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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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Ks.  dr Maciej Raczyński-Rożek

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Bracia: Cia-
ło nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana,

      

a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, 
i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż 
nie wiecie, że ciała wasze są członkami 
Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Pa-
nem, jest z Nim jednym duchem. Strzeż-
cie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek 
grzech popełniony przez człowieka jest 
poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto 
grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu 
ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało 
wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, 
który w was jest, a którego macie od 
Boga, i że już nie należycie do samych 
siebie? Za wielką bowiem cenę zosta-
liście nabyci. Chwalcie więc Boga w wa-
szym ciele!

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Por. J 1, 41b. 17b

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. 
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

EWANGELIA
J 1, 35-42

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Jan 
stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto 
Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak 
mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwró-
ciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł 
do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli 
do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – 
gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodź-
cie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, 
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 
Było to około godziny dziesiątej. Jednym          
z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za 
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten 
spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystu-
sa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, 
wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś 
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się 
Kefas» – to znaczy: Piotr.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
  W dzisiejszym pierwszym czytaniu znaj-
dujemy bardzo piękny opis początków 
służby młodego Samuela w sanktuarium, 
gdzie przebywała Arka Przymierza, u boku 
kapłana Helego. Pan Bóg woła Samuela po 
imieniu, ale on nie poznaje jeszcze, że jest 
to głos Pana i idzie do kapłana Helego. 
Dopiero doświadczony starzec odczytuje 
właściwe, co się dzieje i poucza chłopca, 
jak ma się zachować.

   Podobny schemat powtarza się w naszym 
życiu. Wielokrotnie Pan Bóg próbuje do nas 
mówić po imieniu, my jednak nie rozu-
miemy, że to Jego głos. Potrzeba czasu i 
doświadczonych w wierze osób, aby spot-
kać Boga na drodze naszego życia. Niech 
nasze serca będą otwarte na mądrość tych, 
których Pan Bóg nam daje.

1.

2.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będzie-
my za naszych zmarłych, polecanych         
w wypominkach rocznych.

Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw        
o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy wszy-
stkich do modlitwy w tej intencji.

Msza św. w intencji Bractwa Adoracyj-
nego zostanie odprawiona w czwartek,     
21 stycznia czwartek o 17.00.

W czwartek, 23 stycznia br., przypada 8. 
rocznica śmierci Księdza Kardynała Józe-
fa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księ-
dza Prymasa zostanie odprawiona w na-
szym kościele o godz. 7.00.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej pa-
rafii udostępniliśmy program do bezpła-
tnego rozliczenia podatku. 
Przypominamy, że nasza Fundacja poza 
działalnością charytatywną zajmuje się 

utrzymaniem zabytkowych obiektów 
znajdujących się na terenie naszej 
parafii.

Pobieranie miar na sukienki komunijne i 
komrze chłopięce do Pierwszej Komunii 
św. odbędzie się 23.01.2021 r. w dzwon-
nicy w następującej kolejności: 
Szkoła Podstawowa nr 261 o godz. 
11.00 -11.30, 
inne szkoły o godz.11.30 -12.00, 
Szkoła Podstawowa nr 169 (Powsinek) 
o godz. 12.00 -12.15.  

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
we wtorek, 19 stycznia, wspomnienie św. 
Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa,
w czwartek, 21 stycznia, wspomnienie 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

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

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 3, 3b-10. 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Samuel 
spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała 
się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał 
Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». 
Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto 
jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: 
«Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». 
Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył 
wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł 
do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież 
mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, 
synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel 
bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo 
Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów 
Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 
«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, 
mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». 
Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł 
więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby 
jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, 
bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, 
położył się spać na swoim miejscu. Przybył 
Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim 
razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpo-
wiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». 
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił 
upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną. 
Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 
* lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój 
Boże, *  a Twoje Prawo mieszka w moim 
sercu». Głosiłem Twą sprawiedliwość w 
wielkim zgromadzeniu † i nie powściągałem 
warg moich, * o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Addoorraaccjjaa
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w KKaapplliiccyy śśww.. AAnnnnyy
we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  

ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  
w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

od 10.01.2021 do 14.02.2021
Módlmy się za osoby, 
które odeszły od Boga, 

aby za pośrednictwem Marii 
znalazły drogę powrotu 
do Miłosiernego Pana.

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

Program do rozliczenia PIT oraz 
PIT-OP dla emerytów i rencistów.

21 stycznia 2021 r. (czwartek)
Msza święta o godz. 17.00

w intencji członków Bractwa Ado-
racyjnego, intencji powołań do 
Bractwa Adoracyjnego i w intencji 
księży posługujących w naszej pa-
rafii.

3.

5.

4.

7.

6.

Godzina               
Święta                    

23 stycznia 2021 r
8. rocznica śmierci 

Księdza Kardynała Józefa Glempa. 
Msza św. w intencji śp. Księdza 
Prymasa zostanie odprawiona             
w naszym kościele o godz. 7.00.

CZWARTEK
23.00-24.00

−

−
−

−

−

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

Okres zwykły 

  „Przyjdźcie do Mnie, jestem bowiem cichy i pokorny sercem”. 
Bóg stał się mały, abyśmy mogli stać się wielcy, wielcy prawdziwą 
wielkością: pokorą serca.

 Fasada bazyliki Narodzenia w Betlejem pozwala nam wyobrazić 
sobie także dzisiaj jej dawny portyk, który z czasem zmniejszył się do 
małych, zaledwie półtorametrowych drzwiczek. W ten sposób chro-
niono to święte miejsce poprzez uniemożliwienie wjeżdżania do nie-
go na koniu. Małe rozmiary tych drzwi pobudzają do refleksji także 
dzisiejszego pielgrzyma: mówią do niego bez słów, że «musimy się 
pochylić, by tak rzec, podążając duchem „pieszo”, aby móc wejść 
przez drzwi wiary i spotkać Boga, który jest różny od naszych 
przeświadczeń i naszych opinii: Boga, ukrytego w pokorze dopiero 
co narodzonego dziecka»

bardziej płynący z serca, przynosi pewne 
światło. Świadomość godności innych osób 
zapobiega popadnięciu w «obojętność, któ-
ra poniża». Chrześcijanin przez swoje po-
wołanie jest zwrócony ku innym: otwiera 
się przed nimi, nie martwiąc się zbytnio, 
czy nie wypada śmiesznie albo jest źle 
oceniany. Są osoby, które onieśmielają, po-
nieważ same są nieśmiałe, zamiast przeka-
zywać światło i ciepło: myślą zbytnio o sobie, 
co powiedzą inni… być może z powodu 
zbytniej troski o swój honor, własny wize-
runek, cechy, które mogą ukrywać pychę i 
brak prostoty.
   Skupiać uwagę na samym sobie, stale 
wyrażać pragnienia zbyt konkretne i wymy-
ślne, zbytnio podkreślać mniej lub bardziej 
zwyczajne problemy zdrowotne; albo prze-
ciwnie, zbytnio ukrywać pewną chorobę,       
o której inni mogliby wiedzieć, aby lepiej nam
pomóc, przez swoją modlitwę i wsparcie: są
to postawy które prawdopodobnie wymagają
pewnego oczyszczenia. Pokora wyraża się
także w pewnej elastyczności, w wysiłku,
aby przekazać to, co widzimy i czujemy.
«Nie umartwiasz się, jeśli jesteś drażliwy;
jeśli pochłania cię tylko twój własny egoizm;
jeśli podporządkowujesz sobie innych; jeśli
nie umiesz zrezygnować z tego, co zbyte-
czne, a czasem i z tego, co potrzebne; jeśli
się smucisz, kiedy sprawy nie ułożą się tak,
jak to sobie zaplanowałeś. Umartwiasz się
natomiast, jeśli umiesz stać się wszystkim
dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przy-
najmniej niektórych (1 Kor 9,22)».

Zobaczyć dobro 
i umieć żyć wspólnie

   «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; 
biadaliśmy, a wyście nie zawodzili» (Mt 
11,17): Pan Jezus posługuje się piosenką 
albo być może pewną ludową grą, aby 
pokazać jak niektórzy mu współcześni nie 
potrafią go rozpoznać. Jesteśmy powołani, 
aby odkryć Chrystusa w zdarzeniach i          
w osobach; mamy możliwość dotknięcia bo-
skich sposobów działania: Bóg stwarza, 
uwalnia, ratuje, przebacza, powołuje… «Nie 
możemy więc pozwolić sobie na przeciw-
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Jesteśmy dziećmi Boga

 W swojej drugiej encyklice Ojciec Święty 
Franciszek przypomina nam jeden z głębokich 
powodów pokory. Chodzi o prawdę zarazem 
prostą i wielką, istnieje ryzyko, że łatwo o niej 
zapomnimy w codziennym zabieganiu: «Nie 
jesteśmy Bogiem»[2]. Rzeczywiście, akt 
stwórczy jest mocnym punktem oparcia na-
szego życia: otrzymaliśmy nasze istnienie od 
Boga. Kiedy przyjmujemy tę podstawową 
prawdę, pozwalamy się przekształcić przez 
Bożą łaskę; poznajemy w tym momencie rze-
czywistość, ulepszamy ją i ofiarowujemy Panu 
Bogu. Miłość do świata, którą przekazuje nam 
święty Josemaría prowadzi nas do pragnienia 
ulepszenia tego co kochamy, tam, gdzie się 
znajdujemy, według naszych możliwości.

Dlaczego mamy nie patrzeć jak na braci, 
dzieci tego samego dobrego i miłosiernego 
Ojca, na tych, którzy tak jak my, otrzymali 
dar chrztu? «Pokora prowadzi nas jak za 
rękę ku takiej formie traktowania bliźniego, 
która jest najlepsza: ku rozumieniu wszy-
stkich, akceptacji wszystkich, wybaczaniu 
wszystkim; zwalczaniu podziałów i barier; 
służeniu — zawsze! — za narzędzie jedno-
ści».
   Człowiek pokorny rozwija szczególną wra-
żliwość wobec Bożych darów, zarówno we 
własnym życiu, jak i w życiu innych osób; 
rozumie, że każda osoba jest Bożym da-
rem, i w taki sposób przyjmuje wszystkich, 
bez porównań ani rywalizacji: każdy jest 
jedyny w oczach Bożych i wnosi coś, czego         
inni nie mogą dać. Pokora prowadzi do 
cieszenia się radością innych, ze wzglę-
du na sam fakt, że istnieją i liczą się. Po-
korny uczy się być jednym więcej: jednym 
pomiędzy wieloma. Rodzina ma w związku 
z tym pierwszorzędne zadanie: dziecko 
uczy się wchodzić w relacje, mówić, słu-
chać; wśród swoich braci i sióstr nie zawsze 
jest w centrum uwagi; uczy się dziękować, 
ponieważ powoli zdaje sobie sprawę, ile 
kosztują różne rzeczy. W ten sposób, kiedy 
osiągnie jakiś osobisty sukces, odkrywa, że 
był on możliwy dzięki oddaniu krewnych i 
przyjaciół, osób które o nie dbają, dając mu 
jedzenie i tworząc dom rodzinny. Pokora 
wzrasta wraz z dziękowaniem, a także      
z przebaczeniem: przebaczać, prosić        
o przebaczenie, otrzymać przebaczenie.
Kim jestem, aby mówili mi: „wybacz mi”?
Pokora tego, który prosi o przebaczenie,
szczególnie jeśli chodzi o osobę mającą
pewną władzę czy autorytet, czyni go blis-
kim i niejako „zaraża” pokorą. Taka jest
pokora pomiędzy małżonkami, pomiędzy
rodzicami i dziećmi, pomiędzy zwierzchni-
kami i współpracownikami.
 Nie stając się przez to naiwnym, chrze-

ścijanin posiada zwyczajowe dobre na-
stawienie do tego, co przychodzi ze stro-
ny bliźniego, ponieważ rzeczywiście każ-
da osoba jest wartościowa, każda osoba 
się liczy; każdy sposób myślenia, za-
równo  bardziej  spekulatywny,  jak  i  ten 

W centrum tego olbrzymiego zadania leży 
pokora «ta bowiem cnota pozwoli nam poznać 
i naszą nędzę, i naszą wielkość»: nędzę, 
której często doświadczamy i wielkość bycia, 
poprzez chrzest, córkami i synami Boga          
w Chrystusie.

  Pokora jest «cnotą świętych i osób prze-
pełnionych Bogiem», która powoduje, że 
«im bardziej wzrasta ich pozycja, tym 
bardziej wzrasta w nich świadomość wła-
snej nicości i niemożności uczynienia cze-
gokolwiek bez Bożej łaski (por. J 15,8)». 
Takimi są małe dzieci i takimi jesteśmy my 
wobec Boga. Dlatego warto wrócić do tego, co 
podstawowe: Pan Bóg mnie kocha. Kiedy 
jakaś osoba ma świadomość Bożej miłości – a 
odnajduje ją w miłości, jaką jej okazują inne 
osoby – potrafi kochać wszystkich.

Pokora wobec innych

   Pokora prowadzi nas do przyjęcia danej 
nam rzeczywistości, w sposób szczególny 
osób nam najbliższych, ze względu na więzy 
rodzinne, na więzy nadprzyrodzone lub ze 
względu na zwykłe okoliczności życiowe. «A 
zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze 
wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom        
w wierze» (Ga 6,10). Apostoł uczy nas, aby-
śmy nie zniechęcali się, praktykując uporząd-
kowaną miłość. 

stawianie się pełnej wolności miłości, z jaką 
Bóg wkracza w życie każdego człowieka».
   Otworzyć się na innych pociąga za sobą 
dostosowanie się do nich; np. aby brać udział 
w grze zespołowej z osobami, które mają 
gorszą od nas technikę; albo zapominając      
o naszych gustach, aby wypocząć z innymi
tak jak im się to podoba. W codziennych rela-
cjach z innymi, osoba pokorna kocha podej-
ście pozytywne. Pyszny zaś zwykle zbytnio
podkreśla to, co negatywne. W życiu rodzin-
nym, w pracy, w społeczeństwie, pokora
pozwala widzieć innych ze strony ich cnót.
Tymczasem ten, który zwykle mówi o rze-
czach, które go denerwują, zazwyczaj robi to
z powodu braku szerokich horyzontów, wyro-
zumiałości, otwartości rozumu i serca. Być
może powinien nauczyć się kochać innych       
z ich wadami. Wprowadza się w ten sposób     
w życie pedagogię miłości, która krok po kro-
ku, wprowadza dynamizm, któremu nie
można się oprzeć: ta osoba umniejsza się,
aby inni wzrastali. Tak stało się z Janem
Chrzcicielem: «Potrzeba, by On wzrastał, a ja
się umniejszał» (J 3,30). Słowo Przedwieczne
stało się jeszcze mniejsze: «Ojcowie Kościoła
w ich greckim tłumaczeniu Starego Testa-
mentu   znajdowali   słowa   proroka  Izajasza,

   W liście apostolskim w formie motu proprio, 
zatytułowanym "Spiritus Domini", papież zmo-
dyfikował paragraf Kodeksu Prawa Kanoni-
cznego ustalając, że kobiety mogą mieć 
dostęp do tych posług i że są one udzielane 
poprzez akt liturgiczny.

   Watykan zaznaczył zarazem, że fakt, iż ko-
biety czytają Słowo Boże podczas celebracji 
liturgicznych czy też posługują przy ołtarzu 
jako ministranci czy szafarki Eucharystii nie 
jest niczym nowym. "W wielu wspólnotach na 
całym świecie jest to już praktyka zaapro-
bowana przez biskupów" - wyjaśniono.

Śpiewa Marcin Styczeń z zespołem.
Koncert można obejrzeć na stronie: 
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-
warszawy/
,,Duchowość dla Warszawy” to nazwa cyklu wykładów i koncertów 
otwartych organizowanych przez Akademię Katolicką w Warszawie 
we współpracy z Biblioteką Rolniczą, które odbywają się w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

dzieci Bożych. Pokorny żyje w stanie 
czujności, troszcząc się o osoby, które go 
otaczają. Ta postawa jest podstawą do-
brego wychowania i wyraża się w wielu 
szczegółach, jak na przykład nieprzery-
wanie rozmowy, obiadu czy kolacji, a tym 
bardziej modlitwy, aby odebrać telefon,      
z wyjątkiem spraw rzeczywiście pilnych. 
Podsumowując, miłość rodzi się na płodnej 
glebie pokory: «miłość cierpliwa jest, łaskawa 
jest; Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą» (1 Kor 13,4).

Pokora w pracy

  W swojej encyklice Laudato si’, Ojciec 
Święty wskazuje, że u podstaw każdej pracy 
leży «pewna idea na temat relacji, jaką 
człowiek może i powinien nawiązać» z tym, 
co go otacza, i kto go otacza. Praca daje 
nam wiele możliwości, aby wzrastać w po-
korze.

Guillaume Derville

Źródło:
https://opusdei.org/pl-pl/document/drzwi-pokory/

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów.

które również św. Paweł przytacza, aby uka-
zać, w jaki sposób nowe drogi Boże były już 
zapowiadane w Starym Testamencie. Było 
tam napisane: “Bóg krótkim uczynił swe sło-
wo, skrócił je” (por. Iz 10, 23; Rz 9, 28). Sam 
Syn jest Słowem, Logosem. Odwieczne Sło-
wo stało się małe – tak małe, że zmieściło się 
w żłobie. Stało się dzieckiem, aby Słowo było 
dla nas uchwytne».
   Jezus Chrystus otworzył się na kontakt ze 
wszystkimi: potrafił rozmawiać ze swoimi ucz-
niami, uciekając się do przypowieści, dostoso-
wując się do ich poziomu – na przykład roz-
wiązując problem podatku na świątynię, bez 
wahania traktuje Piotra jako równego sobie 
(por. Mt 17,27). Potrafił rozmawiać z kobie-
tami, zarówno świętymi, jak i oddalonymi od 
Boga, z faryzeuszami, z Piłatem. Chodzi o to, 
aby dojść do takiego oderwania od własnego 
sposobu bycia, aby wyjść ku innym: rozwija 
się w ten sposób pewna zdolność, aby dosto-
sować się do innych, nie pozwalając, by za-
władnęły nami obsesje i dziwactwa; odkry-
wając w każdej osobie to „coś” miłego, tę 
iskierkę bożej miłości; zadowalając się byciem 
jednym z wielu, wedle tego, co świętujemy       
w naszym domu czy kraju, także w świetle 
czasu liturgicznego, który znaczy nasze życie 

Drzwi pokory.

Święci – 14 premierowych piosenek o świętych.

   W czasie pandemii spotkania odbywają się on-line. 14 stycznia 2021 roku odbył się koncert Marcina Styczeń, który śpiewał 
premierowe piosenki o świętych i błogosławionych.

Link do wykładów i koncertów , które można obejrzeć w dowolnej chwili znajduje się na stronie Akademii:
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-warszawy/

Posługa kobiet przy ołtarzu.
   Papież Franciszek postanowił poprzez zmianę zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego, że świeckie kobiety będą miały dostęp do 
służby Słowa i pomocy przy ołtarzu w formie lektoratu i akolitatu podczas celebracji liturgicznych. Zatwierdził stosowaną już praktykę.

 Zarazem podkreśla się, że dotychczas 
odbywało się to bez "prawdziwego mandatu 
instytucjonalnego" w drodze odstępstwa od 
tego, co ustalił papież Paweł VI w 1972 toku 
postanawiając, że dostęp do tych posług 
będzie zastrzeżony tylko dla mężczyzn.
  Teraz papież Franciszek postanowił w na-
stępstwie ostatnich synodów biskupów 
podjąć oficjalną decyzję w sprawie obecności 
kobiet przy ołtarzu.
  W liście apostolskim przypomniał swoje sło-
wa z adhortacji apostolskiej z 2020 roku           
o tym, że kobiety powinny mieć bardziej rze-

czywisty i faktyczny wpływ na organizację, 
najważniejsze decyzje i kierowanie wspól-
notą kościelną.

  Ogłoszeniu tej decyzji towarzyszy zastrze-
żenie, że nie oznacza to, iż kobiety mogą 
być wyświęcane na kapłanów. Franciszek 
sprecy-zował to cytując słowa świętego Jana 
Pawła II o tym, że "Kościół nie ma żadnej 
władzy udzielania święceń kapłańskich ko-
bietom".

Źródło:
https://deon.pl/kosciol/papiez-wprowadzil-zmiany-
dotyczace-poslugi-kobiet-przy-oltarzu-,1100650

Fasada bazyliki Narodzenia w Betlejem.
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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.    

Okres zwykły 

  „Przyjdźcie do Mnie, jestem bowiem cichy i pokorny sercem”. 
Bóg stał się mały, abyśmy mogli stać się wielcy, wielcy prawdziwą 
wielkością: pokorą serca.

 Fasada bazyliki Narodzenia w Betlejem pozwala nam wyobrazić 
sobie także dzisiaj jej dawny portyk, który z czasem zmniejszył się do 
małych, zaledwie półtorametrowych drzwiczek. W ten sposób chro-
niono to święte miejsce poprzez uniemożliwienie wjeżdżania do nie-
go na koniu. Małe rozmiary tych drzwi pobudzają do refleksji także 
dzisiejszego pielgrzyma: mówią do niego bez słów, że «musimy się 
pochylić, by tak rzec, podążając duchem „pieszo”, aby móc wejść 
przez drzwi wiary i spotkać Boga, który jest różny od naszych 
przeświadczeń i naszych opinii: Boga, ukrytego w pokorze dopiero 
co narodzonego dziecka»

bardziej płynący z serca, przynosi pewne 
światło. Świadomość godności innych osób 
zapobiega popadnięciu w «obojętność, któ-
ra poniża». Chrześcijanin przez swoje po-
wołanie jest zwrócony ku innym: otwiera 
się przed nimi, nie martwiąc się zbytnio, 
czy nie wypada śmiesznie albo jest źle 
oceniany. Są osoby, które onieśmielają, po-
nieważ same są nieśmiałe, zamiast przeka-
zywać światło i ciepło: myślą zbytnio o sobie, 
co powiedzą inni… być może z powodu 
zbytniej troski o swój honor, własny wize-
runek, cechy, które mogą ukrywać pychę i 
brak prostoty.
   Skupiać uwagę na samym sobie, stale 
wyrażać pragnienia zbyt konkretne i wymy-
ślne, zbytnio podkreślać mniej lub bardziej 
zwyczajne problemy zdrowotne; albo prze-
ciwnie, zbytnio ukrywać pewną chorobę,       
o której inni mogliby wiedzieć, aby lepiej nam
pomóc, przez swoją modlitwę i wsparcie: są
to postawy które prawdopodobnie wymagają
pewnego oczyszczenia. Pokora wyraża się
także w pewnej elastyczności, w wysiłku,
aby przekazać to, co widzimy i czujemy.
«Nie umartwiasz się, jeśli jesteś drażliwy;
jeśli pochłania cię tylko twój własny egoizm;
jeśli podporządkowujesz sobie innych; jeśli
nie umiesz zrezygnować z tego, co zbyte-
czne, a czasem i z tego, co potrzebne; jeśli
się smucisz, kiedy sprawy nie ułożą się tak,
jak to sobie zaplanowałeś. Umartwiasz się
natomiast, jeśli umiesz stać się wszystkim
dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przy-
najmniej niektórych (1 Kor 9,22)».

Zobaczyć dobro 
i umieć żyć wspólnie

   «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; 
biadaliśmy, a wyście nie zawodzili» (Mt 
11,17): Pan Jezus posługuje się piosenką 
albo być może pewną ludową grą, aby 
pokazać jak niektórzy mu współcześni nie 
potrafią go rozpoznać. Jesteśmy powołani, 
aby odkryć Chrystusa w zdarzeniach i          
w osobach; mamy możliwość dotknięcia bo-
skich sposobów działania: Bóg stwarza, 
uwalnia, ratuje, przebacza, powołuje… «Nie 
możemy więc pozwolić sobie na przeciw-
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Jesteśmy dziećmi Boga

 W swojej drugiej encyklice Ojciec Święty 
Franciszek przypomina nam jeden z głębokich 
powodów pokory. Chodzi o prawdę zarazem 
prostą i wielką, istnieje ryzyko, że łatwo o niej 
zapomnimy w codziennym zabieganiu: «Nie 
jesteśmy Bogiem»[2]. Rzeczywiście, akt 
stwórczy jest mocnym punktem oparcia na-
szego życia: otrzymaliśmy nasze istnienie od 
Boga. Kiedy przyjmujemy tę podstawową 
prawdę, pozwalamy się przekształcić przez 
Bożą łaskę; poznajemy w tym momencie rze-
czywistość, ulepszamy ją i ofiarowujemy Panu 
Bogu. Miłość do świata, którą przekazuje nam 
święty Josemaría prowadzi nas do pragnienia 
ulepszenia tego co kochamy, tam, gdzie się 
znajdujemy, według naszych możliwości.

Dlaczego mamy nie patrzeć jak na braci, 
dzieci tego samego dobrego i miłosiernego 
Ojca, na tych, którzy tak jak my, otrzymali 
dar chrztu? «Pokora prowadzi nas jak za 
rękę ku takiej formie traktowania bliźniego, 
która jest najlepsza: ku rozumieniu wszy-
stkich, akceptacji wszystkich, wybaczaniu 
wszystkim; zwalczaniu podziałów i barier; 
służeniu — zawsze! — za narzędzie jedno-
ści».
   Człowiek pokorny rozwija szczególną wra-
żliwość wobec Bożych darów, zarówno we 
własnym życiu, jak i w życiu innych osób; 
rozumie, że każda osoba jest Bożym da-
rem, i w taki sposób przyjmuje wszystkich, 
bez porównań ani rywalizacji: każdy jest 
jedyny w oczach Bożych i wnosi coś, czego         
inni nie mogą dać. Pokora prowadzi do 
cieszenia się radością innych, ze wzglę-
du na sam fakt, że istnieją i liczą się. Po-
korny uczy się być jednym więcej: jednym 
pomiędzy wieloma. Rodzina ma w związku 
z tym pierwszorzędne zadanie: dziecko 
uczy się wchodzić w relacje, mówić, słu-
chać; wśród swoich braci i sióstr nie zawsze 
jest w centrum uwagi; uczy się dziękować, 
ponieważ powoli zdaje sobie sprawę, ile 
kosztują różne rzeczy. W ten sposób, kiedy 
osiągnie jakiś osobisty sukces, odkrywa, że 
był on możliwy dzięki oddaniu krewnych i 
przyjaciół, osób które o nie dbają, dając mu 
jedzenie i tworząc dom rodzinny. Pokora 
wzrasta wraz z dziękowaniem, a także      
z przebaczeniem: przebaczać, prosić        
o przebaczenie, otrzymać przebaczenie.
Kim jestem, aby mówili mi: „wybacz mi”?
Pokora tego, który prosi o przebaczenie,
szczególnie jeśli chodzi o osobę mającą
pewną władzę czy autorytet, czyni go blis-
kim i niejako „zaraża” pokorą. Taka jest
pokora pomiędzy małżonkami, pomiędzy
rodzicami i dziećmi, pomiędzy zwierzchni-
kami i współpracownikami.
 Nie stając się przez to naiwnym, chrze-

ścijanin posiada zwyczajowe dobre na-
stawienie do tego, co przychodzi ze stro-
ny bliźniego, ponieważ rzeczywiście każ-
da osoba jest wartościowa, każda osoba 
się liczy; każdy sposób myślenia, za-
równo  bardziej  spekulatywny,  jak  i  ten 

W centrum tego olbrzymiego zadania leży 
pokora «ta bowiem cnota pozwoli nam poznać 
i naszą nędzę, i naszą wielkość»: nędzę, 
której często doświadczamy i wielkość bycia, 
poprzez chrzest, córkami i synami Boga          
w Chrystusie.

  Pokora jest «cnotą świętych i osób prze-
pełnionych Bogiem», która powoduje, że 
«im bardziej wzrasta ich pozycja, tym 
bardziej wzrasta w nich świadomość wła-
snej nicości i niemożności uczynienia cze-
gokolwiek bez Bożej łaski (por. J 15,8)». 
Takimi są małe dzieci i takimi jesteśmy my 
wobec Boga. Dlatego warto wrócić do tego, co 
podstawowe: Pan Bóg mnie kocha. Kiedy 
jakaś osoba ma świadomość Bożej miłości – a 
odnajduje ją w miłości, jaką jej okazują inne 
osoby – potrafi kochać wszystkich.

Pokora wobec innych

   Pokora prowadzi nas do przyjęcia danej 
nam rzeczywistości, w sposób szczególny 
osób nam najbliższych, ze względu na więzy 
rodzinne, na więzy nadprzyrodzone lub ze 
względu na zwykłe okoliczności życiowe. «A 
zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze 
wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom        
w wierze» (Ga 6,10). Apostoł uczy nas, aby-
śmy nie zniechęcali się, praktykując uporząd-
kowaną miłość. 

stawianie się pełnej wolności miłości, z jaką 
Bóg wkracza w życie każdego człowieka».
   Otworzyć się na innych pociąga za sobą 
dostosowanie się do nich; np. aby brać udział 
w grze zespołowej z osobami, które mają 
gorszą od nas technikę; albo zapominając      
o naszych gustach, aby wypocząć z innymi
tak jak im się to podoba. W codziennych rela-
cjach z innymi, osoba pokorna kocha podej-
ście pozytywne. Pyszny zaś zwykle zbytnio
podkreśla to, co negatywne. W życiu rodzin-
nym, w pracy, w społeczeństwie, pokora
pozwala widzieć innych ze strony ich cnót.
Tymczasem ten, który zwykle mówi o rze-
czach, które go denerwują, zazwyczaj robi to
z powodu braku szerokich horyzontów, wyro-
zumiałości, otwartości rozumu i serca. Być
może powinien nauczyć się kochać innych       
z ich wadami. Wprowadza się w ten sposób     
w życie pedagogię miłości, która krok po kro-
ku, wprowadza dynamizm, któremu nie
można się oprzeć: ta osoba umniejsza się,
aby inni wzrastali. Tak stało się z Janem
Chrzcicielem: «Potrzeba, by On wzrastał, a ja
się umniejszał» (J 3,30). Słowo Przedwieczne
stało się jeszcze mniejsze: «Ojcowie Kościoła
w ich greckim tłumaczeniu Starego Testa-
mentu   znajdowali   słowa   proroka  Izajasza,

   W liście apostolskim w formie motu proprio, 
zatytułowanym "Spiritus Domini", papież zmo-
dyfikował paragraf Kodeksu Prawa Kanoni-
cznego ustalając, że kobiety mogą mieć 
dostęp do tych posług i że są one udzielane 
poprzez akt liturgiczny.

   Watykan zaznaczył zarazem, że fakt, iż ko-
biety czytają Słowo Boże podczas celebracji 
liturgicznych czy też posługują przy ołtarzu 
jako ministranci czy szafarki Eucharystii nie 
jest niczym nowym. "W wielu wspólnotach na 
całym świecie jest to już praktyka zaapro-
bowana przez biskupów" - wyjaśniono.

Śpiewa Marcin Styczeń z zespołem.
Koncert można obejrzeć na stronie: 
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-
warszawy/
,,Duchowość dla Warszawy” to nazwa cyklu wykładów i koncertów 
otwartych organizowanych przez Akademię Katolicką w Warszawie 
we współpracy z Biblioteką Rolniczą, które odbywają się w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

dzieci Bożych. Pokorny żyje w stanie 
czujności, troszcząc się o osoby, które go 
otaczają. Ta postawa jest podstawą do-
brego wychowania i wyraża się w wielu 
szczegółach, jak na przykład nieprzery-
wanie rozmowy, obiadu czy kolacji, a tym 
bardziej modlitwy, aby odebrać telefon,      
z wyjątkiem spraw rzeczywiście pilnych. 
Podsumowując, miłość rodzi się na płodnej 
glebie pokory: «miłość cierpliwa jest, łaskawa 
jest; Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą» (1 Kor 13,4).
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  W swojej encyklice Laudato si’, Ojciec 
Święty wskazuje, że u podstaw każdej pracy 
leży «pewna idea na temat relacji, jaką 
człowiek może i powinien nawiązać» z tym, 
co go otacza, i kto go otacza. Praca daje 
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zać, w jaki sposób nowe drogi Boże były już 
zapowiadane w Starym Testamencie. Było 
tam napisane: “Bóg krótkim uczynił swe sło-
wo, skrócił je” (por. Iz 10, 23; Rz 9, 28). Sam 
Syn jest Słowem, Logosem. Odwieczne Sło-
wo stało się małe – tak małe, że zmieściło się 
w żłobie. Stało się dzieckiem, aby Słowo było 
dla nas uchwytne».
   Jezus Chrystus otworzył się na kontakt ze 
wszystkimi: potrafił rozmawiać ze swoimi ucz-
niami, uciekając się do przypowieści, dostoso-
wując się do ich poziomu – na przykład roz-
wiązując problem podatku na świątynię, bez 
wahania traktuje Piotra jako równego sobie 
(por. Mt 17,27). Potrafił rozmawiać z kobie-
tami, zarówno świętymi, jak i oddalonymi od 
Boga, z faryzeuszami, z Piłatem. Chodzi o to, 
aby dojść do takiego oderwania od własnego 
sposobu bycia, aby wyjść ku innym: rozwija 
się w ten sposób pewna zdolność, aby dosto-
sować się do innych, nie pozwalając, by za-
władnęły nami obsesje i dziwactwa; odkry-
wając w każdej osobie to „coś” miłego, tę 
iskierkę bożej miłości; zadowalając się byciem 
jednym z wielu, wedle tego, co świętujemy       
w naszym domu czy kraju, także w świetle 
czasu liturgicznego, który znaczy nasze życie 

Drzwi pokory.

Święci – 14 premierowych piosenek o świętych.

   W czasie pandemii spotkania odbywają się on-line. 14 stycznia 2021 roku odbył się koncert Marcina Styczeń, który śpiewał 
premierowe piosenki o świętych i błogosławionych.

Link do wykładów i koncertów , które można obejrzeć w dowolnej chwili znajduje się na stronie Akademii:
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-warszawy/

Posługa kobiet przy ołtarzu.
   Papież Franciszek postanowił poprzez zmianę zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego, że świeckie kobiety będą miały dostęp do 
służby Słowa i pomocy przy ołtarzu w formie lektoratu i akolitatu podczas celebracji liturgicznych. Zatwierdził stosowaną już praktykę.

 Zarazem podkreśla się, że dotychczas 
odbywało się to bez "prawdziwego mandatu 
instytucjonalnego" w drodze odstępstwa od 
tego, co ustalił papież Paweł VI w 1972 toku 
postanawiając, że dostęp do tych posług 
będzie zastrzeżony tylko dla mężczyzn.
  Teraz papież Franciszek postanowił w na-
stępstwie ostatnich synodów biskupów 
podjąć oficjalną decyzję w sprawie obecności 
kobiet przy ołtarzu.
  W liście apostolskim przypomniał swoje sło-
wa z adhortacji apostolskiej z 2020 roku           
o tym, że kobiety powinny mieć bardziej rze-

czywisty i faktyczny wpływ na organizację, 
najważniejsze decyzje i kierowanie wspól-
notą kościelną.

  Ogłoszeniu tej decyzji towarzyszy zastrze-
żenie, że nie oznacza to, iż kobiety mogą 
być wyświęcane na kapłanów. Franciszek 
sprecy-zował to cytując słowa świętego Jana 
Pawła II o tym, że "Kościół nie ma żadnej 
władzy udzielania święceń kapłańskich ko-
bietom".

Źródło:
https://deon.pl/kosciol/papiez-wprowadzil-zmiany-
dotyczace-poslugi-kobiet-przy-oltarzu-,1100650

Fasada bazyliki Narodzenia w Betlejem.

https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-warszawy/
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-warszawy/
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-warszawy/
https://opusdei.org/pl-pl/document/drzwi-pokory/
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-warszawy/
https://deon.pl/kosciol/papiez-wprowadzil-zmiany-dotyczace-poslugi-kobiet-przy-oltarzu-
https://deon.pl/kosciol/papiez-wprowadzil-zmiany-dotyczace-poslugi-kobiet-przy-oltarzu-
https://deon.pl/kosciol/papiez-wprowadzil-zmiany-dotyczace-poslugi-kobiet-przy-oltarzu-
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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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Oto Słowo Pańskie

1

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Bracia: Cia-
ło nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana,

      

a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, 
i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż 
nie wiecie, że ciała wasze są członkami 
Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Pa-
nem, jest z Nim jednym duchem. Strzeż-
cie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek 
grzech popełniony przez człowieka jest 
poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto 
grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu 
ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało 
wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, 
który w was jest, a którego macie od 
Boga, i że już nie należycie do samych 
siebie? Za wielką bowiem cenę zosta-
liście nabyci. Chwalcie więc Boga w wa-
szym ciele!

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Por. J 1, 41b. 17b

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. 
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

EWANGELIA
J 1, 35-42

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Jan 
stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto 
Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak 
mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwró-
ciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł 
do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli 
do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – 
gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodź-
cie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, 
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 
Było to około godziny dziesiątej. Jednym          
z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za 
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten 
spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystu-
sa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, 
wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś 
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się 
Kefas» – to znaczy: Piotr.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
W dzisiejszym pierwszym czytaniu znaj-

dujemy bardzo piękny opis początków 
służby młodego Samuela w sanktuarium, 
gdzie przebywała Arka Przymierza, u boku 
kapłana Helego. Pan Bóg woła Samuela po 
imieniu, ale on nie poznaje jeszcze, że jest 
to głos Pana i idzie do kapłana Helego. 
Dopiero doświadczony starzec odczytuje 
właściwe, co się dzieje i poucza chłopca, 
jak ma się zachować.

Podobny schemat powtarza się w naszym 
życiu. Wielokrotnie Pan Bóg próbuje do nas 
mówić po imieniu, my jednak nie rozu-
miemy, że to Jego głos. Potrzeba czasu i 
doświadczonych w wierze osób, aby spot-
kać Boga na drodze naszego życia. Niech 
nasze serca będą otwarte na mądrość tych, 
których Pan Bóg nam daje.

1.

2.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będzie-
my za naszych zmarłych, polecanych         
w wypominkach rocznych.

Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw   
o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy wszy-
stkich do modlitwy w tej intencji.
     Msza św. w intencji Bractwa Adoracyj-
nego zostanie odprawiona w czwartek,     
21 stycznia czwartek o 17.00.

W czwartek, 23 stycznia br., przypada 
8. rocznica śmierci Księdza Kardynała Jó-
zefa Glempa. Msza św. w intencji śp.
Księdza Prymasa zostanie odprawiona w
naszym kościele o godz. 7.00.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej pa-
rafii udostępniliśmy program do bezpła-
tnego rozliczenia podatku. Przypomina-
my, że nasza Fundacja poza działalnością 

charytatywną zajmuje się utrzymaniem 
zabytkowych obiektów znajdujących się 
na terenie naszej parafii.

Pobieranie miar na sukienki komunijne i 
komrze chłopięce do Pierwszej Komunii 
św. odbędzie się 23.01.2021 r. w dzwon-
nicy  w następującej kolejności: 
Szkoła Podstawowa nr 261 o godz. 
11.00 -11.30, 
inne szkoły o godz.11.30 -12.00, Szkoła 
Podstawowa nr 169 (Powsinek) 
o godz. 12.00 -12.15.

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 3, 3b-10. 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Samuel 
spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała 
się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał 
Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». 
Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto 
jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: 
«Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». 
Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył 
wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł 
do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież 
mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, 
synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel 
bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo 
Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów 
Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 
«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, 
mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». 
Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł 
więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby 
jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, 
bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, 
położył się spać na swoim miejscu. Przybył 
Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim 
razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpo-
wiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». 
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił 
upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną. 
Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 
* lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój 
Boże, * a Twoje Prawo mieszka w moim 
sercu». Głosiłem Twą sprawiedliwość w 
wielkim zgromadzeniu † i nie powściągałem 
warg moich, * o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Addoorraaccjjaa  
NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo  SSaakkrraammeennttuu 

w  KKaapplliiccyy  śśww..  AAnnnnyy
we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  

ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  
w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

od 10.01.2021 do 14.02.2021
Módlmy się za osoby, 
które odeszły od Boga, 

aby za pośrednictwem Marii 
znalazły drogę powrotu 
do Miłosiernego Pana.

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

Program do rozliczenia PIT oraz 
PIT-OP dla emerytów i rencistów.

21 stycznia 2021 r. (czwartek)
Msza święta o godz. 17.00

w intencji członków Bractwa Ado-
racyjnego, intencji powołań do 
Bractwa Adoracyjnego i w intencji 
księży posługujących w naszej pa-
rafii.

3.

5.

4.

 7.

6.

Godzina               
Święta                    

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
we wtorek, 19 stycznia, wspomnienie św. 
Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, 
w czwartek, 21 stycznia, wspomnienie 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

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

23 stycznia 2021 r.
8. rocznica śmierci

Księdza Kardynała Józefa Glempa. 
Msza św. w intencji śp. Księdza 
Prymasa zostanie odprawiona             
w naszym kościele o godz. 7.00.

CZWARTEK
23.00-24.00

−

−
−

−

−
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