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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: To mówi 
Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on 
przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni 
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczy-
wiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani 
nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powo-
łałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem 
dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otwo-
rzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia 
wypuścił jeńców, z więzienia tych, co miesz-
kają w ciemności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, * 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, * 
Pan ponad wód bezmiarem! 
Głos Pana potężny, * 
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: * 
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!» 
Pan zasiadł nad potopem, * 
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr 
przybył do domu setnika Korneliusza w Ce-
zarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma 
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły 
jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 
sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, 
zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. 
On to jest Panem wszystkich.

Ostatni tydzień wystawy malarstwa
Elżbiety Sakowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 4

W Klimatach:
Święto Chrztu Pańskiego. . . . . . . . . . . . 2

Chrzest św. początkiem 
nowego życia - cz.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Morysin - cz.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąte-
czny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromni-
cznej, które przypada 2 lutego.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się o godz. 11.00.

Spotkanie opłatkowe członków Kół Żywego 
Różańca odbędzie się dziś o godz. 15.00, 
w Wieczerniku.

Spotkanie członków Akcji Katolickiej odbę-
dzie się w środę, 15 stycznia br. o godz. 
17.00.

Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci    
z naszej parafii, które odbędą się w niedzie-

 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 

lę 19 stycznia po Mszy św. o godz. 11.30.

W sobotę, 18 stycznia rozpoczynamy 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
pod hasłem: Życzliwymi bądźcie.

W zeszłą niedzielę, na tacę przeznaczoną 
na misje zebraliśmy 10913 PLN.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
cznie Bóg zapłać.

Centrum Kultury Wilanów, przy ul. Kolegia-
ckiej 3 zaprasza na koncert Filharmonii 
Dziecięcej pt.: Stroje i stroiki, który rozpo-
cznie się o godz. 12.45.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących 
ulicach:

Wiecie, co się działo w całej Judei, począ-
wszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. 
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, 
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła».

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mk 9, 7

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie».

EWANGELIA
Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrze-
buję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co spra-
wiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim 
niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego 
jak gołębica i przychodzącego nad Niego.  
A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto Słowo Pańskie

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

– ul Obornicka 29,
– ul. Obornicka 2-38 (numery parzyste)

ul. Wiertnicza 43-63A (numery nieparzyste),
– ul. Wiertnicza 65-113 (nry nieparzyste) i 32-80 (nry parzyste),
– ul. Wiertnicza 115A-169 (numery nieparzyste) i

82-162 (numery parzyste),
– ul. Sielanki i ul. Łucznicza,
– ul. Ostra, ul. Chorągwi Pancernej (numery parzyste) i 

3-25 (numery nieparzyste)

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

– poniedziałek,13 stycznia
– wtorek, 12 stycznia

– środa, 15 stycznia
– czwartek, 16 stycznia

– piątek, 17 stycznia
– sobota, 18 stycznia

7.

K O M E N T A R Z
  W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa 
czytamy fragment proroctwa mesjańskiego 
z Księgi Proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, 
którego podtrzymuję, Wybrany mój, w któ-
rym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch 
mój na Nim spoczął” (Iz 42,1). Cechą cha-
rakterystyczną zapowiadanego Mesjasza 
jest to, że spocznie na nim Duch Boży. 
Duch, którego będzie można poznać po 
tym, że „nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo 
tlejącego się knotka” (w. 2-3), a jedno-
cześnie utrwali Prawo Boże na świecie. To 
proroctwo wypełnia się w Jezusie Chry-
stusie, o czym świadczy m. in. scena 
Chrztu Pańskiego. Jak zapisał Ewangelista: 
„otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jak gołębica      
i przychodzącego nad Niego” (Mt 3,16).

 Ten sam Duch naznaczył całe życie 
Jezusa i ten sam Duch jest obecny w Koś-
ciele. Tu go możemy znaleźć. Ten sam 
Duch powinien też wypełniać nasze serca, 
serca uczniów Chrystusa. Jak pisze św. 
Jan: „[Jezus rzekł]: Po tym wszyscy poz-
nają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

12 stycznia 2020 roku
o godz. 16.00
w Wieczerniku

odbędzie się spotkanie 
opłatkowe członków 
Kół Żywego Różańca

W Dzwonnicy 
ostatni tydzień 

do 17.01.2020 roku
wystawy malarskiej

p. Elżbiety Sakowskiej

16 stycznia 2020 roku
o godz. 18.00

Cykl “Myśląc z Wyszyńskim”: 
„Prawda antropologiczna: 

mężczyzną i kobietą 
zrodził ich”

Miejsce spotkań:
Dom Arcybiskupów Warszawskich
ul. Miodowa 17/19, Warszawa

transmisja online

12 stycznia 2020 r. - spotkanie
Kół Żywego Różańca  . . . . . . . . . . . . . . 4

15 stycznia 2020 r. wykład otwarty:
„Spowiedź, psychoterapia, kierownictwo 
duchowe. Co łączy, co dzieli?”. . . . . . . .4

16 stycznia 2020 r. Cykl “Myśląc 
z Wyszyńskim”: „Prawda antropologiczna: 
mężczyzną i kobietą zrodził ich”. . . . . . . 4
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"Życzliwymi bądźmy"
18-25.01.2020 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

od 12.01. do 9.02.2020 
Módlmy się,

aby narodzony Zbawiciel
błogosławił w Nowym Roku

naszym rodzinom,
parafii i ojczyźnie.

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

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego 
chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus - objawiwszy swoje posłannictwo - 
swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. 

Na parterze mieściła się jadalnia, natomiast 
piętro zajmował salonik, dekorowany fryzem 
doryckim i rozetą na suficie, dobrze widoczną 
jeszcze na powojennych zdjęciach. Z saloniku 
na piętrze można było wyjść na taras, wsparty 
na dwóch podporach, który znajdował się od 
południowej strony, nad głównym wejściem do 
pałacyku. Światło dzienne zapewniały duże, 
łukowato sklepione okna. Od wschodniej stro-
ny rotundy znajdowała się parterowa przybu-
dówka, składająca się z dwóch pokoików, 
garderoby, kredensu i sieni. Od północnej 
strony pałacyku pobudowany był parterowy, 
ażurowy pawilon w kształcie prostokątnym. 
Służył on zapewne jako rodzaj kawiarni, gdzie 
można było się spotkać i przy stolikach 
porozmawiać przy małej czarnej lub herbatce 
z wiśniami, szczególnie w czasie niepogody. 
Całość pałacyku była ogrzewana kominkami, 
których resztki można oglądać do dziś. Dach 
pałacyku pokryty był ceramiczną dachówką. 
Budynek nie był podpiwniczony, choć stał na 
małym wzniesieniu terenowym, dodatkowo 
podwyższony ziemią pozyskaną w jego 
pobliżu. Jako ciekawostkę podaję zapis z Akt 
Willanowskich:    

„Mularzom (pracującym) na Kępie przy zało-
żeniu fundamentu na piwo z rozkazu JW. Pani 
– 10 zł”.

Najwidoczniej zleceniodawczyni prac była
zadowolona z wykonanej roboty. Budynek       
w dobrej kondycji dotrwał do czasów II wojny 
światowej. Był wykorzystywany na majówki, 
spotkania towarzyskie, zakończenie roku 
szkolnego i inne uroczystości. Szczególnie 
upodobała go sobie wilanowska młodzież, 
przyjaciele panien Branickich. Natomiast na 
polanach morysińskich w latach trzydziestych 
XX w. były organizowane zabawy w Noc 
Świetojańską, a na jeziorze puszczano wianki. 
Organizował je Jan Kazimierczuk miejscowy 
nauczyciel. W latach II wojny światowej pała-
cyk zajmowali oficerowie niemieccy. Można 
zatem domniemywać, że był w należytym 
stanie technicznym, odpowiadający oczeki-
waniom mieszkańców. W miarę potrzeby były 
również prowadzone prace pielęgnacyjne i 
konserwatorskie przy zieleni parkowej, jak i 
przy alejkach i dróżkach znajdujących się na 
terenie Morysina. 

Domek Stróża
   Na północny-wschód od pałacyku zachowa-
ły się ruiny domu stróża. Był on podpiwni-
czony, postawiony na podmurówce z polnych 
kamieni. Mieszkały w nim rodziny Szymań-
skich, Rybarczyków, Orzyńskich, Pyzlów i 
Trzewików, to w nim urodził  się  ostatni  mory-

 Święto Chrztu Pańskiego

Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) - 
przeniosła je na niedzielę po Objawieniu 
Pańskim. 

Sakrament chrztu
   Nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli po-
jąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. 
Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi 
Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa         
w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”: 
„Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym,        
w tobie mam upodobanie” i od tego momentu 
zmieniła się diametralnie optyka naszego 
życia. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już          
w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zosta-
liśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę 
Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami 
domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego 
przypomina nam i nakłania do ponownego 
przemyślenia faktu naszego chrztu i wszys-
tkich z niego wypływających konsekwencji i 
zobowiązań.

Rafał Tracz

Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/217/Niedziela-
Chrztu-Panskiego

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował       
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad 
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczy-
wającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świade-
ctwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34). 

 Treść tajemnicy tego święta dobitnie wy-
jaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu (†390), który 
głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). 
[...] I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim 
również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, 
a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić samego 
Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby 
starego Adama pogrzebać w falach wody, 
aby uświęcić wody Jordanu. On sam był 
duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy   w 
przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i 
wody, mieli otrzymać świętość”. 

Historia święta
  Święto zostało wprowadzone przez papieża 
Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie 
Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni 
dzień oktawy). 

    Jezus został ochrzczony w wodach Jordanu na początku swojego życia publicznego, nie     
z konieczności, ale przez solidarność zbawczą. Chrześcijaninowi chrzest udziela  usprawiedli-
wienia. 

siński gajowy pan Eugeniusz Władysław Trze-
wik. W jego akcie urodzenia czytamy: 
Działo się w Wilanowie dnia siódmego czer-
wca tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego 
roku o godzinie czwartej. Stawił się Józef Trze-
wik dwadzieścia jeden lat mający, zamieszkały 
w Morysinku w obecności Władysława Trzewi-
ka i Stanisława Rybarczyka robotników, pełno-
letnich, zamieszkałych w Morysinku i okazał 
nam dziecię płci męskiej urodzone w Morysin-
ku dnia dwudziestego czwartego maja roku 
bieżącego o godzinie dziesiątej z jego małżon-
ki Zofii z Pyzlów dwadzieścia dwa lata mają-
cej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odby-
tym w dniu dzisiejszym przez nas nadane zo-
stały imiona Eugeniusz – Władysław, a rodzi-
cami jego chrzestnymi byli: Władysław Trzewik 
i Marianna Rybarczyk. Akt ten obecnym prze-
czytany, przez nas tylko podpisany został. Ks. 
Kietliński.
   Powyższa metryka dobrze ilustruje, jak dużo 
osób z wielu rodzin mieszkało i pracowało  
w Morysinie, kiedy był on własnością rodziny 
Branickich. W zbiorach pani Jolanty Dubiel  
z d. Jabłonowskiej zachowało się zdjęcie zro-
bione w Morysinie w 1914 r., na którym znaj-
dują się jej pradziadkowie Barbara z Rybarczy-
ków i Stanisław Szymańscy z rodziną. Zdjęcie 
to również potwierdza zapis z cytowanego po-
wyżej dokumentu. Oprócz zabudowań mie-
szkalnych, postawionych z kamieni i cegieł, 
znajdowały się tam również zabudowania 
drewniane kryte gontem i trzciną, w których 
mieściły się stajnie, wozownie i pomieszczenia 
gospodarcze oraz trzymano w nich drób i 
zwierzęta hodowlane. CDN...

Krzysztof Kanabus
Źródła:
zostaną podane w ostatniej części artykułu

Morysin - cz.1
 Las łęgowy Morysin, przez nas mieszkających w jego pobliżu, nazywany jest Morusinem, 
natomiast w dokumentach urzędowych z minionego czasu (np. w dokumentach USC 
wystawianych przez parafię), używa się nazwy Morysinek. Stanowi on część doliny 
nadwiślańskiej, przed laty, niemal corocznie, zalewanej wodami Wisły i Wilanówki. 

Osobne święto
  Chrzest Jezusa musi być wielkiej wagi sko-
ro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. 
Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego 
aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nau-
czycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, 
gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj ży-
dowski pozwalał występować publicznie 
przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa 
została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, 
dał Mu świadectwo, że jest On Synem 
Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu 
Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją 
wysyła. 

Objawienie się 
Trójcy Świętej

   Podczas tego wydarzenia Bóg Ojciec prze-
mawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a 
Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 
gołębicy (epifania trynitarna). 

 Skąd jednak wiadomo, że gołębica 
symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten 
wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej 
Ewangelii: „Jan dał takie świadectwo: 

  Biblijne podstawy 
i ustanowienie sakramentu

 Spośród licznych starotestamentowych za-
powiedzi chrztu wyróżniają się potop powsze-
chny, przejście przez Morze Czerwone i 
obrzezanie, dlatego że zostają wymienione 
wprost w Nowym Testamencie w nawiązaniu 
do tego sakramentu (por. 1 P 3, 20-21; 1 Kor 
10, 1; Kol 2, 11-12). Wraz z przyjściem Jana 
Chrzciciela obrzęd wody, nawet bez zba-
wczej skuteczności, łączy się z przygotowa-
niem doktrynalnym, z nawróceniem i z prag-
nieniem łaski – filarami przyszłego katechu-
menatu.

  Jezus zostaje ochrzczony w wodach Jorda-
nu na początku swojej publicznej posługi (por. 
Mt 3, 13-17) nie z konieczności, tylko z odku-
pieńczej solidarności. Przy tej okazji zostaje 
ostatecznie wskazana woda jako element 
materialny sakramentalnego znaku. Poza tym 
otwierają się niebiosa, zstępuje Duch pod 
postacią gołębicy i głos Boga Ojca potwierdza 
Boskie synostwo Chrystusa. Wydarzenia te 
objawiają w Głowie przyszłego Kościoła to, co 
zostanie później zrealizowane sakramentalnie 
w jego członkach.

Chrzest św. początkiem nowego życia - cz.1

 Zwierzyniec
 Las łęgowy Morysin położony jest ok. 2-3 
metry poniżej tarasu pra Wisły, na którym 
wznosi się pałac wilanowski. Zajmuje teren      
w kształcie trójkąta wpisany pomiędzy oble-
wającą go od wschodu rzekę Wilanówkę,       
a Ciemną Łachę (nazwaną nie wiadomo 
czemu i przez kogo – Kanałem Sobieskiego)    
i jezioro Wilanowskie od zachodu. Od połu-
dnia graniczy z polami wykorzystywanymi 
przez SGGW. Dziś jego powierzchnia wynosi 
ok. 53 hektary, praktycznie w 100% zalesiona 
drzewami liściastymi. Na saskim planie dóbr 
królewskich z XVIII w. Lasek na Kępie zajmo-
wał ponad 200 hektarów, którego część          
z czasem zostało wykarczowane pod pola 
uprawne. Pozostawiono tylko jego północną 
część, zalesioną do dziś. Rośnie tu kilka-
dziesiąt gatunków drzew i krzewów. Niektóre 
z drzew to ponad stuletnie okazy mające       
w obwodzie do 6 metrów i 40 metry wyso-
kości. Wiele z nich, wyróżniających się z po-
między innych wiekiem, rozmiarami i kształ-
tami, jak to, na którym natura wyczarowała 
łeb jelenia z porożem, uznano za pomniki 
przyrody i oznaczono specjalnymi tablicz-
kami (zob. zdjęcie obok). 

  W czasach królewskich w XVII i XVIII w. 
oraz jeszcze w pierwszych latach XIX w., już 
za Potockich, teren ten nazywany był Las-
kiem na Kępie lub Zwierzyńcem. Na początku 
XIX w. zgodnie z panującą wówczas modą, 
został zaprojektowany na jego terenie angiel-
ski park romantyczny według pomysłu księż-
nej Aleksandry, nazwany przez jego właści-
cieli - hrabiów Potockich, Morysinen na cześć 
ich wnuka Maurycego (Morysia) urodzonego 
w 1812 r. Projektowanie i pierwsze prace hy-
drotechniczne, drogowe oraz korygujące 
drzewostan w Lasku na Kępie rozpoczęły się 
już od początku XIX w., a budowlane w 1811 
r.

Pałacyk myśliwski
Pierwszym obiektem powstałym na jego 

terenie, zaprojektowanym przez Piotra 
Aignera, był pałacyk myśliwski, na którego 
froncie umieszczono łaciński napis:  

„GENIO  LOCI ALEKSANDR. 
DE  PRINCIP. LUBOMIRSKI  POTOCKA.

MDCCCXI”  
wzorowany na stojącej w Tivoli świątyni 
Westy, rzymskiej bogini ogniska domowego. 
Pałacyk w kształcie ośmiokątnej rotundy, był 
budowlą murowaną, piętrową, w pełni 
otynkowaną. Zdobiły ją festony z lirami i 
półkolumny korynckie. Stropy były drewniane, 
od spodu obite trzciną i tynkowane.                          

  Później ma miejsce spotkanie z Nikode-
mem, podczas którego Jezus stwierdza 
pneumatologiczną więź istniejącą między 
wodą chrzcielną a zbawieniem, z której 
wynika jego konieczność: „jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
królestwa Bożego” (J 3, 5).

  Tajemnica paschalna nadaje chrztowi zba-
wczą wartość. W rzeczywistości Jezus „mó-
wił o swojej męce, którą miał wycierpieć w 
Jerozolimie, jako o „chrzcie”, którym miał być 
ochrzczony (por. Mk 10, 38; Łk 12, 50). Krew i 
woda, które wypłynęły z przebitego boku 
ukrzyżowanego Jezusa (por. J 19, 34), są 
zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakra-
mentów nowego życia” (Katechizm, 1225).

   Przed wstąpieniem do nieba Pan mówi 
Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszy-
stkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je za-
chowywać wszystko, co wam przykaza-
łem” (Mt 28, 19-20). Ten mandat jest wiernie 
wypełniany począwszy od Zesłania Ducha 
Świętego i wskazuje pierwszorzędny cel 
ewangelizacji, który jest nadal aktualny.

 Komentując te teksty, Święty Tomasz 
z Akwinu mówi, że ustanowienie chrztu była 
wielokrotne: jeśli chodzi o materię – w chrzcie 
Chrystusa; konieczność chrztu została 
stwierdzona w J 3,5; jego stosowanie rozpo-
częło się, kiedy Jezus posłał swoich uczniów,   
aby przepowiadali i chrzcili; skuteczność 
chrztu pochodzi z Męki Pańskiej; jego 
propagowanie zostało nakazane w Mt 28, 19 
[Święty Tomasz z Akwinu, In IV Sent, d. 3, q. 
1, a. 5, sol. 2]. CDN...

Philip Goyret

Bibliografia podstawowa:
– Katechizm Kościoła Katolickiego,

1212-1321
– Kompendium Katechizmu Kościoła

Katolickiego, 251-270

Żródło:

https://opusdei.org/pl-pl/article/temat-18-chrzest-i-
bierzmowanie

 Zakątki i ulice Wilanowa

Łeb jelenia 
- wybryk natury na morysińskiej lipie
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego 
chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus - objawiwszy swoje posłannictwo - 
swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. 

Na parterze mieściła się jadalnia, natomiast 
piętro zajmował salonik, dekorowany fryzem 
doryckim i rozetą na suficie, dobrze widoczną 
jeszcze na powojennych zdjęciach. Z saloniku 
na piętrze można było wyjść na taras, wsparty 
na dwóch podporach, który znajdował się od 
południowej strony, nad głównym wejściem do 
pałacyku. Światło dzienne zapewniały duże, 
łukowato sklepione okna. Od wschodniej stro-
ny rotundy znajdowała się parterowa przybu-
dówka, składająca się z dwóch pokoików, 
garderoby, kredensu i sieni. Od północnej 
strony pałacyku pobudowany był parterowy, 
ażurowy pawilon w kształcie prostokątnym. 
Służył on zapewne jako rodzaj kawiarni, gdzie 
można było się spotkać i przy stolikach 
porozmawiać przy małej czarnej lub herbatce 
z wiśniami, szczególnie w czasie niepogody. 
Całość pałacyku była ogrzewana kominkami, 
których resztki można oglądać do dziś. Dach 
pałacyku pokryty był ceramiczną dachówką. 
Budynek nie był podpiwniczony, choć stał na 
małym wzniesieniu terenowym, dodatkowo 
podwyższony ziemią pozyskaną w jego 
pobliżu. Jako ciekawostkę podaję zapis z Akt 
Willanowskich:    

„Mularzom (pracującym) na Kępie przy zało-
żeniu fundamentu na piwo z rozkazu JW. Pani 
– 10 zł”.

Najwidoczniej zleceniodawczyni prac była
zadowolona z wykonanej roboty. Budynek       
w dobrej kondycji dotrwał do czasów II wojny 
światowej. Był wykorzystywany na majówki, 
spotkania towarzyskie, zakończenie roku 
szkolnego i inne uroczystości. Szczególnie 
upodobała go sobie wilanowska młodzież, 
przyjaciele panien Branickich. Natomiast na 
polanach morysińskich w latach trzydziestych 
XX w. były organizowane zabawy w Noc 
Świetojańską, a na jeziorze puszczano wianki. 
Organizował je Jan Kazimierczuk miejscowy 
nauczyciel. W latach II wojny światowej pała-
cyk zajmowali oficerowie niemieccy. Można 
zatem domniemywać, że był w należytym 
stanie technicznym, odpowiadający oczeki-
waniom mieszkańców. W miarę potrzeby były 
również prowadzone prace pielęgnacyjne i 
konserwatorskie przy zieleni parkowej, jak i 
przy alejkach i dróżkach znajdujących się na 
terenie Morysina. 

Domek Stróża
   Na północny-wschód od pałacyku zachowa-
ły się ruiny domu stróża. Był on podpiwni-
czony, postawiony na podmurówce z polnych 
kamieni. Mieszkały w nim rodziny Szymań-
skich, Rybarczyków, Orzyńskich, Pyzlów i 
Trzewików, to w nim urodził  się  ostatni  mory-

 Święto Chrztu Pańskiego

Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) - 
przeniosła je na niedzielę po Objawieniu 
Pańskim. 

Sakrament chrztu
   Nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli po-
jąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. 
Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi 
Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa         
w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”: 
„Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym,        
w tobie mam upodobanie” i od tego momentu 
zmieniła się diametralnie optyka naszego 
życia. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już          
w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zosta-
liśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę 
Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami 
domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego 
przypomina nam i nakłania do ponownego 
przemyślenia faktu naszego chrztu i wszys-
tkich z niego wypływających konsekwencji i 
zobowiązań.

Rafał Tracz

Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/217/Niedziela-
Chrztu-Panskiego

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował       
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad 
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczy-
wającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świade-
ctwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34). 

 Treść tajemnicy tego święta dobitnie wy-
jaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu (†390), który 
głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). 
[...] I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim 
również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, 
a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić samego 
Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby 
starego Adama pogrzebać w falach wody, 
aby uświęcić wody Jordanu. On sam był 
duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy   w 
przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i 
wody, mieli otrzymać świętość”. 

Historia święta
  Święto zostało wprowadzone przez papieża 
Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie 
Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni 
dzień oktawy). 

    Jezus został ochrzczony w wodach Jordanu na początku swojego życia publicznego, nie     
z konieczności, ale przez solidarność zbawczą. Chrześcijaninowi chrzest udziela  usprawiedli-
wienia. 

siński gajowy pan Eugeniusz Władysław Trze-
wik. W jego akcie urodzenia czytamy: 
Działo się w Wilanowie dnia siódmego czer-
wca tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego 
roku o godzinie czwartej. Stawił się Józef Trze-
wik dwadzieścia jeden lat mający, zamieszkały 
w Morysinku w obecności Władysława Trzewi-
ka i Stanisława Rybarczyka robotników, pełno-
letnich, zamieszkałych w Morysinku i okazał 
nam dziecię płci męskiej urodzone w Morysin-
ku dnia dwudziestego czwartego maja roku 
bieżącego o godzinie dziesiątej z jego małżon-
ki Zofii z Pyzlów dwadzieścia dwa lata mają-
cej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odby-
tym w dniu dzisiejszym przez nas nadane zo-
stały imiona Eugeniusz – Władysław, a rodzi-
cami jego chrzestnymi byli: Władysław Trzewik 
i Marianna Rybarczyk. Akt ten obecnym prze-
czytany, przez nas tylko podpisany został. Ks. 
Kietliński.
   Powyższa metryka dobrze ilustruje, jak dużo 
osób z wielu rodzin mieszkało i pracowało  
w Morysinie, kiedy był on własnością rodziny 
Branickich. W zbiorach pani Jolanty Dubiel  
z d. Jabłonowskiej zachowało się zdjęcie zro-
bione w Morysinie w 1914 r., na którym znaj-
dują się jej pradziadkowie Barbara z Rybarczy-
ków i Stanisław Szymańscy z rodziną. Zdjęcie 
to również potwierdza zapis z cytowanego po-
wyżej dokumentu. Oprócz zabudowań mie-
szkalnych, postawionych z kamieni i cegieł, 
znajdowały się tam również zabudowania 
drewniane kryte gontem i trzciną, w których 
mieściły się stajnie, wozownie i pomieszczenia 
gospodarcze oraz trzymano w nich drób i 
zwierzęta hodowlane. CDN...

Krzysztof Kanabus
Źródła:
zostaną podane w ostatniej części artykułu

Morysin - cz.1
 Las łęgowy Morysin, przez nas mieszkających w jego pobliżu, nazywany jest Morusinem, 
natomiast w dokumentach urzędowych z minionego czasu (np. w dokumentach USC 
wystawianych przez parafię), używa się nazwy Morysinek. Stanowi on część doliny 
nadwiślańskiej, przed laty, niemal corocznie, zalewanej wodami Wisły i Wilanówki. 

Osobne święto
  Chrzest Jezusa musi być wielkiej wagi sko-
ro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. 
Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego 
aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nau-
czycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, 
gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj ży-
dowski pozwalał występować publicznie 
przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa 
została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, 
dał Mu świadectwo, że jest On Synem 
Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu 
Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją 
wysyła. 

Objawienie się 
Trójcy Świętej

   Podczas tego wydarzenia Bóg Ojciec prze-
mawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a 
Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 
gołębicy (epifania trynitarna). 

 Skąd jednak wiadomo, że gołębica 
symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten 
wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej 
Ewangelii: „Jan dał takie świadectwo: 

  Biblijne podstawy 
i ustanowienie sakramentu

 Spośród licznych starotestamentowych za-
powiedzi chrztu wyróżniają się potop powsze-
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wprost w Nowym Testamencie w nawiązaniu 
do tego sakramentu (por. 1 P 3, 20-21; 1 Kor 
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wczej skuteczności, łączy się z przygotowa-
niem doktrynalnym, z nawróceniem i z prag-
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menatu.
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nu na początku swojej publicznej posługi (por. 
Mt 3, 13-17) nie z konieczności, tylko z odku-
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ostatecznie wskazana woda jako element 
materialny sakramentalnego znaku. Poza tym 
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zostanie później zrealizowane sakramentalnie 
w jego członkach.
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a Ciemną Łachę (nazwaną nie wiadomo 
czemu i przez kogo – Kanałem Sobieskiego)    
i jezioro Wilanowskie od zachodu. Od połu-
dnia graniczy z polami wykorzystywanymi 
przez SGGW. Dziś jego powierzchnia wynosi 
ok. 53 hektary, praktycznie w 100% zalesiona 
drzewami liściastymi. Na saskim planie dóbr 
królewskich z XVIII w. Lasek na Kępie zajmo-
wał ponad 200 hektarów, którego część          
z czasem zostało wykarczowane pod pola 
uprawne. Pozostawiono tylko jego północną 
część, zalesioną do dziś. Rośnie tu kilka-
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w obwodzie do 6 metrów i 40 metry wyso-
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tami, jak to, na którym natura wyczarowała 
łeb jelenia z porożem, uznano za pomniki 
przyrody i oznaczono specjalnymi tablicz-
kami (zob. zdjęcie obok). 
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za Potockich, teren ten nazywany był Las-
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„GENIO  LOCI ALEKSANDR. 
DE  PRINCIP. LUBOMIRSKI  POTOCKA.

MDCCCXI”  
wzorowany na stojącej w Tivoli świątyni 
Westy, rzymskiej bogini ogniska domowego. 
Pałacyk w kształcie ośmiokątnej rotundy, był 
budowlą murowaną, piętrową, w pełni 
otynkowaną. Zdobiły ją festony z lirami i 
półkolumny korynckie. Stropy były drewniane, 
od spodu obite trzciną i tynkowane.                          

  Później ma miejsce spotkanie z Nikode-
mem, podczas którego Jezus stwierdza 
pneumatologiczną więź istniejącą między 
wodą chrzcielną a zbawieniem, z której 
wynika jego konieczność: „jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
królestwa Bożego” (J 3, 5).

  Tajemnica paschalna nadaje chrztowi zba-
wczą wartość. W rzeczywistości Jezus „mó-
wił o swojej męce, którą miał wycierpieć w 
Jerozolimie, jako o „chrzcie”, którym miał być 
ochrzczony (por. Mk 10, 38; Łk 12, 50). Krew i 
woda, które wypłynęły z przebitego boku 
ukrzyżowanego Jezusa (por. J 19, 34), są 
zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakra-
mentów nowego życia” (Katechizm, 1225).

   Przed wstąpieniem do nieba Pan mówi 
Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszy-
stkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je za-
chowywać wszystko, co wam przykaza-
łem” (Mt 28, 19-20). Ten mandat jest wiernie 
wypełniany począwszy od Zesłania Ducha 
Świętego i wskazuje pierwszorzędny cel 
ewangelizacji, który jest nadal aktualny.

 Komentując te teksty, Święty Tomasz 
z Akwinu mówi, że ustanowienie chrztu była 
wielokrotne: jeśli chodzi o materię – w chrzcie 
Chrystusa; konieczność chrztu została 
stwierdzona w J 3,5; jego stosowanie rozpo-
częło się, kiedy Jezus posłał swoich uczniów,   
aby przepowiadali i chrzcili; skuteczność 
chrztu pochodzi z Męki Pańskiej; jego 
propagowanie zostało nakazane w Mt 28, 19 
[Święty Tomasz z Akwinu, In IV Sent, d. 3, q. 
1, a. 5, sol. 2]. CDN...

Philip Goyret

Bibliografia podstawowa:
– Katechizm Kościoła Katolickiego,

1212-1321
– Kompendium Katechizmu Kościoła

Katolickiego, 251-270

Żródło:

https://opusdei.org/pl-pl/article/temat-18-chrzest-i-
bierzmowanie

 Zakątki i ulice Wilanowa

Łeb jelenia 
- wybryk natury na morysińskiej lipie

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/217/Niedziela-Chrztu-Panskiego
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/217/Niedziela-Chrztu-Panskiego
https://opusdei.org/pl-pl/article/temat-18-chrzest-i-bierzmowanie2zw
https://opusdei.org/pl-pl/article/temat-18-chrzest-i-bierzmowanie2zw
https://opusdei.org/pl-pl/article/temat-18-chrzest-i-bierzmowanie2zw
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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: To mówi 
Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on 
przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni 
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczy-
wiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani 
nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powo-
łałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem 
dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otwo-
rzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia 
wypuścił jeńców, z więzienia tych, co miesz-
kają w ciemności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, * 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, * 
Pan ponad wód bezmiarem! 
Głos Pana potężny, * 
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: * 
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!» 
Pan zasiadł nad potopem, * 
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr 
przybył do domu setnika Korneliusza w Ce-
zarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma 
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły 
jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 
sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, 
zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. 
On to jest Panem wszystkich.

Ostatni tydzień wystawy malarstwa
Elżbiety Sakowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 4

W Klimatach:
Święto Chrztu Pańskiego. . . . . . . . . . . . 2

Chrzest św. początkiem 
nowego życia - cz.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Morysin - cz.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Oto Słowo Pańskie
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Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąte-
czny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromni-
cznej, które przypada 2 lutego.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się o godz. 11.00.

Spotkanie opłatkowe członków Kół Żywego 
Różańca odbędzie się dziś o godz. 15.00, 
w Wieczerniku.

Spotkanie członków Akcji Katolickiej odbę-
dzie się w  środę, 15 stycznia br. o godz. 
17.00.

Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci    
z naszej parafii, które odbędą się w niedzie-

 Wiecie, co się działo w całej Judei, począ-
wszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. 
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, 
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła».

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mk 9, 7

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie».

EWANGELIA
Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrze-
buję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co spra-
wiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim 
niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego 
jak gołębica i przychodzącego nad Niego.     
A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto Słowo Pańskie

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 

lę 19 stycznia po Mszy św. o godz. 11.30.

W sobotę, 18 stycznia rozpoczynamy 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
pod hasłem: Życzliwymi bądźcie.

W zeszłą niedzielę, na tacę przeznaczoną 
na misje zebraliśmy 10913 PLN.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
cznie Bóg zapłać.

Centrum Kultury Wilanów, przy ul. Kolegia-
ckiej 3 zaprasza na koncert Filharmonii 
Dziecięcej pt.: Stroje i stroiki, który rozpo-
cznie się o godz. 12.45.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących 
ulicach:

18-25.01.2020 - Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan 

Tematy poszczególnych dni:

1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę
2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło

 Chrystusa
3: Nadzieja: nikt z was nie zginie
4: Zaufanie: nie bój się, wierz
5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę
6: Gościnność: okaż życzliwość
7: Nawrócenie: przemień serce i umysł
8: Hojność: przyjmij i daj

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

– ul Obornicka  29,
– ul. Obornicka 2-38 (numery parzyste)

ul. Wiertnicza 43-63A (numery nieparzyste),
– ul. Wiertnicza 65-113 (nry nieparzyste) i 32-80 (nry parzyste),
– ul. Wiertnicza 115A-169 (numery nieparzyste) i

82-162 (numery parzyste),
– ul. Sielanki i ul. Łucznicza,
– ul. Ostra, ul. Chorągwi Pancernej (numery parzyste) i 

3-25 (numery nieparzyste)

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

– poniedziałek,13 stycznia
– wtorek, 12 stycznia

– środa, 15 stycznia
– czwartek, 16 stycznia

– piątek, 17 stycznia
– sobota, 18 stycznia

 7.

K O M E N T A R Z
  W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa 
czytamy fragment proroctwa mesjańskiego 
z Księgi Proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, 
którego podtrzymuję, Wybrany mój, w któ-
rym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch 
mój na Nim spoczął” (Iz 42,1). Cechą cha-
rakterystyczną zapowiadanego Mesjasza 
jest to, że spocznie na nim Duch Boży. 
Duch, którego będzie można poznać po 
tym, że „nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo 
tlejącego się knotka” (w. 2-3), a jedno-
cześnie utrwali Prawo Boże na świecie. To 
proroctwo wypełnia się w Jezusie Chry-
stusie, o czym świadczy m. in. scena 
Chrztu Pańskiego. Jak zapisał Ewangelista: 
„otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jak gołębica      
i przychodzącego nad Niego” (Mt 3,16).

 Ten sam Duch naznaczył całe życie 
Jezusa i ten sam Duch jest obecny w Koś-
ciele. Tu go możemy znaleźć. Ten sam 
Duch powinien też wypełniać nasze serca, 
serca uczniów Chrystusa. Jak pisze św. 
Jan: „[Jezus rzekł]: Po tym wszyscy poz-
nają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

12 stycznia 2020 roku
o godz. 16.00
w Wieczerniku

odbędzie się spotkanie 
opłatkowe członków 
Kół Żywego Różańca

W Dzwonnicy 
ostatni tydzień 

do 17.01.2020 roku
wystawy malarskiej

p. Elżbiety Sakowskiej

16 stycznia 2020 roku
o godz. 18.00

Cykl “Myśląc z Wyszyńskim”: 
„Prawda antropologiczna: 

mężczyzną i kobietą 
zrodził ich”

Miejsce spotkań:
Dom Arcybiskupów Warszawskich
ul. Miodowa 17/19, Warszawa

transmisja online

12 stycznia 2020 r. - spotkanie
Kół Żywego Różańca  . . . . . . . . . . . . . . 4

15 stycznia 2020 r. wykład otwarty:
„Spowiedź, psychoterapia, kierownictwo 
duchowe. Co łączy, co dzieli?”. . . . . . . .4

16 stycznia 2020 r. Cykl “Myśląc 
z Wyszyńskim”: „Prawda antropologiczna: 
mężczyzną i kobietą zrodził ich”. . . . . . . 4
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