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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan tak powie-
dział do Abrama podczas widzenia: «Nie 
obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim 
obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». 
Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi 
ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, 
nie mając potomka; przyszłym zaś spadko-
biercą mojej majętności jest Damasceńczyk 
Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi po-
tomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa 
mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto 
usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spad-
kobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć bę-
dzie, który od ciebie będzie pochodził». I po-
leciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 
«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdo-
łasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne 
będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i 
Pan poczytał mu to za zasługę.
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DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Dzięki wierze ten, którego nazwano Abraha-
mem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do 
ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wy-
szedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wie-
rze także i sama Sara, mimo podeszłego 
wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bo-
wiem za godnego wiary Tego, który udzielił 
obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to 
już niemal obumarłego, powstało potomstwo 
tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezli-
czone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 1Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 
głoście Jego dzieła wśród narodów. 
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, 
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, 
niech się weseli serce szukających Pana. 
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, 
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, 
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, 
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
przysiędze danej Izaakowi.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, 
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał 
na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, które-
mu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla 
ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg 
mocen jest wskrzesić także umarłych, i 
dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Por. Hbr 1, 1-2a

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez Syna.

EWANGELIA 
Łk 2, 22–40

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Gdy 
upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojże-
szowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przed-
stawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć 
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Je-
rozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to czło-
wiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy 
Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha 
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dziecią-
tko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Pra-
wa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszy-
stkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę 
ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się 
temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i 
rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była 
tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 
Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panień-
stwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. 
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie roz-
stawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i 
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie 
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili 
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, 
do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i na-
bierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Bo-
ża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie

K OM E N T A R Z

Głębia i autentyzm wiary ukazuje się    
w zaufaniu, jakie pokładam w drugim.      
W relacji z Bogiem jestem wezwany do 
zawierzenia, które przekracza moją 
zdolność pełnego zrozumienia i kontroli 
rzeczywistości, drogi na którą zaprasza 
mnie Pan Bóg. Ta postawia wiary, 
kształtuje się w chwilach naszych decyzji, 
w których nie musimy posiadać do razu 
wszystkich informacji o przyszłości. 

Boże drogi zawsze nikną w mroku 
tajemnicy Bożych planów, które po ludzku 
nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. 
Za nimi jednak zawsze stoi Miłość, którą 
Bóg ofiarowuje nam w tej bliskości do 
jakiej nas zaprasza. Tylko na tej drodze 
zaufania, możemy odnaleźć wielkość, 
jaką Bóg chce objawić w naszym życiu. 
To droga Abrahama, Proroków, samej 
Maryi, ale też i moja.
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Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego zostanie odprawiona         
o godz. 17.00., a po niej będziemy modlić 
się za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również 
wszystkich pochowanych na cmentarzu 
wilanowskim w ostatnim roku. Imiona 
zmarłych prosimy zgłaszać w zakrystii. 
Msza św. na zakończenie roku kalenda-
rzowego zostanie odprawiona o godz. 
18.00., a bezpośrednio po niej zostanie 
odprawione nabożeństwo dziękczynno-
błagalne.
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. 
W piątek, 1 stycznia, ze względu na przy-
padającą Uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki nie można odprawiać Mszy woty-
wnej o Najśw. Sercu Pana Jezusa.              
O godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji wynagradzającej Bożemu 
Sercu. Po Mszy zostanie odprawione 
Nabożeństwo prowadzone przez Wspólno-
tę Odnowy w Duchu Świętym. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania można będzie 
skorzystać; rano i od godz. 16.00. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i 
osoby w podeszłym wieku. Imiona i naz-
wiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty i poje-
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub        
w kancelarii parafialnej. 

4.

–

– W Klimatach:
Niedziela Świętej Rodziny  . . . .. . . . 2
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Nabożeństwa 
w pierwszy piątek
i pierwszą sobotę miesiąca . . . . . . . 4

W sobotę, 2 stycznia, o godz. 7.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. wotywna         
o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy za-
praszamy na Nabożeństwo Różańcowe. 
Przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem odmówimy jedną cześć różańca, 
po czym podejmiemy piętnastominutowe 
rozmyślania nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca. Odprawianie pierwszych pięciu ko-
lejnych sobót miesiąca można rozpocząć 
w dowolnym czasie, do czego serdecznie 
zachęcamy.
W piątek, 1 stycznia, przeżywać będziemy 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Msze św. będą sprawowane: o godz. 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00. i 18.00. Nie będzie 
nabożeństwa o godz. 17.00. i Mszy św.       
o godz. 7.00 i 20.00. W tym dniu przeży-
wać będziemy Światowy Dzień Modlitw       
o Pokój. W Nowy Rok za pobożne odśpie-
wanie Hymnu do Ducha Świętego może-
my zyskać odpust zupełny, wypełniając 
zwykłe warunki odpustu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pa-
rafianom i gościom, którzy w czasie Adwe-
ntu i świąt Bożego Narodzenia korzystali     
z posługi duszpasterskiej w naszym koś-
ciele, za liczny udział roratach i sakra-
mencie pojednania. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do s. Jakubiny, p. Jana 
Zygańskiego, p. Jerzego Stolarczyka, p. 
Łukasza Czarnego, p. Marii Zmyi, p. Sta-
nisława Podgórskiego, którzy w tym roku 
przygotowali szopkę betlejemską w naszej 
świątyni.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 

7.

–

Ks. Maciej Czapliński 
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od 14.12.2020 do 10.01.2021
Módlmy się niech Najświętsza Maryja

towarzyszy naszym krokom
w nowym roku liturgicznym

i niech nam pomaga
wykonywać zadanie uczniów Jezusa.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, wraz z Kapłanem
poprowadzi nabożeństwo 

Wynagradzające Bożemu Sercu

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA

2 stycznia 2021 rok 
godz. 7.00 Msza Święta

Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną 
część Różańca i przez 15 minut, 

będziemy rozważać w ciszy jedną            
z tajemnic Różańca Świętego. 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
1 stycznia 2021 r. 

w poniedziałek, 28 grudnia, święto św. 
Młodzianków Męczenników, 
w piątek, 1 stycznia, Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki,
w sobotę, 2 stycznia, Wspomnienie św. 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Naz-
janzu biskupów i Doktorów Kościoła,

Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego kre-
dę i kadzidło będą rozprowadzać mini-
stranci przed kościołem, po każdej Mszy 
św. Ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na fundusz ministrancki. 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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   Święto św. Rodziny po raz pierwszy usta-
nowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za 
aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup 
Francois Montmorency-Laval. Na stałe do 
liturgii wprowadzono je za pontyfikatu pa-
pieża Leona XIII, który na prośbę kard. 
Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 
1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci 
zwrócony ku Rodzinie Świętej".

   Teksty liturgiczne na święto Najświętszej 
Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dzie-
łem również są przepiękne hymny kościelne, 
przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są 
dobrane, by wyakcentować biblijne sceny,     
w których występuje rodzina. Teksty Pisma 
świętego podkreślają równocześnie obo-
wiązki członków rodziny.

   Leon XIII był też pierwszym, który wskazał 
na małżeństwo jako miejsce uświęcenia 
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Właśnie przez medytację Słowa Bożego 
możemy odkryć, że Bóg objawia swoją 
dobroć w Dzieciątku Jezus. „Kto nie czuje 
się poruszony widząc małe dziecko? 
W Dzieciątku Jezus Bóg okazuje się być 
miłym, pełnym dobroci i łagodności. Ta-
kiego Boga możemy kochać z całego 
serca. Bóg objawia swoją dobroć, by nas 
ocalić” – zaznaczył Ojciec Święty.

Miłość Boga rodzi w nas z kolei wielką 
radość, której nie możemy zatrzymać dla 
siebie, powinniśmy ją ogłosić całemu światu. 
„Jak to zrobić? W Ewangelii czytamy, że 
pasterze, po spotkaniu z Jezusem, wrócili 
wielbiąc Boga za wszystko, co widzieli i 
co usłyszeli. Wrócili do swojego codzien-
nego życia. My również musimy wrócić do 
codziennych obowiązków chwaląc Boga 
za wszystko, co usłyszeliśmy i co widzie-
liśmy” – powiedział Franciszek.

„Musimy zanieść światu dobrą nowinę: 
Jezus jest naszym zbawicielem. To jest nasz 
obowiązek. Gdzie jest źródło naszej na-
dziei? W tym, że Pan mnie zbawił. Kiedy 
On do Ciebie przyjdzie, pamiętaj o Dzie-
ciątku, pamiętaj o tym, co rozważamy i 
wyjdź, aby głosić Dobrą Nowinę – powiedział 
Franciszek do pracowników Watykanu. – 
Głoś ją słowem, a także świadectwem ży-
cia. 

Papież Franciszek przypomniał, że Boże 
Narodzenie jest świętem radości ponieważ 
Jezus narodził się dla nas. „Pasterze dają 
nam przykład. My także musimy iść do 
Jezusa. Czas otrząsnąć się z letargu, 
nudy, apatii i strachu, zwłaszcza teraz, 
w czasie pandemii, kiedy trudno jest 
odkryć na nowo entuzjazm życia i wiary.
Naśladując pasterzy jesteśmy wezwani 
do przyjęcia trzech postaw: 

• ponownego odkrycia Jezusa,
• praktykowania Jego kontemplacji
• głoszenia Dobrej Nowiny”

Franciszek podkreślił, jak ważne jest, aby
podczas Świąt Bożego Narodzenia na 
nowo odkryć narodziny Syna Bożego 
jako największe wydarzenie w historii. 
„Minęło dwadzieścia wieków, a Jezus jest 
bardziej żywy niż kiedykolwiek. Ci, którzy 
odwracają się od Niego swoim postę-
powaniem, także dają świadectwo Jezu-
sowi: są dowodem na to, że bez Niego 
człowiek popada w zło: w grzech, wady, 
egoizm, przemoc, nienawiść. Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas: jest 
to wydarzenie, które musimy odkryć na 
nowo” – powiedział Franciszek.

Druga postawa, o której wspomniał Pa-
pież, to kontemplacja. Najpiękniejszy przy-
kład daje nam matka Jezusa, która za-
chowuje wszystko w swoim sercu, 
medytuje... 
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(Arcanum divinae sapientiae). W Liście Epi-   
skopatu Polski do wiernych z dnia 23 paź-
dziernika 1968 roku czytamy: "Dziś ma miej-
sce święto przedziwne; nie święto Pańskie 
ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świę-
tych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszy-
my w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi 
cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświę-
tszej Rodziny - ale jednocześnie święto każ-
dej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem 
wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i 
każdej rodziny. Każda też rodzi-na podobnie 
jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem 
Ojca niebieskiego i do każdej za-prosił się na 
stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od 
Boga i do Boga prowadzi".

Żródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/216/Niedziela-
Swietej-Rodziny

   W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych 
krajach począwszy od XVIII wieku a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w ca- 
łym Kościele.

   Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich 
znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. 
Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców 
ze Wschodu, że narodził się przepowiadany 
przez proroków król żydowski, przeraził się, 
że straci władzę, dlatego postanowił zabić 
nowo narodzonego Mesjasza.

   Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść 
Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni 
jednak przez anioła, nie zawiadomili Heroda i 
omijając Jerozolimę powrócili do swojej 
ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, dlatego 
rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem 
poniżej 2 roku życia, licząc, że w ten sposób 
zamorduje również Jezusa. Święta Rodzina 
jednak uciekła wcześniej do Egiptu. Dzieci 
z Betlejem choć nieświadomie, poniosły 
śmierć za Jezusa i w ten sposób Go ocaliły, 
dlatego uznawane są przez Kościół za mę-
czenników.

   O męczeństwie świętych Młodzianków pi-
sał już w II w. św. Ireneusz, a w wieku III św. 
Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo 
rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał         
o nich: "Niemowlęta, które bezbożność
Heroda oderwała od piersi matek, słusznie
zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są
to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród
niewiary, zaś przedwcześnie zważone mro-
źną zawiścią prześladowania".

   Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć 
dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, 
jednak męczeństwo przyłączyło je do Chry-
stusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest 
krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie 
zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze 
ochrzczony - np. katechumeni, przygoto-
wujący się dopiero do przyjęcia sakramentów 
- ponosili śmierć męczeńską.

O nich również mówi się, że otrzymali chrzest 
krwi.

   Rzeź niewiniątek jest tematem często wy-
korzystywanym w sztuce. Dzieła takie stwo-
rzyli m.in. Rubens, Dürer, Brueghel, Poussin.

Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/215/Swieto-
Swietych-Mlodziankow

A.RESSA...ŚWIĘTA RODZINA

Niedziela Świętej Rodziny

28 grudnia - Święto Świętych Młodzianków.
   Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświa-
dome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków 
rozpoczął się już w II wieku.

PIETER BRUEGEL Rzeź niewiniątek

Trzej Królowie - gra planszowa.
"Mędrcy Świata, Monarchowie" oraz "Droga do Betlejem", to dwie 
proste gry zbudowane w oparciu o historię podróży do Betlejem. 
"Mędrcy" jest grą kooperacyjną opartą na wspólnym działaniu, 
która zapewni całej rodzinie radosny czas Świąt. 

Gra zawiera ponad 30 różnorodnych propozycji zabaw, 
konkursów i gier, które gracze podejmują wędrując po planszy 
jako biblijni Mędrcy ze Wschodu. Zarówno rodzice, jak i dzieci, z 
pewnością będą się przy niej dobrze, i co o ważniejsze, 
WSPÓLNIE bawić, zamiast spędzać długie godziny przed 
ekranem komputera, smartfona, czy telewizora. Celem gry jest 
przede wszystkim pogłębienie relacji między członkami rodziny 
oraz wartościowe przeżycie Świąt Bożego Narodzenia.

"Droga do Betlejem" to szalony wyścig pasterzy do żłóbka. Po 
drodze zbieramy cukierki lub inne słodycze i rywalizujemy o to, 
kto wykona lepiej śmieszne, czasem trudniejsze, a czasem 
łatwiejsze zadania. Dużo śmiechu i dobrej zabawy oraz wysoka 
dawka emocji gwarantowane!

Przy okazji, gracze przypomną sobie wszystkie prawdziwe 
wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa opisane w Biblii.
Obie gry oparte są na rzucaniu kostką, a zasady można 
opanować w trakcie grania w ciągu kilku chwil.
Wiek 6-106 lat (główni gracze to uczniowie szkoły podstawowej)
Czas rozgrywek: do 40 minut
Liczba graczy 2-6 osób

Uwaga! Aby gra była tak przystępna cenowo, nie zawiera kostki i 
pionków. Jednak każdy ma je w domu :-)  

Do gry dołączone są dwa krótkie opowiadania ks. Janusza Stańczuka 
i Roberta Kościuszko: "Wigilia w ZOO" i "Anielska Gwiazda".

Grę można zakupić w Wydawnictwie Kościuszko:
https://kosciuszko.eu/pl/p/Trzej-Krolowie-gra-planszowa-/141

Jak co roku Ojciec Święty spotkał się na bożonarodzeniowej audiencji z pracownikami Państwa Watykańskiego i ich rodzinami. Podziękował 
wszystkim za pracę, którą wykonują na rzecz Stolicy Apostolskiej i złożył świąteczne życzenia.

Naśladując pasterzy, jesteśmy wezwani do trzech postaw.

Trudności i cierpienia nie mogą przesłonić 
światła Bożego Narodzenia, przynoszącego 
wewnętrzną radość, której nikt i nic nie może 
nam odebrać“ – zachęcił papież.
Źródło:
https://deon.pl/kosciol/papiez-nasladujac-pasterzy-
jestesmy-wezwani-do-trzech-postaw,1085977

Po co Anioł wysłal pasterzy 
do żłóbka?

Cel był jak najbardziej misyjny - pasterze 
mieli pójść, by zobaczyć, a potem opowie-
dzieć o tym, co zobaczyli.
W Betlejem bierze swój początek najbardziej 
spektakularna z religii - religia zrodzona ze 
Słowa, które stało się Ciałem i pozwoliło się 
nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć.

Fragment książki ks. Andrzeja Draguły 
"Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę".

Źródło:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/po-co-aniol-wyslal-
pasterzy-do-zlobka,372421
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Święto św. Rodziny po raz pierwszy usta-
nowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za 
aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup 
Francois Montmorency-Laval. Na stałe do 
liturgii wprowadzono je za pontyfikatu pa-
pieża Leona XIII, który na prośbę kard. 
Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 
1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci 
zwrócony ku Rodzinie Świętej".

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej 
Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dzie-
łem również są przepiękne hymny kościelne, 
przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są 
dobrane, by wyakcentować biblijne sceny,     
w których występuje rodzina. Teksty Pisma 
świętego podkreślają równocześnie obo-
wiązki członków rodziny.

Leon XIII był też pierwszym, który wskazał 
na małżeństwo jako miejsce uświęcenia 

3

Właśnie przez medytację Słowa Bożego 
możemy odkryć, że Bóg objawia swoją 
dobroć w Dzieciątku Jezus. „Kto nie czuje 
się poruszony widząc małe dziecko? 
W Dzieciątku Jezus Bóg okazuje się być 
miłym, pełnym dobroci i łagodności. Ta-
kiego Boga możemy kochać z całego 
serca. Bóg objawia swoją dobroć, by nas 
ocalić” – zaznaczył Ojciec Święty.

  Miłość Boga rodzi w nas z kolei wielką 
radość, której nie możemy zatrzymać dla 
siebie, powinniśmy ją ogłosić całemu światu. 
„Jak to zrobić? W Ewangelii czytamy, że 
pasterze, po spotkaniu z Jezusem, wrócili 
wielbiąc Boga za wszystko, co widzieli i 
co usłyszeli. Wrócili do swojego codzien-
nego życia. My również musimy wrócić do 
codziennych obowiązków chwaląc Boga 
za wszystko, co usłyszeliśmy i co widzie-
liśmy” – powiedział Franciszek.

 „Musimy zanieść światu dobrą nowinę: 
Jezus jest naszym zbawicielem. To jest nasz 
obowiązek. Gdzie jest źródło naszej na-
dziei? W tym, że Pan mnie zbawił. Kiedy 
On do Ciebie przyjdzie, pamiętaj o Dzie-
ciątku, pamiętaj o tym, co rozważamy i 
wyjdź, aby głosić Dobrą Nowinę – powiedział 
Franciszek do pracowników Watykanu. – 
Głoś ją słowem, a także świadectwem ży-
cia. 

  Papież Franciszek przypomniał, że Boże 
Narodzenie jest świętem radości ponieważ 
Jezus narodził się dla nas. „Pasterze dają 
nam przykład. My także musimy iść do 
Jezusa. Czas otrząsnąć się z letargu, 
nudy, apatii i strachu, zwłaszcza teraz, 
w czasie pandemii, kiedy trudno jest 
odkryć na nowo entuzjazm życia i wiary. 
Naśladując pasterzy jesteśmy wezwani 
do przyjęcia trzech postaw: 

• ponownego odkrycia Jezusa,
• praktykowania Jego kontemplacji
• głoszenia Dobrej Nowiny”

Franciszek podkreślił, jak ważne jest, aby
podczas Świąt Bożego Narodzenia na 
nowo odkryć narodziny Syna Bożego 
jako największe wydarzenie w historii. 
„Minęło dwadzieścia wieków, a Jezus jest 
bardziej żywy niż kiedykolwiek. Ci, którzy 
odwracają się od Niego swoim postę-
powaniem, także dają świadectwo Jezu-
sowi: są dowodem na to, że bez Niego 
człowiek popada w zło: w grzech, wady, 
egoizm, przemoc, nienawiść. Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas: jest 
to wydarzenie, które musimy odkryć na 
nowo” – powiedział Franciszek.

 Druga postawa, o której wspomniał Pa-
pież, to kontemplacja. Najpiękniejszy przy-
kład daje nam matka Jezusa, która za-
chowuje wszystko w swoim sercu, 
medytuje... 
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(Arcanum divinae sapientiae). W Liście Epi-
skopatu Polski do wiernych z dnia 23 paź-
dziernika 1968 roku czytamy: "Dziś ma miej-
sce święto przedziwne; nie święto Pańskie 
ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świę-
tych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszy-
my w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi 
cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświę-
tszej Rodziny - ale jednocześnie święto każ-
dej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem 
wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i 
każdej rodziny. Każda też rodzi-na podobnie 
jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem 
Ojca niebieskiego i do każdej za-prosił się na 
stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od 
Boga i do Boga prowadzi".

Żródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/216/Niedziela-
Swietej-Rodziny

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych 
krajach począwszy od XVIII wieku a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w ca- 
łym Kościele.

Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich 
znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. 
Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców 
ze Wschodu, że narodził się przepowiadany 
przez proroków król żydowski, przeraził się, 
że straci władzę, dlatego postanowił zabić 
nowo narodzonego Mesjasza.

Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść 
Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni 
jednak przez anioła, nie zawiadomili Heroda i 
omijając Jerozolimę powrócili do swojej 
ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, dlatego 
rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem 
poniżej 2 roku życia, licząc, że w ten sposób 
zamorduje również Jezusa. Święta Rodzina 
jednak uciekła wcześniej do Egiptu. Dzieci 
z Betlejem choć nieświadomie, poniosły 
śmierć za Jezusa i w ten sposób Go ocaliły, 
dlatego uznawane są przez Kościół za mę-
czenników.

O męczeństwie świętych Młodzianków pi-
sał już w II w. św. Ireneusz, a w wieku III św. 
Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo 
rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał         
o nich: "Niemowlęta, które bezbożność
Heroda oderwała od piersi matek, słusznie
zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są
to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród
niewiary, zaś przedwcześnie zważone mro-
źną zawiścią prześladowania".

Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć 
dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, 
jednak męczeństwo przyłączyło je do Chry-
stusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest 
krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie 
zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze 
ochrzczony - np. katechumeni, przygoto-
wujący się dopiero do przyjęcia sakramentów 
- ponosili śmierć męczeńską.

O nich również mówi się, że otrzymali chrzest 
krwi.

Rzeź niewiniątek jest tematem często wy-
korzystywanym w sztuce. Dzieła takie stwo-
rzyli m.in. Rubens, Dürer, Brueghel, Poussin.

Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/215/Swieto-
Swietych-Mlodziankow
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Niedziela Świętej Rodziny

28 grudnia - Święto Świętych Młodzianków.
Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświa-

dome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków 
rozpoczął się już w II wieku.

PIETER BRUEGEL Rzeź niewiniątek

Trzej Królowie - gra planszowa.
"Mędrcy Świata, Monarchowie" oraz "Droga do Betlejem", to dwie 
proste gry zbudowane w oparciu o historię podróży do Betlejem. 
"Mędrcy" jest grą kooperacyjną opartą na wspólnym działaniu, 
która zapewni całej rodzinie radosny czas Świąt. 

Gra zawiera ponad 30 różnorodnych propozycji zabaw, 
konkursów i gier, które gracze podejmują wędrując po planszy 
jako biblijni Mędrcy ze Wschodu. Zarówno rodzice, jak i dzieci, z 
pewnością będą się przy niej dobrze, i co o ważniejsze, 
WSPÓLNIE bawić, zamiast spędzać długie godziny przed 
ekranem komputera, smartfona, czy telewizora. Celem gry jest 
przede wszystkim pogłębienie relacji między członkami rodziny 
oraz wartościowe przeżycie Świąt Bożego Narodzenia.

"Droga do Betlejem" to szalony wyścig pasterzy do żłóbka. Po 
drodze zbieramy cukierki lub inne słodycze i rywalizujemy o to, 
kto wykona lepiej śmieszne, czasem trudniejsze, a czasem 
łatwiejsze zadania. Dużo śmiechu i dobrej zabawy oraz wysoka 
dawka emocji gwarantowane!

Przy okazji, gracze przypomną sobie wszystkie prawdziwe 
wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa opisane w Biblii.
Obie gry oparte są na rzucaniu kostką, a zasady można 
opanować w trakcie grania w ciągu kilku chwil.
Wiek 6-106 lat (główni gracze to uczniowie szkoły podstawowej)
Czas rozgrywek: do 40 minut
Liczba graczy 2-6 osób

Uwaga! Aby gra była tak przystępna cenowo, nie zawiera kostki i 
pionków. Jednak każdy ma je w domu :-)  

Do gry dołączone są dwa krótkie opowiadania ks. Janusza Stańczuka 
i Roberta Kościuszko: "Wigilia w ZOO" i "Anielska Gwiazda".

Grę można zakupić w Wydawnictwie Kościuszko:
https://kosciuszko.eu/pl/p/Trzej-Krolowie-gra-planszowa-/141

  Jak co roku Ojciec Święty spotkał się na bożonarodzeniowej audiencji z pracownikami Państwa Watykańskiego i ich rodzinami. Podziękował 
wszystkim za pracę, którą wykonują na rzecz Stolicy Apostolskiej i złożył świąteczne życzenia.

Naśladując pasterzy, jesteśmy wezwani do trzech postaw.

Trudności i cierpienia nie mogą przesłonić 
światła Bożego Narodzenia, przynoszącego 
wewnętrzną radość, której nikt i nic nie może 
nam odebrać“ – zachęcił papież.
Źródło:
https://deon.pl/kosciol/papiez-nasladujac-pasterzy-
jestesmy-wezwani-do-trzech-postaw,1085977

Po co Anioł wysłal pasterzy 
do żłóbka?

Cel był jak najbardziej misyjny - pasterze 
mieli pójść, by zobaczyć, a potem opowie-
dzieć o tym, co zobaczyli.
W Betlejem bierze swój początek najbardziej 
spektakularna z religii - religia zrodzona ze 
Słowa, które stało się Ciałem i pozwoliło się 
nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć.

Fragment  książki ks. Andrzeja Draguły 
"Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę".

Źródło:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/po-co-aniol-wyslal-
pasterzy-do-zlobka,372421
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L I T U R G I A S Ł O W A

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan tak powie-
dział do Abrama podczas widzenia: «Nie 
obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim 
obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». 
Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi 
ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, 
nie mając potomka; przyszłym zaś spadko-
biercą mojej majętności jest Damasceńczyk 
Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi po-
tomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa 
mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto 
usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spad-
kobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć bę-
dzie, który od ciebie będzie pochodził». I po-
leciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 
«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdo-
łasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne 
będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i 
Pan poczytał mu to za zasługę.
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DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Dzięki wierze ten, którego nazwano Abraha-
mem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do 
ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wy-
szedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wie-
rze także i sama Sara, mimo podeszłego 
wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bo-
wiem za godnego wiary Tego, który udzielił 
obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to 
już niemal obumarłego, powstało potomstwo 
tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezli-
czone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 1Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, 
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, 
niech się weseli serce szukających Pana. 
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które on uczynił,
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, 
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
przysiędze danej Izaakowi.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę,
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał 
na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, które-
mu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla 
ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg 
mocen jest wskrzesić także umarłych, i 
dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Por. Hbr 1, 1-2a

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna.

EWANGELIA 
Łk 2, 22–40

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Gdy 
upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojże-
szowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przed-
stawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć 
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Je-
rozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to czło-
wiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy 
Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha 
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dziecią-
tko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Pra-
wa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszy-
stkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę 
ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się 
temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i 
rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była 
tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 
Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panień-
stwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. 
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie roz-
stawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i 
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie 
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili 
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, 
do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i na-
bierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Bo-
ża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie

K OM E N T A R Z

Głębia i autentyzm wiary ukazuje się    
w zaufaniu, jakie pokładam w drugim.      
W relacji z Bogiem jestem wezwany do 
zawierzenia, które przekracza moją 
zdolność pełnego zrozumienia i kontroli 
rzeczywistości, drogi na którą zaprasza 
mnie Pan Bóg. Ta postawia wiary, 
kształtuje się w chwilach naszych decyzji, 
w których nie musimy posiadać do razu 
wszystkich informacji o przyszłości. 

Boże drogi zawsze nikną w mroku 
tajemnicy Bożych planów, które po ludzku 
nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć.
Za nimi jednak zawsze stoi Miłość, którą 
Bóg ofiarowuje nam w tej bliskości do 
jakiej nas zaprasza. Tylko na tej drodze 
zaufania, możemy odnaleźć wielkość, 
jaką Bóg chce objawić w naszym życiu. 
To droga Abrahama, Proroków, samej 
Maryi, ale też i moja.
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Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
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2.

1.

3.

5.

6.

Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego zostanie odprawiona         
o godz. 17.00., a po niej będziemy modlić
się za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również 
wszystkich pochowanych na cmentarzu 
wilanowskim w ostatnim roku. Imiona 
zmarłych prosimy zgłaszać w zakrystii. 
Msza św. na zakończenie roku kalenda-
rzowego zostanie odprawiona o godz. 
18.00., a bezpośrednio po niej zostanie 
odprawione nabożeństwo dziękczynno-
błagalne.
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. 
W piątek, 1 stycznia, ze względu na przy-
padającą Uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki nie można odprawiać Mszy woty-
wnej o Najśw. Sercu Pana Jezusa.              
O godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji wynagradzającej Bożemu 
Sercu. Po Mszy zostanie odprawione 
Nabożeństwo prowadzone przez Wspólno-
tę Odnowy w Duchu Świętym. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania można będzie 
skorzystać; rano i od godz. 16.00. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i 
osoby w podeszłym wieku. Imiona i naz-
wiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty i poje-
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub        
w kancelarii parafialnej. 

4.

–

– W Klimatach:
Niedziela Świętej Rodziny  . . . .. . . . 2

28 grudnia - Święto Świętych 
Młodzianków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Naśladując pasterzy, jesteśmy 
wezwani do trzech postaw  . . . . . . . 3

Po co Anioł wysłał pasterzy 
do żłóbka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Trzej Królowie - gra planszowa . . . . 3

Nabożeństwa 
w pierwszy piątek
i pierwszą sobotę miesiąca . . . . . . . 4

W sobotę, 2 stycznia, o godz. 7.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. wotywna         
o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy za-
praszamy na Nabożeństwo Różańcowe.
Przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem odmówimy jedną cześć różańca,
po czym podejmiemy piętnastominutowe
rozmyślania nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca. Odprawianie pierwszych pięciu ko-
lejnych sobót miesiąca można rozpocząć
w dowolnym czasie, do czego serdecznie
zachęcamy.
W piątek, 1 stycznia, przeżywać będziemy 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Msze św. będą sprawowane: o godz. 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00. i 18.00. Nie będzie 
nabożeństwa o godz. 17.00. i Mszy św.       
o godz. 7.00 i 20.00. W tym dniu przeży-
wać będziemy Światowy Dzień Modlitw
o Pokój. W Nowy Rok za pobożne odśpie-
wanie Hymnu do Ducha Świętego może-
my zyskać odpust zupełny, wypełniając 
zwykłe warunki odpustu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pa-
rafianom i gościom, którzy w czasie Adwe-
ntu i świąt Bożego Narodzenia korzystali     
z posługi duszpasterskiej w naszym koś-
ciele, za liczny udział roratach i sakra-
mencie pojednania. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do s. Jakubiny, p. Jana 
Zygańskiego, p. Jerzego Stolarczyka, p. 
Łukasza Czarnego, p. Marii Zmyi, p. Sta-
nisława Podgórskiego, którzy w tym roku 
przygotowali szopkę betlejemską w naszej 
świątyni.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 

7.

–

Ks. Maciej Czapliński

1

od 14.12.2020 do 10.01.2021
Módlmy się niech Najświętsza Maryja 

towarzyszy naszym krokom
w nowym roku liturgicznym

i niech nam pomaga
wykonywać zadanie uczniów Jezusa.

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. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

Wynagradzające Bożemu Sercu

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA

2 stycznia 2021 rok 
godz. 7.00  Msza Święta

Po Mszy Świętej przed  Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną 
część Różańca i przez 15 minut, 

będziemy rozważać w ciszy jedną            
z tajemnic Różańca Świętego. 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
1 stycznia 2021 r. 

w poniedziałek, 28 grudnia, święto św. 
Młodzianków Męczenników, 
w piątek, 1 stycznia, Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki,
w sobotę, 2 stycznia, Wspomnienie św. 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z  Naz-
janzu biskupów i Doktorów Kościoła,

Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego kre-
dę i kadzidło będą rozprowadzać mini-
stranci przed kościołem, po każdej Mszy 
św. Ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na fundusz ministrancki. 

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