KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2019 r.
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyW sobotę, 7 grudnia, o godz. 7.00. zostanie 10
namy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas
odprawiona Msza św. wotywna o Niepokaoczekiwania na przyjście Pana Jezusa,
lanym Sercu NMP. Po Mszy, przed wyktóre przeżywamy w liturgii świąt Bożego
stawionym Najświętszym Sakramentem
Narodzenia. Jest to także czas przygoodmówimy jedną część różańca, po czym
towania na powtórne przyjście Zbawiciela
podejmiemy piętnastominutowe rozważanie
na końcu czasu. Liturgicznym znakiem
w ciszy, nad wskazaną przez księdza
11
oczekiwania jest poranna Msza św. zwana
tajemnicą różańca świętego.
Roratami. W naszym kościele Msza św.
roratnia odprawiana będzie codziennie 4. W poniedziałek, 2 grudnia br., o godz. 18.00
zostanie odprawiona Msza św. wotywna
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz.
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy
7.00. w każdy poniedziałek, środę i sobotę
do wspólnej modlitwy.
Adwentu.
5.
We
wtorek, 3 grudnia br., o godz. 18.00. 12
2. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiązostanie odprawiona Msza św. w intencji
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostadzieci, zwłaszcza tych które odeszły od
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabowiary i Kościoła oraz ich rodziców. Modlitwa
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy
różańcowa rodziców w intencji swoich dzieci
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i
rozpocznie się o godz. 17.30.
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będzie- 6. Po raz 26 Caritas Polska organizuje kampa- 13
my za zmarłych polecanych w wypominnię społeczną wspierającą najbiedniejsze
kach rocznych.
dzieci - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", w tym roku pod hasłem: ŚWIECA, 14
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I
KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. Zachęcamy
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,
wszystkich Parafian do nabywania świec.
5 grudnia, Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 7. Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w pią17.00, a po Mszy św. koronka do Miłosiertek 6 grudnia br., po Mszy św. o godz.
dzia Bożego. W tym dniu, w sposób
17.00.
Prosimy rodziców o przygotowanie15
szczególny, modlimy się o powołania kapprezentów dla swoich dzieci. Przed kościołańskie i zakonne.
łem prowadzimy zbiórkę ofiar dla dzieci z roW piątek, 6 grudnia, Msza św. wotywna
dzin wielodzietnych i potrzebujących wsparo Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
cia materialnego.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
16
można będzie skorzystać rano i od godz. 8. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia br., w uro16.00. Pragniemy również odwiedzić choczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęrych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
tszej Maryi Panny, po Mszy Świętej o godz.
nazwiska oraz adresy osób pragnących
18.00., można będzie złożyć uroczyste
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednaprzyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
Poczętego. Foldery Duchowej Adopcji naleprosimy zgłaszać w zakrystii lub w kanceży pobrać ze stolika przy wejściu do kościolarii parafialnej. Po Mszy Świętej o godz.
ła.
18.00. zostanie odprawione przed Najświętszym Sakramentem, Nabożeństwo 9. Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach
parafialnych. Próby odbywają się w niedziePierwszopiątkowe, prowadzone przez
lę po Mszy św. o godz. 11.30. w Kanonii.
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.
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Paulini zapraszają wiernych zaangażowanych w obronę życia dzieci nienarodzonych
oraz wszystkich ludzi dobrej woli na uroczyste ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w kościele
Ducha Świętego, 8 grudnia o godz. 18.00.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w trzecią niedzielę Adwentu, 15 grudnia br. i
będą trwały do wtorku, 17 grudnia br.
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św.
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie
odprawiana o godz. 19.00.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
W następną niedzielę, 8 grudnia br.,
przypada XX Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego
dnia przeprowadzimy przed kościołem
zbiórkę ofiar do puszek.
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
wspomnienia liturgiczne:

− we wtorek, 3 grudnia, wspomnienie św.
Franciszka Ksawerego, kapłana,
− w piątek, 6 grudnia, wspomnienie św.
Mikołaja, biskupa,
− w sobotę, 7 grudnia, wspomnienie św.
Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła,
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

17.W tym roku z wizytą duszpasterską pragniemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. Kolędę rozpoczniemy 9 grudnia. Nowych parafian lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy
zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się
do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
9.XII. - Król. Marysieńki 1-3 i n-ry nieparzyste
10.XII - Król. Marysieńki 5-7E i n-ry parzyste
11.XII - Królewicza Jakuba n-ry nieparzyste
12.XII - Królewicza Jakuba 2-38A n-ry parz.
13.XII - Królewicza Jakuba 40-88 n-ry parz.
14.XII - Rumiana 1-69 numery nieparzyste
W dni powszednie kolędę rozpoczynamy od
godz. 17.00. do 21.30., a w soboty od godz.
15.00. do 21.30.
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S Ł O W A

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i
nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając
żądzom.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Widzenie
Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i
Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że
góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na
szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy
pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę
Oto słowo Boże
Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas
nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie
Ps 85 (84), 8
rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla
licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. swoje zbawienie.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w świaEWANGELIA
tłości Pańskiej!
Mt 24, 37-44
Oto słowo Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjPSALM RESPONSORYJNY
ściem Syna Człowieczego. Albowiem jak
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i
Idźmy z radością na spotkanie Pana
za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak
«Pójdziemy do domu Pana».
również będzie z przyjściem Syna CzłoJuż stoją nasze stopy *
wieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
w twoich bramach, Jeruzalem.
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, *
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jatrony domu Dawida.
kiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
Niech pokój panuje w twych murach, *
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
a pomyślność w twoich pałacach.
Człowieczy przyjdzie».
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
Oto Słowo Pańskie
będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
RORATY

DRUGIE CZYTANIE

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

W niedzielę, 8 grudnia, w kościele odbędzie
się kolejne spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców. Spotkanie rozpoczyna się katechezą
o godz. 11.00. Podczas Mszy św. o godz.
11.30. zostaną poświęcone medaliki.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną:
teraz nadeszła dla was godzina powstania ze
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas
niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.
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KOMENTARZ
Rozpoczął
się czas Adwentu, czyli
czuwania. A czuwanie to wewnętrzna
gotowość, szczególna dyspozycja serca,
która powinna rozpalać w nas tęsknotę i
pragnienie zjednoczenia się z Tym, na kogo
oczekujemy. Przez ową czujność stajemy się
podobni do siebie. Tak jak oblubienica do
oblubieńca, kochany do kochającego, jak
człowiek do Boga.
Na tym bowiem polega istota duchowej
czujności, aby być w nieustannym procesie,
w dojrzewaniu do pełnej gotowości na
przyjście Pana. A ten, kto żyje w taki sposób
stroni od nieprzyzwoitości, od uczynków ciała
czy ciemności grzechu. Bo wie, że przyjście
Pana jest blisko i choć nie wie kiedy ono
nastąpi to wciąż żyje w jego perspektywie.
Ks. Michał Dubicki.
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8 grudnia - Godzina Łaski dla świata.

Adwent 2019

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na
wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy
wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza
ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto
w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu
najbardziej potrzebne.

Adwent (łac. advenio - przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas na duchowe przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a także czas radosnego oczekiwania na
Boże Narodzenie. Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto
Bożego Narodzenia niedzieli, która wypada najbliżej 30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni (4
niedziele) aż do zmierzchu 24 grudnia.

Adwent jest okresem rozpoczynającym
nowy rok liturgiczny. Adwent pojawił się
dopiero po ustaleniu stałej daty świąt
Narodzenia Pańskiego, co miało miejsce
w Rzymie w połowie IV wieku. Data
Uroczystości Bożego Narodzenia została
wyznaczona na 25 grudnia czyli na dzień
przesilenia zimowego. W kalendarzu rzymskim obchodzono wówczas dzień narodzin
Słońca Niezwyciężonego (Sol invictus).
Wcześniej między 17 a 23 grudnia w starożytnym Rzymie obchodzono Saturnalia,
które były czasem radosnego świętowania i
pojednania ponieważ świętowali zarówno
wolni Rzymianie jak i niewolnicy. Obecnie
ten tydzień jest drugim okresem adwentu,
który dla chrześcijan jest okresem bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Bożego Narodzenia.

PONIEDZIAŁEK
2 grudnia 2019 r. godz. 18:00
Msza Święta wotywna
o Duchu Świętym.
WTOREK
3 grudnia 2019 r.
Modlitwa za dzieci o godz. 17.30
Msza św. o godz. 18.00
Modlimy się za dzieci,
zwłaszcza za te które odeszły od wiary i
Kościoła oraz ich rodziców.
ŚRODA
4 grudnia 2019 r. godz 17:00
Msza Święta w intencji kapłanów
pracujących w naszej parafii.
CZWARTEK - Dzień Kapłański
5 grudnia 2019 r.
po Mszy Świętej o godz. 17:00
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. W tym dniu modlimy się
o powołania kapłańskie.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2zw

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg
nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze
dusze; On powołał do życia także nasze ciało i
nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski
niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała.

Liturgia Kościoła dzieli Adwent na dwie
części. Pierwsza część trwa od początku
Adwentu do 16 grudnia włącznie i ma na celu
przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa u końca czasów, natomiast a druga
część trwa od 17 grudnia do 24 grudnia i jest
bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości Bożego Narodzenia.

Symbole i zwyczaje
Adwentowe

Zwiastowanie (1420-1440). Robert Campin
Ligawka to wygięty łukowato, wykonany
z drewna instrument w formie rogu o długości
około 1 metra. Grane na nim smętne melodie
przed wschodem słońca mają przypominać
ludziom o nieuchronnym nadejściu końca
świata i obwieszczają nadejście Syna Bożego. Zwyczaj ten ma związek z Roratami
czyli mszą roratną. Jest to pierwsza msza w
okre-sie adwentu celebrowana o wschodzie
słoń-ca. Jednak coraz częściej żeby
umożliwić dzieciom udział w mszy Roraty są
prze-noszone na wieczór, albo późne
popołudnie. Podczas Rorat, które są mszą
wotywną dla Najświętszej Maryi Panny,
zapala się do-datkową świecę - roratkę, która
symbolizuje obecność czuwającej Maryi.

Z okresem Adwentu związane są różne
symbole i zwyczaje. Wieniec adwentowy
zrobiony jest z gałązek drzewa iglastego,
najczęściej ze świerku i sosny. W kolistym
wieńcu umieszcza się 4 świece. Każda ze
świec symbolizuje kolejną niedzielę Adwentu i
jest tego dnia podczas wspólnej modlitwy lub
posiłku zapalana. Pomysł na wieńce adwentowe pojawił się w Niemczech ok. 1830 roku.
Innym przykładem tradycji zaczerpniętej od
niemieckich luteran z tego okresu jest kalendarz adwentowy. Służył on do odliczania dni
od pierwszego dnia Adwentu aż do Wigilii
Bożego Narodzenia. Przykładem naszych
lokalnych zwyczajów związanych z okresem Źródło:
Adwentu jest gra na ligawkach.
http://kalendarz.livecity.pl/adwent/2019

• Dostąpi uzdrowienia.
• Wyrwie się z nałogu.
• Przestanie być niewolnikiem grzechu.

zaprasza młodzież na spotkania
we środy o godz. 19.00 do dzwonnicy

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest
Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca,
zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów
z wszystkich narodów.
Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i
poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. Poniżej
świadectwo jednego z członków wspólnoty.

Św. Cecyli

- patronki chórzystów,
muzyków, organistów, zespołów
wokalno-muzycznych
Z okazji święta patronalnego naszych
organistów i chóru parafialnego w niedzielę 24 listopada br. podczas Mszy
świętej o godz. 10.00 modliliśmy się
w Ich intencji.

Więcej zdjęć oraz wybrane utwory muzyczne są zamieszczone na Facebook:
@ParafiaWilanowAnna

Godzina Łaski... Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba.

Rekolekcje są szczególnym, błogosławionym czasem; czasem łaski, szczególnie
przez Pana Boga wybranym, dlatego, że
jest to czas z naszej strony specjalnie
poświęcony Panu Bogu.
Sprawdzają się te obietnice zawarte w Piśmie Świętym, że gdy człowiek zbliża się do
Pana Boga, to Bóg zbliża się do niego, że
gdy człowiek ze swojej wspaniałomyślności
ofiaruje Panu Bogu swój czas, swoje akty
wiary, wyrażające się na przykład w przystąpieniu do kraty konfesjonału, czy też
właśnie w jakimś specjalnym poświęceniu
swojego życia modlitwie, czy zarezerwowaniu chociażby części swojego urlopu na
chwilę spotkania z Bogiem, to otrzymuje
w dwójnasób, otrzymuje rzeczywiście ze
strony Pana Boga, który nie da się nigdy
prześcignąć w hojności.
Jeśli my w jakimś porywie swojej wspaniałomyślności ofiarujemy coś Panu Bogu, to
Pan Bóg rzeczywiście wynagradza to po
stokroć.
o. Piotr Andrukiewicz CSsR

PIĄTEK
6 grudnia 2019 r.

Po Mszy Świętej o godz. 18.00
Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym, wraz z Kapłanem
poprowadzi nabożeństwo
Wynagradzające Bożemu Sercu
SOBOTA
7 grudnia 2019 rok godz. 7.00

Mam na imię Grzesiek. Na spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca przy parafii
Świętej Anny w Wilanowie przychodzę od niespełna roku. Razem z moją Narzeczoną
przyjeżdżamy tu z północnej części Warszawy.
Te spotkania bardzo dużo mi dają. Wiem, że dzięki nim moja relacja z Panem Bogiem
pogłębiła się, stałem się bardziej otwarty na działanie Boga i Jego Łaski. Mam wiele
ciekawych przemyśleń i spostrzeżeń, gdy słyszę jak inni uczestnicy wspólnoty w wolności
dzielą się swoim świadectwem i doświadczeniem Boga w czasie każdego tygodnia
formacji. W każdym tygodniu mamy możliwość medytacji Słowa Bożego. Dzięki nim i
ludziom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, mogę rozwijać swoją wiarę i ubogacać
swoje życie.
Gorąco zachęcam do przyjścia na spotkania wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.
Spotkania odbywają się w środy o godzinie 19.00 w dzwonnicy.
Grzesiek
Nr 560

Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie
poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za
dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która
ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy
będą się nawet modlili za swoich wrogów.

Większość z nas dozna innych łask. To wiel8 grudnia godz. 12.00 - 13.00
kie dary, które jak potężny dźwig wyrywają nas
z kolein codziennego zła, z naszej opiesza- Żródło:
łości, gotowości do kompromisu i dogadywania https://adonai.pl/maryja/?id=90

Chór parafialny i współpracujący z nim
muzycy zapewnili oprawę muzyczną
Eucharystii, a na zakończenie wysłuchaliśmy krótkiego koncertu.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

się ze światem, by postawić nas na zupełnie
nowej ziemi, wśród zupełnie nowych (o ile
piękniejszych) krajobrazów.

3FLPMFLDKF "EXFOUPXF
15-17 grudnia 2019 r.

Msza Święta w intencji wynagradzającej Maryi bluźnierstwa przeciwko
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie
jako Matkę człowieka.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym
Sakramentem odmówimy jedną
część Różańca i przez 15 minut,
będziemy rozważać w ciszy jedną z
tajemnic Różańca Świętego.
Nr 560
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8 grudnia - Godzina Łaski dla świata.

Adwent 2019

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na
wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy
wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza
ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto
w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu
najbardziej potrzebne.

Adwent (łac. advenio - przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas na duchowe przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a także czas radosnego oczekiwania na
Boże Narodzenie. Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto
Bożego Narodzenia niedzieli, która wypada najbliżej 30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni (4
niedziele) aż do zmierzchu 24 grudnia.

Adwent jest okresem rozpoczynającym
nowy rok liturgiczny. Adwent pojawił się
dopiero po ustaleniu stałej daty świąt
Narodzenia Pańskiego, co miało miejsce
w Rzymie w połowie IV wieku. Data
Uroczystości Bożego Narodzenia została
wyznaczona na 25 grudnia czyli na dzień
przesilenia zimowego. W kalendarzu rzymskim obchodzono wówczas dzień narodzin
Słońca Niezwyciężonego (Sol invictus).
Wcześniej między 17 a 23 grudnia w starożytnym Rzymie obchodzono Saturnalia,
które były czasem radosnego świętowania i
pojednania ponieważ świętowali zarówno
wolni Rzymianie jak i niewolnicy. Obecnie
ten tydzień jest drugim okresem adwentu,
który dla chrześcijan jest okresem bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Bożego Narodzenia.

PONIEDZIAŁEK
2 grudnia 2019 r. godz. 18:00
Msza Święta wotywna
o Duchu Świętym.
WTOREK
3 grudnia 2019 r.
Modlitwa za dzieci o godz. 17.30
Msza św. o godz. 18.00
Modlimy się za dzieci,
zwłaszcza za te które odeszły od wiary i
Kościoła oraz ich rodziców.
ŚRODA
4 grudnia 2019 r. godz 17:00
Msza Święta w intencji kapłanów
pracujących w naszej parafii.
CZWARTEK - Dzień Kapłański
5 grudnia 2019 r.
po Mszy Świętej o godz. 17:00
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. W tym dniu modlimy się
o powołania kapłańskie.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2zw

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg
nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze
dusze; On powołał do życia także nasze ciało i
nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski
niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała.

Liturgia Kościoła dzieli Adwent na dwie
części. Pierwsza część trwa od początku
Adwentu do 16 grudnia włącznie i ma na celu
przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa u końca czasów, natomiast a druga
część trwa od 17 grudnia do 24 grudnia i jest
bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości Bożego Narodzenia.

Symbole i zwyczaje
Adwentowe

Zwiastowanie (1420-1440). Robert Campin
Ligawka to wygięty łukowato, wykonany
z drewna instrument w formie rogu o długości
około 1 metra. Grane na nim smętne melodie
przed wschodem słońca mają przypominać
ludziom o nieuchronnym nadejściu końca
świata i obwieszczają nadejście Syna Bożego. Zwyczaj ten ma związek z Roratami
czyli mszą roratną. Jest to pierwsza msza w
okre-sie adwentu celebrowana o wschodzie
słoń-ca. Jednak coraz częściej żeby
umożliwić dzieciom udział w mszy Roraty są
prze-noszone na wieczór, albo późne
popołudnie. Podczas Rorat, które są mszą
wotywną dla Najświętszej Maryi Panny,
zapala się do-datkową świecę - roratkę, która
symbolizuje obecność czuwającej Maryi.

Z okresem Adwentu związane są różne
symbole i zwyczaje. Wieniec adwentowy
zrobiony jest z gałązek drzewa iglastego,
najczęściej ze świerku i sosny. W kolistym
wieńcu umieszcza się 4 świece. Każda ze
świec symbolizuje kolejną niedzielę Adwentu i
jest tego dnia podczas wspólnej modlitwy lub
posiłku zapalana. Pomysł na wieńce adwentowe pojawił się w Niemczech ok. 1830 roku.
Innym przykładem tradycji zaczerpniętej od
niemieckich luteran z tego okresu jest kalendarz adwentowy. Służył on do odliczania dni
od pierwszego dnia Adwentu aż do Wigilii
Bożego Narodzenia. Przykładem naszych
lokalnych zwyczajów związanych z okresem Źródło:
Adwentu jest gra na ligawkach.
http://kalendarz.livecity.pl/adwent/2019

• Dostąpi uzdrowienia.
• Wyrwie się z nałogu.
• Przestanie być niewolnikiem grzechu.

zaprasza młodzież na spotkania
we środy o godz. 19.00 do dzwonnicy

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest
Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca,
zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów
z wszystkich narodów.
Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i
poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. Poniżej
świadectwo jednego z członków wspólnoty.

Św. Cecyli

- patronki chórzystów,
muzyków, organistów, zespołów
wokalno-muzycznych
Z okazji święta patronalnego naszych
organistów i chóru parafialnego w niedzielę 24 listopada br. podczas Mszy
świętej o godz. 10.00 modliliśmy się
w Ich intencji.

Więcej zdjęć oraz wybrane utwory muzyczne są zamieszczone na Facebook:
@ParafiaWilanowAnna

Godzina Łaski... Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba.

Rekolekcje są szczególnym, błogosławionym czasem; czasem łaski, szczególnie
przez Pana Boga wybranym, dlatego, że
jest to czas z naszej strony specjalnie
poświęcony Panu Bogu.
Sprawdzają się te obietnice zawarte w Piśmie Świętym, że gdy człowiek zbliża się do
Pana Boga, to Bóg zbliża się do niego, że
gdy człowiek ze swojej wspaniałomyślności
ofiaruje Panu Bogu swój czas, swoje akty
wiary, wyrażające się na przykład w przystąpieniu do kraty konfesjonału, czy też
właśnie w jakimś specjalnym poświęceniu
swojego życia modlitwie, czy zarezerwowaniu chociażby części swojego urlopu na
chwilę spotkania z Bogiem, to otrzymuje
w dwójnasób, otrzymuje rzeczywiście ze
strony Pana Boga, który nie da się nigdy
prześcignąć w hojności.
Jeśli my w jakimś porywie swojej wspaniałomyślności ofiarujemy coś Panu Bogu, to
Pan Bóg rzeczywiście wynagradza to po
stokroć.
o. Piotr Andrukiewicz CSsR

PIĄTEK
6 grudnia 2019 r.

Po Mszy Świętej o godz. 18.00
Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym, wraz z Kapłanem
poprowadzi nabożeństwo
Wynagradzające Bożemu Sercu
SOBOTA
7 grudnia 2019 rok godz. 7.00

Mam na imię Grzesiek. Na spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca przy parafii
Świętej Anny w Wilanowie przychodzę od niespełna roku. Razem z moją Narzeczoną
przyjeżdżamy tu z północnej części Warszawy.
Te spotkania bardzo dużo mi dają. Wiem, że dzięki nim moja relacja z Panem Bogiem
pogłębiła się, stałem się bardziej otwarty na działanie Boga i Jego Łaski. Mam wiele
ciekawych przemyśleń i spostrzeżeń, gdy słyszę jak inni uczestnicy wspólnoty w wolności
dzielą się swoim świadectwem i doświadczeniem Boga w czasie każdego tygodnia
formacji. W każdym tygodniu mamy możliwość medytacji Słowa Bożego. Dzięki nim i
ludziom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, mogę rozwijać swoją wiarę i ubogacać
swoje życie.
Gorąco zachęcam do przyjścia na spotkania wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.
Spotkania odbywają się w środy o godzinie 19.00 w dzwonnicy.
Grzesiek
Nr 560

Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie
poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za
dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która
ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy
będą się nawet modlili za swoich wrogów.

Większość z nas dozna innych łask. To wiel8 grudnia godz. 12.00 - 13.00
kie dary, które jak potężny dźwig wyrywają nas
z kolein codziennego zła, z naszej opiesza- Żródło:
łości, gotowości do kompromisu i dogadywania https://adonai.pl/maryja/?id=90

Chór parafialny i współpracujący z nim
muzycy zapewnili oprawę muzyczną
Eucharystii, a na zakończenie wysłuchaliśmy krótkiego koncertu.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

się ze światem, by postawić nas na zupełnie
nowej ziemi, wśród zupełnie nowych (o ile
piękniejszych) krajobrazów.

Rekolekcje Adwentowe
15-17 grudnia 2019 r.

Msza Święta w intencji wynagradzającej Maryi bluźnierstwa przeciwko
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie
jako Matkę człowieka.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym
Sakramentem odmówimy jedną
część Różańca i przez 15 minut,
będziemy rozważać w ciszy jedną z
tajemnic Różańca Świętego.
Nr 560
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2019 r.
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyW sobotę, 7 grudnia, o godz. 7.00. zostanie 10
namy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas
odprawiona Msza św. wotywna o Niepokaoczekiwania na przyjście Pana Jezusa,
lanym Sercu NMP. Po Mszy, przed wyktóre przeżywamy w liturgii świąt Bożego
stawionym Najświętszym Sakramentem
Narodzenia. Jest to także czas przygoodmówimy jedną część różańca, po czym
towania na powtórne przyjście Zbawiciela
podejmiemy piętnastominutowe rozważanie
na końcu czasu. Liturgicznym znakiem
w ciszy, nad wskazaną przez księdza
11
oczekiwania jest poranna Msza św. zwana
tajemnicą różańca świętego.
Roratami. W naszym kościele Msza św.
roratnia odprawiana będzie codziennie 4. W poniedziałek, 2 grudnia br., o godz. 18.00
zostanie odprawiona Msza św. wotywna
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz.
o Duchu Świętym z intencją dziękczynną za
7.00. w każdy poniedziałek, środę i sobotę
rekolekcje, które w tym dniu się zakończą.
Adwentu.
2. Dziś przypada pierwsza niedziela miesią- 5. We wtorek, 3 grudnia br., o godz. 18.00. 12
zostanie odprawiona Msza św. w intencji
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostadzieci, zwłaszcza tych które odeszły od
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabowiary i Kościoła oraz ich rodziców. Modlitwa
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy
różańcowa rodziców w intencji swoich dzieci
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i
rozpocznie się o godz. 17.30.
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będzie- 6. Po raz 26 Caritas Polska organizuje kampa- 13
my za zmarłych polecanych w wypominnię społeczną wspierającą najbiedniejsze
kach rocznych.
dzieci - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", w tym roku pod hasłem: ŚWIECA, 14
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I
KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. Zachęcamy
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,
wszystkich Parafian do nabywania świec.
5 grudnia, Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 7. Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w pią17.00, a po Mszy św. koronka do Miłosiertek 6 grudnia br., po Mszy św. o godz.
dzia Bożego. W tym dniu, w sposób
17.00.
Prosimy rodziców o przygotowanie15
szczególny, modlimy się o powołania kapprezentów dla swoich dzieci. Przed kościołańskie i zakonne.
łem prowadzimy zbiórkę ofiar dla dzieci z roW piątek, 6 grudnia, Msza św. wotywna
dzin wielodzietnych i potrzebujących wsparo Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
cia materialnego.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
16
można będzie skorzystać rano i od godz. 8. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia br., w uro16.00. Pragniemy również odwiedzić choczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęrych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
tszej Maryi Panny, po Mszy Świętej o godz.
nazwiska oraz adresy osób pragnących
18.00., można będzie złożyć uroczyste
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednaprzyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
Poczętego. Foldery Duchowej Adopcji naleprosimy zgłaszać w zakrystii lub w kanceży pobrać ze stolika przy wejściu do kościolarii parafialnej. Po Mszy Świętej o godz.
ła.
18.00. zostanie odprawione przed Najświętszym Sakramentem, Nabożeństwo 9. Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach
parafialnych. Próby odbywają się w niedziePierwszopiątkowe, prowadzone przez
lę po Mszy św. o godz. 11.30. w Kanonii.
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Paulini zapraszają wiernych zaangażowanych w obronę życia dzieci nienarodzonych
oraz wszystkich ludzi dobrej woli na uroczyste ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w kościele
Ducha Świętego, 8 grudnia o godz. 18.00.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w trzecią niedzielę Adwentu, 15 grudnia br. i
będą trwały do wtorku, 17 grudnia br.
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św.
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie
odprawiana o godz. 19.00.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
W następną niedzielę, 8 grudnia br.,
przypada XX Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego
dnia przeprowadzimy przed kościołem
zbiórkę ofiar do puszek.
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
wspomnienia liturgiczne:

− we wtorek, 3 grudnia, wspomnienie św.
Franciszka Ksawerego, kapłana,
− w piątek, 6 grudnia, wspomnienie św.
Mikołaja, biskupa,
− w sobotę, 7 grudnia, wspomnienie św.
Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła,
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

17.W tym roku z wizytą duszpasterską pragniemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. Kolędę rozpoczniemy 9 grudnia. Nowych parafian lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy
zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się
do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
9.XII. - Król. Marysieńki 1-3 i n-ry nieparzyste
10.XII - Król. Marysieńki 5-7E i n-ry parzyste
11.XII - Królewicza Jakuba n-ry nieparzyste
12.XII - Królewicza Jakuba 2-38A n-ry parz.
13.XII - Królewicza Jakuba 40-88 n-ry parz.
14.XII - Rumiana 1-69 numery nieparzyste
W dni powszednie kolędę rozpoczynamy od
godz. 17.00. do 21.30., a w soboty od godz.
15.00. do 21.30.
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Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski odkupienia grzechów
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Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i
nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając
żądzom.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Widzenie
Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i
Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że
góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na
szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy
pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę
Oto słowo Boże
Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas
nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie
Ps 85 (84), 8
rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla
licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. swoje zbawienie.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
EWANGELIA
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!
Mt 24, 37-44
Oto słowo Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjPSALM RESPONSORYJNY
ściem Syna Człowieczego. Albowiem jak
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i
za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
Idźmy z radością na spotkanie Pana
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak
«Pójdziemy do domu Pana».
również będzie z przyjściem Syna CzłoJuż stoją nasze stopy *
wieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
w twoich bramach, Jeruzalem.
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, *
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jatrony domu Dawida.
kiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
Niech pokój panuje w twych murach, *
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
a pomyślność w twoich pałacach.
Człowieczy przyjdzie».
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
Oto Słowo Pańskie
będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
RORATY

DRUGIE CZYTANIE

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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W niedzielę, 8 grudnia, w kościele odbędzie
się kolejne spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców. Spotkanie rozpoczyna się katechezą
o godz. 11.00. Podczas Mszy św. o godz.
11.30. zostaną poświęcone medaliki.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną:
teraz nadeszła dla was godzina powstania ze
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas
niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.

Nr 560

codziennie o godz. 7.00

W Klimatach:
Roraty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Adwent 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nabożeństwa w pierwszym
tygodniu miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
- świadectwo Grzegorza . . . . . . . . . . . . 2
8 grudnia - Godzina Łaski dla świata . . . 2
Rekolekcje Adwentowe . . . . . . . . . . . . . 3
Św. Cecylii - patronki chórzystów,
muzyków, organistów,
zespołów wokalno-muzycznych . . . . . . . 3
Pierwszy piątek i sobota
miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

KOMENTARZ
Rozpoczął
się czas Adwentu, czyli
czuwania. A czuwanie to wewnętrzna
gotowość, szczególna dyspozycja serca,
która powinna rozpalać w nas tęsknotę i
pragnienie zjednoczenia się z Tym, na kogo
oczekujemy. Przez ową czujność stajemy się
podobni do siebie. Tak jak oblubienica do
oblubieńca, kochany do kochającego, jak
człowiek do Boga.
Na tym bowiem polega istota duchowej
czujności, aby być w nieustannym procesie,
w dojrzewaniu do pełnej gotowości na
przyjście Pana. A ten, kto żyje w taki sposób
stroni od nieprzyzwoitości, od uczynków ciała
czy ciemności grzechu. Bo wie, że przyjście
Pana jest blisko i choć nie wie kiedy ono
nastąpi to wciąż żyje w jego perspektywie.
Ks. Michał Dubicki.
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