnej czci, jaką darzono 
Bronisławę. Dopiero kanonizacja św. Jacka 
(w 1594 r.) przypomniała postać Bronisławy, 
a odnalezione relikwie przyczyniły się do
odnowienia jej kultu.

Trumienkę ukryto po raz drugi w czasie 
najazdu Szwedów na Kraków (1655). 
Znalezione po raz drugi kości Bronisławy
w roku 1782 przełożono do podwójnej 
trumienki i przeniesiono do kościoła, gdzie 
umieszczone zostały w ścianie nawy połu-
dniowej obok ołtarza św. Anny.

Kult Bronisławy rozwinął się nie przy jej 
grobie, ale na wzgórzu Sikornik. Tam,
według podania, Bronisława pojawiała się od
czasu do czasu. Tam też prepozyt zwie-
rzyniecki Herman Suchodębski wystawił 
w 1703 r. kapliczkę ku jej czci. W obrazach
tam umieszczonych podano życie Bro-
nisławy: jej widzenie w chwili zgonu św. 
Jacka (1257), znalezienie jej trumienki 
(1604), Bronisławę modlącą się pod krzyżem 
i wyrzucenie czarta z opętanej osoby za
przyczyną Bronisławy. 

W latach 1703-1839 kapliczka na Sikorniku 
stała się małym sanktuarium, do którego 
urządzano procesje wśród licznie zgro-
madzonych mieszkańców Krakowa. Chętnie 
brali w niej również udział mieszkańcy
okolicznych wiosek. Procesja wyruszała 
z kościoła klasztornego sióstr norbertanek.
Kiedy w 1707 r. w Krakowie szalała cholera,
mieszkańcy Zwierzyńca przypisywali Broni-
sławie to, że ich dzielnicę epidemia choroby 
szczęśliwie ominęła. W 1759 r. rozbudowano 
tę kaplicę i zaczęto w niej odprawiać Msze
święte. Zaczęto również prowadzić księgę
łask. W 1778 roku osiadł na Sikorniku 
pustelnik.

W 1787 r. kaplicę Bronisławy nawiedził król 
polski Stanisław August Poniatowski. Po tej

radości.

wizycie brat króla, prymas Michał Jerzy, wydał 
dekret zezwalający na powtórne poszerzenie 
kaplicy. W 1786 r. ułożono hymn, litanię i 
modlitwy ku czci bł. Bronisławy, a w 1789 r.  
ukazał się drukiem jej pierwszy żywot napi-
sany przez o. Wawrzyńca Teleszyńskiego   
OP. W latach 1820-1823 senat Krakowa 
zainicjował na Sikorniku usypanie kopca 
kuczci Tadeusza Kościuszki. Na skutek 
starań, dekretem z dnia 23 sierpnia 1839 r. 
papież Grzegorz XVI zatwierdził pradawny 
kult oddawany Bronisławie. 5 maja 1840 r. 
papież zatwierdził miejsce jej kultu jako 
Błogosła-wionej w Krakowie w kościele 
zwierzynieckim, a 31 sierpnia tego samego 
roku zezwolił na jej kult w całym zakonie 
norbertanek i w diecezji krakowskiej.

Beatyfikację Bronisławy Kraków obchodził 
bardzo uroczyście przez kilka dni. Kulmina-
cyjny punkt obchodów zaplanowano na dzień 
2 grudnia 1840 r. Z kościoła dominikanów 
wyruszyła procesja przez całe miasto aż do 
kościoła norbertanek. Niesiono w niej tru-
mienkę z relikwiami i osobny relikwiarz z gło-
wą Bronisławy. Odtąd kult bł. Bronisławy 
przeniósł się z Sikornika do samego kościoła 
Panien Norbertanek, zwłaszcza od kiedy 
Austriacy zburzyli kaplicę na Sikorniku, a no-
wą wystawili w obrębie fortyfikacji, którymi 
otoczyli kopiec Kościuszki. Papież Pius IX 
rozszerzył kult Bronisławy także na diecezję 
wrocławską, a Leon XIII - na cały zakon 
norbertański. 

W ikonografii bl. Bronisława przedstawiana 
jest w białym habicie, czasami klęczy przed 
Chrystusem trzymającym krzyż lub przed 
Trójcą Przenajświętszą. Jej atrybutem jest lilia.
Żródło:
https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01a.php3

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.

Bł. Bronisława

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

On zaś, przyjmując dar, zazwyczaj i tak mi go 
oddaje. Ubogacony. Jak przyniesione chleb 
i wino, które oddaje nam jako Ciało i Krew 
swojego Syna.

 „Błogosławiony jesteś Panie, Boże 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk 
ludzkich. Tobie Go przynosimy, aby stał się 
dla nas chlebem życia”. To słowa, które 
kapłan, zazwyczaj po cichu, wypowiada 
wznosząc w górę chleb. Za chwilę podobne 
słowa wypowiada nad winem. Tak, błogo-
sławiony jesteś, Boże. Bo wszystko nam 
dajesz. A to, co Ci próbujemy ofiarować, 
oddajesz nam ubogacone swoją łaskawością.

  Co dalej? Po modlitwach, które kapłan 
odmawia po cichu, następuje wezwanie: 
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął 
Bóg, Ojciec Wszechmogący. Nie „naszą”. 
„Moją i waszą”. Bo kapłan działa podczas 
Eucharystii w imieniu samego Chrystusa. Ale 
i „waszą” ofiarę. Bo przecież my, zgroma-
dzeni razem z kapłanem, też przynosimy 
swoje dary. Dobrze, by i jedną, i drugą ofiarę 
przyjął Pan. Po co? 
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  Tak, błogosławiony jesteś, Boże. Bo wszystko nam dajesz. A to, co Ci próbujemy ofiarować, 
oddajesz nam ubogacone swoją łaskawością.

Bł. Bronisława patronka Królestwa Polskiego, a także opiekunka dziewcząt oraz sierot. Lud 
czcił ją jako orędowniczkę wspierającą ludzi broniących się przed oszczerstwami. 

Pochodziła z Kamienia Opolskiego, urodziła się ok. 1200 r. w zamożnej rodzinie Odrowążów. 
Jej kuzynami byli św. Jacek (pierwszy polski dominikanin) i bł. Czesław. Bronisława jako
szesnastolatka wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. W młodym wieku 
została przełożoną. Podejmowała umartwienia, służyła chorym, karmiła głodnych. Miała ponoć 
dar modlitwy mistycznej. 

Nowi błogosławieni i sługi Boże

1. bł. Jan Henryk Newman (1801-90) -
kardynał z Anglii, założyciel Oratorium św.
Filipa Nereusza w swoim kraju. Beatyfikował
go 19 września 2010 w Birmingham Benedykt
XVI - jego relikwie są w Kaplicy św. Anny.
2. bł. Maria Teresa Chiramel Mankidiyan
(1876-1926) - z Indii, z Kościoła katolicko-
syromalabarskiego, stygmatyczka, założyciel-
ka Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny.
Błogosławioną ogłosił ją 9 kwietnia 2000 r. św.
Jan Paweł II.
3. sługa Boży Salwator Wiktor Emil Moscoso
Cárdenas (1846-97) - Ekwadorczyk, kapłan-
jezuita, poniósł śmierć męczeńską.
4. sługa Boży Józef Mindszenty (1892-1975) -
Węgier, kardynał, prymas Węgier, więzień
komunizmu, zmarł na emigracji w Austrii.
5. sługa Boży Jan Chrzciciel Zuaboni
(1880-1939) - Włoch, kapłan diecezjalny, 
założyciel Świeckiego Instytutu Towarzystwa 
Świętej Rodziny.

  Papież Franciszek w czasie audiencji udzielonej 12 lutego w Watykanie prefektowi 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Becciu zatwierdził dekrety dotyczące 
ośmiorga błogosławionych i sług Bożych z 7 krajów.
    Dwa dokumenty odnoszą się do dwojga błogosławionych - z Anglii i Indii oraz do sześciorga 
sług Bożych: 4 mężczyzn i 2 kobiet z Ekwadoru, Węgier, Włoch (2 osoby), Hiszpanii i 
Kolumbii.

6. sługa Boży Emanuel García Nieto
(1894-9174) - Hiszpan, kapłan-jezuita.
7. służebnica Boża Serafina (w świecie
Letycja) Formai (1876-1954) - Włoszka,
siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia
Sióstr Radosnego Przesłania.
8. służebnica Boża Maria Berenika (w
świecie Anna Julia) Duque Hencker
(1898-1993) - Kolumbijka, założycielka
Zgromadzenia Sióstr Zwiastowania Maryi.

       

 W przypadku dwojga błogosławionych de-
krety uznają cuda za ich wstawiennictwem, 
w odniesieniu do kandydata na ołtarze 
z Ekwadoru chodzi o uznanie jego męczeń-
stwa, a w pozostałych przypadkach jest to 
potwierdzenie cnót heroicznych poszcze-
gólnych sług i służebnic Bożych. Daty przy-
szłych kanonizacji i beatyfikacji ustali w póź-
niejszym terminie Ojciec Święty.
Źródło:
www.deon.pl

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

Andrzej Macura 

Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/881003.Procesja-z-zyciem

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

https://liturgia.wiara.pl/doc/881003.Procesja-z-zyciem
https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01a.php3
http://www.deon.pl
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Na swoją chwałę oraz ku naszemu i całe-
go świętego Kościoła pożytkowi. Jedno dru-
giemu się nie przeciwstawia. Oddawanie 
chwały Bogu nie odbiera niczego człowie-
kowi. A to, że sprawujemy Eucharystię ku 
naszemu pożytkowi, nie umniejsza czci 
Boga. W tej celebracji wszyscy zyskujemy. 
Dlatego po odpowiedzi na wezwanie 
celebransa wszyscy modlimy się: kapłan 
wypowiadając słowa Modlitwy nad darami, 
a my potwierdzając je swoim „Amen”.

Gdy podczas przygotowania darów, 
w przypływie zdałoby się szalonej odwagi, 
ważę się na przyniesienie Bogu samego sie-
bie, prosząc, by mnie prowadził jak chce, nie  
robię nic nadzwyczajnego. Przecież całkowi-
cie od Niego zależę. Bóg jednak jakoś oddaje 
mi także i ten dar. Po latach uczestnictwa  
w Eucharystii wierzę, że ubogacony bardziej, 
niż mógłbym się tego kiedyś spodziewać.

Chleb, wino i co jeszcze? Tych parę 
groszy? Bóg chce więcej. Całego mojego 
życia.

Po Modlitwie wiernych rozpoczyna się 
Przygotowanie darów – pierwsza część 
Liturgii Eucharystycznej. W kościołach rzadko 
dziś widać procesję z darami. Traktuje się ją 
jak niepotrzebny i komplikujący życie dodatek. 
A przecież jest w niej głęboka myśl. Zanim 
ostatecznie ofiarujemy, przynosimy Bogu 
swoje dary. Między stolikiem, na którym 
zazwyczaj stoją, a miejscem, w którym kapłan 
je przyjmie, jest zawsze tych kilkanaście 
kroków. To czas na pomyślenie. O czym? 
Choćby o najprostszym. Ktoś niesie chleb, 
ktoś wino. A co ja, idąc duchowo wraz z nimi 
w tej procesji, zaniosę Bogu? Moje dobre 
czyny? Moje bóle? To, że przebaczyłem?

Jest jednak w procesji z darami coś więcej. 
W tym momencie człowiek odzyskuje 
właściwą relację z Bogiem. On nie jest tym, 
który zabiera. Jest tym, do którego wszystko 
należy. Przynosząc coś w darze, tylko oddaję 
Mu Jego własność. 

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

 Życie Bronisławy przypadło na okres 
niezwykle bogaty w różne wydarzenia 
historyczne. Toczyły się wówczas walki     
o Kraków między Konradem Mazowie-
ckim a Henrykiem Brodatym; klasztor
norbertanek był świadkiem tych brato-
bójczych walk. Wielokrotnie był zajmowa-
ny przez zwalczające się armie, a siostry
musiały wówczas chronić się w pobliskich
lasach. Najtragiczniejsze wydarzenie
w dziejach klasztoru i Bronisławy to
najazd tatarski w 1241 r. Mniszki ukryły
się wtedy wśród zalesionych skał, które
dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich;
klasztor został splądrowany i spalony.
Siostry zaś, z Bronisławą na czele, niosły
pomoc ofiarom wojny.

 Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują 
jej wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. 
To właśnie rozważanie cierpienia i śmierci 
Chrystusa wzniosło ją na najwyższe 
szczyty kontemplacji. Podejmowała też 
rozmaite formy pokuty i umartwienia.

Bronisława umiała na różne dramaty-
czne wydarzenia, towarzyszące jej życiu, 
spojrzeć z perspektywy wiary. W najtru-
dniejszych chwilach udawała się do 
pustelni na wzgórzu Sikornik, gdzie 
oddawała się modlitwie i medytacji. Tam 
również miała widzenie Chrystusa, który 
obiecał jej: "Bronisławo, krzyż mój jest 
twoim, lecz i chwała moja twoją będzie". 
Utrzymywała stały kontakt ze św. Jackiem 
i biskupem Iwonem. Od św. Jacka 
nauczyła się modlitwy różańcowej, którą 
wzbogaciła duchowość swojego zakonu. 
Gdy 15 sierpnia 1257 r. zmarł św. Jacek, 
Bronisława nad kościołem Św. Trójcy 
miała ujrzeć Matkę Bożą z orszakiem 
aniołów, prowadzącą św. Jacka wprost do 
nieba. 
 Bronisława zmarła 29 sierpnia 1259 r. 

na Sikorniku. Jej kult rozpoczął się 
bardzo wcześnie, wkrótce po jej 
śmierci. Wzmaga się on zwłaszcza         
w czasach trudnych dla Krakowa             
i Ojczyzny. Grób Bronisławy odnaleziono 
dopiero w 1604 r. Przy poszukiwaniach       
i remoncie kościoła znaleziono pęknięcie 
w murze w ścianie północnej w kierunku 
drogi na Salwator (kościółek Zbawiciela). 

Legenda głosi, że tę szczelinę wskazał rój 
pszczół. Znaleziono w niej skrzynkę z ko-
śćmi. Nie było wprawdzie żadnego napisu, 
ale domyślono się, że szczątki należą do bł. 
Bronisławy, którą po śmierci uważano za 
świętą. Dlatego pochowano ją oddzielnie,  
a potem w obawie przed Tatarami za-
murowano dla zabezpieczenia relikwii. Jest 
to dowód pierwotnej czci, jaką darzono 
Bronisławę. Dopiero kanonizacja św. Jacka 
(w 1594 r.) przypomniała postać Bronisławy, 
a odnalezione relikwie przyczyniły się do 
odnowienia jej kultu.
  Trumienkę ukryto po raz drugi w czasie 
najazdu Szwedów na Kraków (1655). 
Znalezione po raz drugi kości Bronisławy   
w roku 1782 przełożono do podwójnej 
trumienki i przeniesiono do kościoła, gdzie 
umieszczone zostały w ścianie nawy połu-
dniowej obok ołtarza św. Anny.
   Kult Bronisławy rozwinął się nie przy jej 
grobie, ale na wzgórzu Sikornik. Tam, 
według podania, Bronisława pojawiała się od 
czasu do czasu. Tam też prepozyt zwie-
rzyniecki Herman Suchodębski wystawił   
w 1703 r. kapliczkę ku jej czci. W obrazach 
tam umieszczonych podano życie Bro-
nisławy: jej widzenie w chwili zgonu św. 
Jacka (1257), znalezienie jej trumienki 
(1604), Bronisławę modlącą się pod krzyżem 
i wyrzucenie czarta z opętanej osoby za 
przyczyną Bronisławy. 
   W latach 1703-1839 kapliczka na Sikorniku 
stała się małym sanktuarium, do którego 
urządzano procesje wśród licznie zgro-
madzonych mieszkańców Krakowa. Chętnie 
brali w niej również udział mieszkańcy 
okolicznych wiosek. Procesja wyruszała       
z kościoła klasztornego sióstr norbertanek. 
Kiedy w 1707 r. w Krakowie szalała cholera, 
mieszkańcy Zwierzyńca przypisywali Broni-
sławie to, że ich dzielnicę epidemia choroby 
szczęśliwie ominęła. W 1759 r. rozbudowano 
tę kaplicę i zaczęto w niej odprawiać Msze 
święte. Zaczęto również prowadzić księgę 
łask. W 1778 roku osiadł na Sikorniku 
pustelnik.
   W 1787 r. kaplicę Bronisławy nawiedził król 
polski Stanisław August Poniatowski. Po tej

radości.

wizycie brat króla, prymas Michał Jerzy, wydał 
dekret zezwalający na powtórne poszerzenie 
kaplicy. W 1786 r. ułożono hymn, litanię i 
modlitwy ku czci bł. Bronisławy, a w 1789 r.  
ukazał się drukiem jej pierwszy żywot napi-
sany przez o. Wawrzyńca Teleszyńskiego   
OP. W latach 1820-1823 senat Krakowa 
zainicjował na Sikorniku usypanie kopca 
kuczci Tadeusza Kościuszki. Na skutek 
starań, dekretem z dnia 23 sierpnia 1839 r. 
papież Grzegorz XVI zatwierdził pradawny 
kult oddawany Bronisławie. 5 maja 1840 r. 
papież zatwierdził miejsce jej kultu jako 
Błogosła-wionej w Krakowie w kościele 
zwierzynieckim, a 31 sierpnia tego samego 
roku zezwolił na jej kult w całym zakonie 
norbertanek i w diecezji krakowskiej.
   Beatyfikację Bronisławy Kraków obchodził 
bardzo uroczyście przez kilka dni. Kulmina-
cyjny punkt obchodów zaplanowano na dzień 
2 grudnia 1840 r. Z kościoła dominikanów 
wyruszyła procesja przez całe miasto aż do 
kościoła norbertanek. Niesiono w niej tru-
mienkę z relikwiami i osobny relikwiarz z gło-
wą Bronisławy. Odtąd kult bł. Bronisławy 
przeniósł się z Sikornika do samego kościoła 
Panien Norbertanek, zwłaszcza od kiedy 
Austriacy zburzyli kaplicę na Sikorniku, a no-
wą wystawili w obrębie fortyfikacji, którymi 
otoczyli kopiec Kościuszki. Papież Pius IX 
rozszerzył kult Bronisławy także na diecezję 
wrocławską, a Leon XIII - na cały zakon 
norbertański. 
   W ikonografii bl. Bronisława przedstawiana 
jest w białym habicie, czasami klęczy przed 
Chrystusem trzymającym krzyż lub przed 
Trójcą Przenajświętszą. Jej atrybutem jest lilia.
Żródło:
https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01a.php3

    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.

Bł. Bronisława

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

On zaś, przyjmując dar, zazwyczaj i tak mi go 
oddaje. Ubogacony. Jak przyniesione chleb 
i wino, które oddaje nam jako Ciało i Krew 
swojego Syna.

„Błogosławiony jesteś Panie, Boże 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk 
ludzkich. Tobie Go przynosimy, aby stał się 
dla nas chlebem życia”. To słowa, które 
kapłan, zazwyczaj po cichu, wypowiada 
wznosząc w górę chleb. Za chwilę podobne 
słowa wypowiada nad winem. Tak, błogo-
sławiony jesteś, Boże. Bo wszystko nam 
dajesz. A to, co Ci próbujemy ofiarować, 
oddajesz nam ubogacone swoją łaskawością.

Co dalej? Po modlitwach, które kapłan
odmawia po cichu, następuje wezwanie: 
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął 
Bóg, Ojciec Wszechmogący. Nie „naszą”.
„Moją i waszą”. Bo kapłan działa podczas 
Eucharystii w imieniu samego Chrystusa. Ale 
i „waszą” ofiarę. Bo przecież my, zgroma-
dzeni razem z kapłanem, też przynosimy 
swoje dary. Dobrze, by i jedną, i drugą ofiarę 
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krety uznają cuda za ich wstawiennictwem, 
w odniesieniu do kandydata na ołtarze 
z Ekwadoru chodzi o uznanie jego męczeń-
stwa, a w pozostałych przypadkach jest to 
potwierdzenie cnót heroicznych poszcze-
gólnych sług i służebnic Bożych. Daty przy-
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej odbędzie się w środę, 20 
lutego br., po Msz św. o godz. 18.00.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona w piątek, 22 lutego o godz. 
18.00. Zapraszamy rodziców wraz z dzieć-
mi 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.

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 piątek, 22 lutego, święto katedry św. 
Piotra, 
w sobotę, 23 lutego, wspomnienie św. 
Polikarpa, biskupa i męczennika. 

–

–

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

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.
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 
Jr 17, 5-8

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Tak 
mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada 
nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 
swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest 
on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie 
dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera 
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i 
bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada 
ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest 
on podobny do drzewa zasadzonego nad 
wodą, co swe korzenie puszcza ku stru-
mieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, 
bo zachowa zielone liście; także w roku 
posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje 
wydawać owoców».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą 
występnych, nie wchodzi na drogę 
grzeszników i nie zasiada w gronie 
szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał 
sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą 
wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. 
Liście jego nie więdną, 
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: są jak plewa, którą 
wiatr rozmiata. Albowiem droga 
sprawiedliwych jest Panu znana, a droga 
występnych zaginie.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 12. 16-20

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Jeżeli głosi 
się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego 
twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma 
zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmar-
twychwstają, to i Chrystus nie zmartwych-
wstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremna jest wasza wiara i aż dotąd 
pozostajecie w waszych grzechach. 

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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Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli 
na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w 
Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy 
bardziej od wszystkich ludzi godni 
politowania. Tymczasem jednak Chrystus 
zmartwych-wstał jako pierwociny spośród 
tych, co pomarli.

Oto słowo Boże 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 6, 23ab

Cieszcie się i radujcie, 
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA  
Łk 6, 17.20-26

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i 
zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum 
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej 
Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic 
Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich 
uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, 
ubodzy, albowiem do was należy królestwo 
Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, 
albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, 
którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 
będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród 
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna 
Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię 
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym 
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, 
bo odebraliście już pociechę waszą. Biada 
wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem 
głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się 
teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 
będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie 
chwalić was będą. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Możemy być mężem przeklętym albo 
błogosławionym. Jesteśmy błogosławieni, albo 
biada nam. Każdy normalny, nie tylko wierzący 
człowiek chce być błogosławionym czyli 
szczęśliwym, a nie przeklętym i nie-
szczęśliwym. Skąd więc tyle decyzji, wyborów, 
ścieżek i dróg, które nie prowadzą nas do 
szczęścia, a na manowce?

Po prostu zapominamy o radach, 
wskazówkach, podpowiedziach, które dzisiaj 
kieruje do nas Bóg w swoim słowie lub nie 
chcemy, nie potrafimy w pełni się do nich 
stosować. 

A jakie one są? Pokładaj ufność w Panu,        
a nie w drugim człowieku lub swoim ciele; 
upodobaj sobie w Prawie Pańskim i rozmyślaj 
nad nim dniem i nocą; bądź gotowy na 
ubóstwo, głód, płacz i odrzucenie ze względu 
na Chrystusa i królestwo Boże. Tak, królestwo 
Boże, bo to ono jest celem naszej ziemskiej 
pielgrzymki...

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!
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