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1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 6. Koła Żywego Różańca zapraszają na co- 15. W tym tygodniu przypadają następujące
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to
dzienną modlitwę różańcową w listopadzie
wspomnienia liturgiczne:
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za
w intencji: o łaskę nieba dla dusz w czyść- poniedziałek, 21 listopada, wspomnienie
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przycu cierpiących. Modlitwę w kościele proOfiarowania NMP,
gotowania do świąt Bożego Narodzenia.
wadzą poszczególne grupy parafialne:
- we wtorek, 22 listopada, wspomnienie św.
w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek,
Cecylii, dziewicy i męczennicy,
2. Uroczysta Msza św. w intencji chóru paraśrodę i czwartek o godz. 18.30., w piątek
fialnego "Sanctae Annae" oraz muzyków
- w czwartek, 24 listopada, przypada
o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30.
współpracujących z naszą parafią, z okazji
wspomnienie św. męczenników Andrzeja
święta patronalnego św. Cecylii zostanie 7. Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem
Dung-Lac, kapłana i towarzyszy.
odprawiona o godz. 10.00. Opiekę nad
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
oprawą muzyczną objęli: Natalia i Leszek
na wieczór uwielbienia 24 listopada o goimieniny, składamy serdeczne życzenia błoKnyziakowie.
dzinie 21.00.
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
3. Po Mszy św. o godz. 13.00., przed wysta- 8. 27 listopada 2022 r. o godz. 14.00 przy ul.
Sytej 103 zostanie poświęcona odrestawionym Najświętszym Sakramentem odurowana kapliczka z 1915 roku z Matką
mówimy Litanię do Najświętszego Serca
Niedziela 27.11.2022 r.
Bożą z Lourdes.
Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Sercu Jezusowemu.
godz. 20.00
9. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolital4. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
nego Seminarium Duchownego w War17.00. Następnie będziemy modlić się za
szawie.
zmarłych polecanych w wypominkach
rocznych.
10. W zeszłą niedzielę na pomoc Kościołowi
na Ukrainie zebraliśmy 2160 PLN. Składa5. Caritas Polska organizuje kampanię spomy serdeczne Bóg zapłać darczyńcom.
łeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". We 11. Zapraszamy na kurs dla narzeczonych
wszystkich kościołach w całej Polsce od
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii
27 listopada (pierwszej niedzieli adwentu)
rozpocznie się 8 marca 2023 roku.
będą rozprowadzane świece. Uzyskane
środki finansowe Caritas przeznacza na 12. Galeria "Dzwonnica" zaprasza na nową
wystawę malarstwa
Czesława Piotra
całoroczne dożywianie dzieci w szkołach,
Szczepańskiego i Grażyny Skrzypczykprzedszkolach i świetlicach, na pomoc
Szczepańskiej. Prace są prezentowane
edukacyjną oraz na letni i zimowy wypow każdą niedzielę do końca grudnia.
czynek. Tradycyjnie już nasza parafia włącza się w akcję rozprowadzania świec. Za- 13. W grudniu i styczniu mamy jeszcze wolne
palmy te świece w domach w Wigilię Bointencje mszalne.
żego Narodzenia. Można je postawić na
14.
Poszukujemy wolontariuszy do naszego
stół świąteczny, podarować rodzinie czy
Zespołu Pomocy Najuboższym. Zgłoszeznajomym lub zapalić na grobach bliskich.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
2 Sm 5, 1-3

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela: Wszystkie
pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy
kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był
królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz
wodzem nad Izraelem». Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król
Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad
Izraelem.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 1, 12-20

Wystawa Malarstwa
Czesława Piotra Szczepańskiego i
Grażyny Skrzypczyk-Szczepańskiej.
Kontakty do parafialnych
wspólnot różańcowych:
Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci siostra Rafaela – tel. 722 362 433,
Różaniec Rodziców za Dzieci
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grzechy własne i w rodzinie
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.
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Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Kolosan: Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was
uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości. On to uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie –
odpuszczenie grzechów. On jest obrazem
Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową
Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bo-
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S Ł O W A

wiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała
Pełnia i aby przez Niego znów pojednać
wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na
ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy
pokój przez krew Jego krzyża.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 11, 9c. 10a
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Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które
nadchodzi.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata – Święto Patronalne
Akcji Katolickiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

EWANGELIA
Łk 23, 35-43

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A
członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty
jesteś Królem żydowskim, wybaw sam
siebie». Był także nad Nim napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król
żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa».
Jezus
mu
odpowiedział:
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze
Mną w raju».
Oto Słowo Pańskie

Intencja Różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 13.11.2019 do 11.12.2022
Módlmy się za pośrednictwem
Matki Nieustającej pomocy
za dusze w Czyśćcu cierpiące,
niech Jezus Chrystus
zmiłuje się nad nimi.

24.11.2022 r. – Wieczór uwielbienia . . . . 3
Gratulacje dla p. Natalii Knyziak . . . . . . . 3
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na nową wystawę malarstwa . . . . . . . . . 4
Kontakty do osób z parafialnych
wspólnot różańcowych . . . . . . . . . . . . . . 4
Kalendarium niepodległościowe
– w następnym numerze Klimatów

KOMENTARZ
Możemy wzruszyć się słowami drugiego
ze skazanych wraz z Jezusem. Jego postawa sprawiła, że otrzymał obietnicę raju. Jednak w tej scenie padają jeszcze ważniejsze
słowa, te wypowiedziane przez Jezusa na
samym początku: „Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią.” Doświadczając ogromu cierpienia haniebnej śmierci, Jezus wypełnia do końca wolę swego Ojca. Nie złorzeczy, nie przeklina, po kres swego ziemskiego życia zachowuje tę miłość, której
nauczał.
Aby być uczniem Chrystusa, nie wystarczy
w pokorze przeżywać własne cierpienie, ale
trzeba jeszcze umieć znosić je z miłością.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
21 listopada w tradycji katolickiej przypada święto, na temat którego większość wiernych nie
wie zbyt wiele. Inne święta i uroczystości związane z Matką Bożą są nawet przeciętnie
zorientowanym dość dobrze znane – przeważnie wiemy bowiem, czym było Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny, Jej Wniebowzięcie, Niepokalane Poczęcie czy Zwiastowanie
Pańskie, ale gdy słyszymy o ofiarowaniu, niejeden spośród wiernych ma problem ze
zdefiniowaniem istoty tego święta. Czym ono jest?

1. Czym było ofiarowanie w tradycji żydowskiej?

chrześcijańskich, Maryja mogła pozostawać w
świątyni nawet przez kolejnych dwanaście lat.

Zgodnie ze starotestamentowym zwyczajem Żydzi, zanim ich dziecko ukończyło piąty
rok życia, zabierali swe dziecko do jerozolimskiej świątyni i oddawali kapłanowi, by ofiarował je Panu. Był to rytuał podobny w swej ziemskiej wymowie do ustawionego oczywiście
później – już wśród chrześcijan – chrztu. Podobnie jak to przez wieki w późniejszej tradycji katolickiej, tak i wśród żydów niektóre matki, w związku ze szczególnymi dla siebie wydarzeniami, niektóre spośród swoich dzieci
decydowały się, tuż po urodzeniu, oddać na
służbę Bogu. To także odbywało się podczas
obrzędu ofiarowania.

4. Czym jest paralelizm świąt
związanych z Maryją i Panem
Jezusem?

O ustanowieniu tego święta ku czci Najświętszej Maryi Panny zdecydowały nie tylko przekazy pisemne wynikające wprost z Tradycji,
ale i inny owej Tradycji kontekst. Wśród katolików istnieje bowiem bardzo silny kult Maryi,
przez niektórych nazywana jest nawet Współodkupicielką. Nie może więc dziwić, że skoro
obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25
III) i Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi (8 IX), WnieboJezusa i Wniebowzięcie Maryi (15
2. Dlaczego Maryja została ofia- wstąpienie
VIII), katolicy chcieli obchodzić także obok
rowana Bogu?
święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także święRodzice Najświętszej Maryi Panny, jak to ofiarowania Jego Matki.
przekazuje nam Tradycja, przez wiele lat nie
mogli mieć dzieci. Święta Anna, mimo tego 5. Kto świętuje w tym dniu ?
nigdy nie utraciła wiary, że Bóg pobłogosławi
W Kościele katolickim wspomnienie Ofiaroją potomstwem. Złożyła więc obietnicę, że jewania NMP jest świętem patronalnym Sióstr
śli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Jej
Prezentek, a także dniem szczególnej pamięci
modlitwy zostały wysłuchane – urodziła
o mniszkach klauzurowych. Przypominał
dziecko, córkę, której dała na imię Maria. Poo tym święty Jan Paweł II pisząc z okazji tego
święciła więc na służbę Bogu swe jedyne,
święta: „Maryja jawi się nam w tym dniu jako
długo oczekiwane i wymodlone dziecko.
świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swe3. Kto ofiarował Maryję Bogu?
mu Panu. Z okazji tego święta społeczność
Kościoła na całym świecie pamięta o mniszŚwięci Joachim i Anna, rodzice Maryi, udali kach klauzurowych, które wybrały życie całkosię do świątyni, by ofiarować córkę Bogu pra- wicie skupione na kontemplacji i utrzymują się
wdopodobnie gdy była w wieku około trzech z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posłulat. Kapłanem, który dokonał obrzędu był świę- gująca się hojnością wiernych”.
ty Zachariasz – ten sam, którego pamiętamy
z Ewangelii głównie z roli ojca świętego Jana Źródło:
Chrzciciela. Według niektórych pism wczesno- https://www.niedziela.pl/artykul/32374/

20 listopada br. przed Mszą świętą o godz. 8.30
wprowadzenie relikwii św. Ojca Pio.
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27 listopada 2022 r.
godz. 14.00
Poświęcenie kapliczki
przy ul. Sytej 103

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– Święto Patronalne Akcji Katolickiej
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wprowadzona w 1925 roku przez papieża Piusa XI jest też Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej. W parafii Św. Anny w Wilanowie Akcja Katolicka została powołana w 1930 roku, liczyła 130 osób i mogła działać tylko dziesięć lat –
do wybuchu wojny. Odrodzona, po przymusowej przerwie trwającej blisko 50 lat, Akcja Katolicka skupia obecnie 10 osób – członków zwyczajnych i siedmiu członków wspierających.
Członkowie POAK podejmują szereg inicjatyw zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej,
a najważniejsze z nich to: formacja, ewangelizacja, chrześcijańskie formownie sumień,
kształtowanie obyczajów, działalność charytatywna, wydawnicza i dobroczynna. W ramach
tej działalności w ostatnich miesiącach została zorganizowana w parafii św. Anny zbiórka
różańców dla ludności Ukrainy, w wyniku
której parafianie podarowali 196 różańców,
1 medalik, 1 krzyżyk metalowy, 22,50 zł i
1 euro. Przedmioty te zostały przekazane
Siostrze Lucynie – Werbistce, która posługuje
w Radio Maryja w Kijowie i z którą Akcja Katolicka w Wilanowie ma stały kontakt od wielu
lat.

Drogi Księże Proboszczu, Kochani Parafianie!
Jestem niezmiernie wdzięczna za zebrane i otrzymane różańce dla Ukrainy. Na Ukrainie,
podczas wojny różaniec to broń, która przebija niebiosa. Ja też przez cały czas wojny
jestem na posterunku w studio Radio Maryja i mam możliwość kontaktu z ludźmi.
Przekażę różańce komu potrzeba, a Was proszę o wsparcie i modlitwę. Bóg zapłać!
S. Lucyna Werbistka z Kijowa

Tegoroczne Święto Patronalne przeżywamy
w atmosferze skromnego, ale ważnego dla
nas Jubileuszu 10. rocznicy ufundowania i
poświęcenia Sztandaru Akcji Katolickiej parafii św. Anny w Wilanowie. Sztandar został poświęcony przez JEm. kardynała Józefa
Glempa, który w słowie skierowanym do
Członków POAK powiedział, że „Sztandar
ten jednoczy i będzie jednoczył przy sobie
Po otrzymanej przesyłce Siostra Lucyna obecne i przyszłe pokolenia inspirując do
odpisała:
działania dla dobra Kościoła i Ojczyzny”.
Idźcie, macie misję do spełnienia. Nie po to
człowieku przez chwilę dotykałeś nieba,
żebyś zaspokoił swoje pragnienie szczęścia,
ale po to, byś swoją codzienność wypełnił
Bogiem. Masz ziemię zamieniać w niebo.

Na zakończenie Mszy św. dokonaliśmy zawierzenia Akcji Katolickiej Świętej Annie – Patronce naszej parafii. Ufamy, że rocznica tych
dwóch waż-nych wydarzeń, wpisujących się
w Srebrny Jubileusz odrodzenia Akcji Katolickiej w Wilanowie, odnowi naszą radość, umocni nas i uczyni owocnymi nasze codzienne
apostolskie wysiłki, abyśmy nie ustawali
w drodze. Króluj nam Chryste!
Elżbieta Olejnik - prezes

Pani Natalii Knyziak,
organistce i dyrygentowi
Chóru "Sanctae Annae"

Swoimi czynami masz sprawiać, by świat
był lza i trud życia potrafią dobić. Ale
pamiętaj: Bóg też kiedyś dla Ciebie zszedł z
nieba na ziemię.

serdecznie gratulujemy
ukończenia studiów na
Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie.
z Monodii Liturgicznej
(śpiew gregoriański)
z wynikiem bardzo dobrym.

Fot. Małgorzata Bandlewicz

Zapraszamy do modlitwy przy
odrestaurowanej kapliczce z 1915 r.
Matki Bożej z Lourdes.

Ojciec Pio, czyli Francesco Forgione urodził się w rodzinie wielodzietnej 25 maja 1887 roku w miejscowości
Pie-trelcina, w południowych Włoszech. Mając kilka lat miewał w snach wizje piekła. W wieku kilkunastu lat rozchorował się fizycznie pod wpływem trudnych doznań psychicznych. Dzięki słabemu zdrowiu uniknął służby
wojskowej. W 1903 r. wstąpił do kapucynów. W 1907 r. złożył śluby wieczyste, a w 1910 r. przyjął święcenia
kapłańskie. W lipcu 1916 roku przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo, gdzie przebywał do samej śmierci. W roku 1918 pojawiły się u Ojca Pio pierwsze krwawiące rany dłoni – stygmaty, poprzez które przeżywał
cierpienie Jezusa. Świadkowie relacjonują, że ze spokojem przyjmował ciężar stygmatów, był człowiekiem
skromnym oraz, jak na swe przeżycia, pogodnym. Ojciec Pio miał nadnaturalne zdolności, między innymi bilokacji – ponieważ widywany był w dwu, a nawet w trzech miejscach w tym samym czasie. Był znakomitym spowiednikiem. Posiadał do każdego podejście indywidualne. 5 maja 1956 roku powstał z inicjatywy Ojca Pio Dom
Ulgi w Cierpieniu. Zmarł 23 września 1968 roku w wieku 81 lat. Pożegnanie Ojca Pio odbyło się w obecności
tłumów wiernych, dla których odprawiał regularnie mszę, jeśli tylko mógł. 20 grudnia 2001 roku, dzięki Janowi
Pawłowi II, Kościół mógł ogłosić dekret o cudzie, a 26 lutego 2002 roku dekret o kanonizacji. 16 czerwca 2002
roku, na Placu Św. Piotra w Rzymie Ojciec Pio został kanonizowany. Opracowała Elżbieta Wrotek
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Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
21 listopada w tradycji katolickiej przypada święto, na temat którego większość wiernych nie
wie zbyt wiele. Inne święta i uroczystości związane z Matką Bożą są nawet przeciętnie
zorientowanym dość dobrze znane – przeważnie wiemy bowiem, czym było Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny, Jej Wniebowzięcie, Niepokalane Poczęcie czy Zwiastowanie
Pańskie, ale gdy słyszymy o ofiarowaniu, niejeden spośród wiernych ma problem ze
zdefiniowaniem istoty tego święta. Czym ono jest?

1. Czym było ofiarowanie w tradycji żydowskiej?

chrześcijańskich, Maryja mogła pozostawać w
świątyni nawet przez kolejnych dwanaście lat.

Zgodnie ze starotestamentowym zwyczajem Żydzi, zanim ich dziecko ukończyło piąty
rok życia, zabierali swe dziecko do jerozolimskiej świątyni i oddawali kapłanowi, by ofiarował je Panu. Był to rytuał podobny w swej ziemskiej wymowie do ustawionego oczywiście
później – już wśród chrześcijan – chrztu. Podobnie jak to przez wieki w późniejszej tradycji katolickiej, tak i wśród żydów niektóre matki, w związku ze szczególnymi dla siebie wydarzeniami, niektóre spośród swoich dzieci
decydowały się, tuż po urodzeniu, oddać na
służbę Bogu. To także odbywało się podczas
obrzędu ofiarowania.

4. Czym jest paralelizm świąt
związanych z Maryją i Panem
Jezusem?

O ustanowieniu tego święta ku czci Najświętszej Maryi Panny zdecydowały nie tylko przekazy pisemne wynikające wprost z Tradycji,
ale i inny owej Tradycji kontekst. Wśród katolików istnieje bowiem bardzo silny kult Maryi,
przez niektórych nazywana jest nawet Współodkupicielką. Nie może więc dziwić, że skoro
obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25
III) i Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi (8 IX), WnieboJezusa i Wniebowzięcie Maryi (15
2. Dlaczego Maryja została ofia- wstąpienie
VIII), katolicy chcieli obchodzić także obok
rowana Bogu?
święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także święRodzice Najświętszej Maryi Panny, jak to ofiarowania Jego Matki.
przekazuje nam Tradycja, przez wiele lat nie
mogli mieć dzieci. Święta Anna, mimo tego 5. Kto świętuje w tym dniu ?
nigdy nie utraciła wiary, że Bóg pobłogosławi
W Kościele katolickim wspomnienie Ofiaroją potomstwem. Złożyła więc obietnicę, że jewania NMP jest świętem patronalnym Sióstr
śli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Jej
Prezentek, a także dniem szczególnej pamięci
modlitwy zostały wysłuchane – urodziła
o mniszkach klauzurowych. Przypominał
dziecko, córkę, której dała na imię Maria. Poo tym święty Jan Paweł II pisząc z okazji tego
święciła więc na służbę Bogu swe jedyne,
święta: „Maryja jawi się nam w tym dniu jako
długo oczekiwane i wymodlone dziecko.
świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swe3. Kto ofiarował Maryję Bogu?
mu Panu. Z okazji tego święta społeczność
Kościoła na całym świecie pamięta o mniszŚwięci Joachim i Anna, rodzice Maryi, udali kach klauzurowych, które wybrały życie całkosię do świątyni, by ofiarować córkę Bogu pra- wicie skupione na kontemplacji i utrzymują się
wdopodobnie gdy była w wieku około trzech z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posłulat. Kapłanem, który dokonał obrzędu był świę- gująca się hojnością wiernych”.
ty Zachariasz – ten sam, którego pamiętamy
z Ewangelii głównie z roli ojca świętego Jana Źródło:
Chrzciciela. Według niektórych pism wczesno- https://www.niedziela.pl/artykul/32374/

20 listopada br. przed Mszą świętą o godz. 8.30
wprowadzenie relikwii św. Ojca Pio.

27 listopada 2022 r.
godz. 14.00
Poświęcenie kapliczki
przy ul. Sytej 103

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– Święto Patronalne Akcji Katolickiej
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wprowadzona w 1925 roku przez papieża Piusa XI jest też Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej. W parafii Św. Anny w Wilanowie Akcja Katolicka została powołana w 1930 roku, liczyła 130 osób i mogła działać tylko dziesięć lat –
do wybuchu wojny. Odrodzona, po przymusowej przerwie trwającej blisko 50 lat, Akcja Katolicka skupia obecnie 10 osób – członków zwyczajnych i siedmiu członków wspierających.
Członkowie POAK podejmują szereg inicjatyw zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej,
a najważniejsze z nich to: formacja, ewangelizacja, chrześcijańskie formownie sumień,
kształtowanie obyczajów, działalność charytatywna, wydawnicza i dobroczynna. W ramach
tej działalności w ostatnich miesiącach została zorganizowana w parafii św. Anny zbiórka
różańców dla ludności Ukrainy, w wyniku
której parafianie podarowali 196 różańców,
1 medalik, 1 krzyżyk metalowy, 22,50 zł i
1 euro. Przedmioty te zostały przekazane
Siostrze Lucynie – Werbistce, która posługuje
w Radio Maryja w Kijowie i z którą Akcja Katolicka w Wilanowie ma stały kontakt od wielu
lat.

Drogi Księże Proboszczu, Kochani Parafianie!
Jestem niezmiernie wdzięczna za zebrane i otrzymane różańce dla Ukrainy. Na Ukrainie,
podczas wojny różaniec to broń, która przebija niebiosa. Ja też przez cały czas wojny
jestem na posterunku w studio Radio Maryja i mam możliwość kontaktu z ludźmi.
Przekażę różańce komu potrzeba, a Was proszę o wsparcie i modlitwę. Bóg zapłać!
S. Lucyna Werbistka z Kijowa

Tegoroczne Święto Patronalne przeżywamy
w atmosferze skromnego, ale ważnego dla
nas Jubileuszu 10. rocznicy ufundowania i
poświęcenia Sztandaru Akcji Katolickiej parafii św. Anny w Wilanowie. Sztandar został poświęcony przez JEm. kardynała Józefa
Glempa, który w słowie skierowanym do
Członków POAK powiedział, że „Sztandar
ten jednoczy i będzie jednoczył przy sobie
Po otrzymanej przesyłce Siostra Lucyna obecne i przyszłe pokolenia inspirując do
odpisała:
działania dla dobra Kościoła i Ojczyzny”.
Idźcie, macie misję do spełnienia. Nie po to
człowieku przez chwilę dotykałeś nieba,
żebyś zaspokoił swoje pragnienie szczęścia,
ale po to, byś swoją codzienność wypełnił
Bogiem. Masz ziemię zamieniać w niebo.

Na zakończenie Mszy św. dokonaliśmy zawierzenia Akcji Katolickiej Świętej Annie – Patronce naszej parafii. Ufamy, że rocznica tych
dwóch ważnych wydarzeń, wpisujących się
w Srebrny Jubileusz odrodzenia Akcji Katolickiej w Wilanowie, odnowi naszą radość, umocni nas i uczyni owocnymi nasze codzienne
apostolskie wysiłki, abyśmy nie ustawali
w drodze. Króluj nam Chryste!
Elżbieta Olejnik - prezes

Pani Natalii Knyziak,
organistce i dyrygentowi
Chóru "Sanctae Annae"

Swoimi czynami masz sprawiać, by świat
był lza i trud życia potrafią dobić. Ale
pamiętaj: Bóg też kiedyś dla Ciebie zszedł z
nieba na ziemię.

serdecznie gratulujemy
ukończenia studiów na
Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie.
z Monodii Liturgicznej
(śpiew gregoriański)
z wynikiem bardzo dobrym.

Fot. Małgorzata Bandlewicz

Zapraszamy do modlitwy przy
odrestaurowanej kapliczce z 1915 r.
Matki Bożej z Lourdes.

Ojciec Pio, czyli Francesco Forgione urodził się w rodzinie wielodzietnej 25 maja 1887 roku w miejscowości Pie-

trelcina, w południowych Włoszech. Mając kilka lat miewał w snach wizje piekła. W wieku kilkunastu lat rozchorował się fizycznie pod wpływem trudnych doznań psychicznych. Dzięki słabemu zdrowiu uniknął służby wojskowej.
W 1903 r. wstąpił do kapucynów. W 1907 r. złożył śluby wieczyste, a w 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. W lipcu 1916 roku przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo, gdzie przebywał do samej śmierci. W roku 1918 pojawiły się u Ojca Pio pierwsze krwawiące rany dłoni – stygmaty, poprzez które przeżywał cierpienie Jezusa. Świadkowie relacjonują, że ze spokojem przyjmował ciężar stygmatów, był człowiekiem skromnym oraz, jak na swe
przeżycia, dość pogodnym. Ojciec Pio miał nadnaturalne zdolności, między innymi bilokacji – ponieważ widywany
był w dwu, a nawet w trzech miejscach w tym samym czasie. Był znakomitym spowiednikiem. Posiadał do każdego podejście indywidualne. 5 maja 1956 roku powstał z inicjatywy Ojca Pio Dom Ulgi w Cierpieniu. Zmarł 23 września 1968 roku w wieku 81 lat. Pożegnanie Ojca Pio odbyło się w obecności tłumów wiernych, dla których odprawiał regularnie mszę, jeśli tylko mógł. 20 grudnia 2001 roku, dzięki Janowi Pawłowi II, Kościół mógł ogłosić dekret
o cudzie, a 26 lutego 2002 roku dekret o kanonizacji. 16 czerwca 2002 roku, na Placu Św. Piotra w Rzymie Ojcec
Pio został kanonizowany. Opracowała Elżbieta Wrotek
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– 24 listopada 2019 r.

Nr 716/ 240listopada 2022

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 6. Koła Żywego Różańca zapraszają na co- 15. W tym tygodniu przypadają następujące
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to
dzienną modlitwę różańcową w listopadzie
wspomnienia liturgiczne:
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za
w intencji: o łaskę nieba dla dusz w czyść- poniedziałek, 21 listopada, wspomnienie
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przycu cierpiących. Modlitwę w kościele proOfiarowania NMP,
gotowania do świąt Bożego Narodzenia.
wadzą poszczególne grupy parafialne:
- we wtorek, 22 listopada, wspomnienie św.
w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek,
Cecylii, dziewicy i męczennicy,
2. Uroczysta Msza św. w intencji chóru paraśrodę i czwartek o godz. 18.30., w piątek
fialnego "Sanctae Annae" oraz muzyków
- w czwartek, 24 listopada, przypada
o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30.
współpracujących z naszą parafią, z okazji
wspomnienie św. męczenników Andrzeja
święta patronalnego św. Cecylii zostanie 7. Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem
Dung-Lac, kapłana i towarzyszy.
odprawiona o godz. 10.00. Opiekę nad
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
oprawą muzyczną objęli: Natalia i Leszek
na wieczór uwielbienia 24 listopada o goimieniny, składamy serdeczne życzenia błoKnyziakowie.
dzinie 21.00.
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
3. Po Mszy św. o godz. 13.00., przed wysta- 8. 27 listopada 2022 r. o godz. 14.00 przy ul.
Sytej 103 zostanie poświęcona odrestawionym Najświętszym Sakramentem odurowana kapliczka z 1915 roku z Matką
mówimy Litanię do Najświętszego Serca
Niedziela 27.11.2022 r.
Bożą z Lourdes.
Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Sercu Jezusowemu.
godz. 20.00
9. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolital4. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
nego Seminarium Duchownego w War17.00. Następnie będziemy modlić się za
szawie.
zmarłych polecanych w wypominkach
rocznych.
10. W zeszłą niedzielę na pomoc Kościołowi
na Ukrainie zebraliśmy 2160 PLN. Składa5. Caritas Polska organizuje kampanię spomy serdeczne Bóg zapłać darczyńcom.
łeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". We 11. Zapraszamy na kurs dla narzeczonych
wszystkich kościołach w całej Polsce od
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii
27 listopada (pierwszej niedzieli adwentu)
rozpocznie się 8 marca 2023 roku.
będą rozprowadzane świece. Uzyskane
środki finansowe Caritas przeznacza na 12. Galeria "Dzwonnica" zaprasza na nową
wystawę malarstwa
Czesława Piotra
całoroczne dożywianie dzieci w szkołach,
Szczepańskiego i Grażyny Skrzypczykprzedszkolach i świetlicach, na pomoc
Szczepańskiej. Prace są prezentowane
edukacyjną oraz na letni i zimowy wypow każdą niedzielę do końca grudnia.
czynek. Tradycyjnie już nasza parafia włącza się w akcję rozprowadzania świec. Za- 13. W grudniu i styczniu mamy jeszcze wolne
palmy te świece w domach w Wigilię Bointencje mszalne.
żego Narodzenia. Można je postawić na
14.
Poszukujemy wolontariuszy do naszego
stół świąteczny, podarować rodzinie czy
Zespołu Pomocy Najuboższym. Zgłoszeznajomym lub zapalić na grobach bliskich.
nia przyjmujemy w zakrystii i kancelarii
Zachęcamy wszystkich Parafian do nabyparafialnej.
wania świec.

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
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
2 Sm 5, 1-3

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela: Wszystkie
pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy
kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był
królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz
wodzem nad Izraelem». Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król
Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad
Izraelem.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 1, 12-20

Wystawa Malarstwa
Czesława Piotra Szczepańskiego i
Grażyny Skrzypczyk-Szczepańskiej.
Kontakty do parafialnych
wspólnot różańcowych:
Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci siostra Rafaela – tel. 722 362 433,
Różaniec Rodziców za Dzieci
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grzechy własne i w rodzinie
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.
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Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Kolosan: Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was
uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości. On to uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie –
odpuszczenie grzechów. On jest obrazem
Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową
Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bo-

Nr 716

S Ł O W A

wiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała
Pełnia i aby przez Niego znów pojednać
wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na
ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy
pokój przez krew Jego krzyża.

W Klimatach:
Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Oto słowo Boże

27.11.2022 r. – Poświęcenie
kapliczki przy ul. Sytej 103 . . . . . . . . . . . 2

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 11, 9c. 10a

Wprowadzenie relikwii
św. Ojca Pio – krótka biografia . . . . . . . . 2

Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które
nadchodzi.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata – Święto Patronalne
Akcji Katolickiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

EWANGELIA

24.11.2022 r. – Wieczór uwielbienia . . . . 3

Łk 23, 35-43

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A
członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty
jesteś Królem żydowskim, wybaw sam
siebie». Był także nad Nim napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król
żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa».
Jezus
mu
odpowiedział:
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze
Mną w raju».
Oto Słowo Pańskie

Intencja Różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 13.11.2019 do 11.12.2022
Módlmy się za pośrednictwem
Matki Nieustającej pomocy
za dusze w Czyśćcu cierpiące,
niech Jezus Chrystus
zmiłuje się nad nimi.
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KOMENTARZ
Możemy wzruszyć się słowami drugiego
ze skazanych wraz z Jezusem. Jego postawa sprawiła, że otrzymał obietnicę raju. Jednak w tej scenie padają jeszcze ważniejsze
słowa, te wypowiedziane przez Jezusa na
samym początku: „Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią.” Doświadczając ogromu cierpienia haniebnej śmierci, Jezus wypełnia do końca wolę swego Ojca. Nie złorzeczy, nie przeklina, po kres swego ziemskiego życia zachowuje tę miłość, której
nauczał.
Aby być uczniem Chrystusa, nie wystarczy
w pokorze przeżywać własne cierpienie, ale
trzeba jeszcze umieć znosić je z miłością.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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