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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 11, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Wyrośnie 
różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego 
korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch 
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 
wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie           
w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozo-
rów ani wyrokował według pogłosek; raczej 
rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym     
w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust 
uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg 
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie 
mu pasem na biodrach, a wierność przepasa-
niem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z ba-
rankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć bę-
dą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały 
chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwie-
dzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, mło-
de ich razem będą legały. Lew też jak wół bę-
dzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na 
gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do 
kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać 
na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj 
się napełni znajomością Pana, na kształt wód, 
które przepełniają morze. Owego dnia to się 
stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak 
dla narodów. do niego ludy przyjdą po radę, i 
sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Boże, przekaż Twój sąd królowi, * 
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
i ubogimi według prawa..
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość * 
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, * 
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, * 
i ubogiego, który nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * 
nędzarza ocali od śmierci.
Niech jego imię trwa na wieki, * 
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. 
Niech jego imieniem wzajemnie się 
błogosławią, * 
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 15, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: To, co niegdyś zostało napi-
sane, napisane zostało także dla naszego po-
uczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, 
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Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wokół kościoła. Prosimy mi-
nistrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych. 
Spotkanie Członków i sympatyków Bra-
ctwa Adoracyjnego przy kolegiacie Świętej 
Anny w Wilanowie odbędzie się w dniu 
dzisiejszym, o godz. 16.00. w Kanonii.
Warsztaty Rodzinne zatytułowane "Aniele, 
pójdę z Tobą", odbędą się po Mszy św.       
o godz. 11.30. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci, które są ciekawe kim są aniołowie.
Również dziś obchodzimy XXIII Dzień mo-
dlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. Przed kościołem prowadzimy 
zbiórkę ofiar do puszek na ten cel.
W poniedziałek, 5 grudnia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Serdecznie za-
praszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 6 grudnia br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji   
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. Ze 
względu na mikołajkowe spotkanie z dzie-
ćmi modlitwa różańcowa rodziców w inte-
ncji swoich dzieci rozpocznie się o godz. 
18.30. 

jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A 
Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech 
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same 
uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi usta-
mi wielbili Boga i ojca Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie na-
wzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku 
chwale Boga. Albowiem Chrystus –powiadam 
– stał się sługą obrzezanych dla ukazania
wierności Boga i potwierdzenia przez to obie-
tnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za
okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak
napisano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć
między poganami i śpiewać imieniu Twoje-
mu».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Łk 3, 4c. 6

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA
Mt 3, 1-12

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i 
głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawra-
cajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 
Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, 
gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przy-
gotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ście-
żki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wiel-
błądziej i pas skórzany około bioder, a jego po-
karmem były szarańcza i miód leśny. Wów-
czas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmo-
wano od niego chrzest w rzece Jordan, wyzna-
jąc swoje grzechy. A gdy widział, że przycho-
dziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto 
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawró-
cenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
„Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożo-
na do korzenia drzew. Każde więc drzewo, 
które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wy-
cięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wo-
dą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za 
mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wie-
jadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę 
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

  Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas  
przed traktowaniem swojej wiary, zbyt powie-
rzchownie. Możemy ją błędnie rozumieć jako 
zespół praktyk, które są potrzebne, aby być 
katolikiem. Bardzo wiele jest na takiej drodze 
zakazów i nakazów, ograniczeń i tego co mu-
szę robić, aby być  zbawionym. 

   Taki sposób postrzegania wiary, może czy-
nić niezdolnym do przyjęcia zaproszenia ja-
kie Bóg kieruje do mnie. Jest to pełne miłości 
wezwanie, w którym najważniejsze jest nie 
to, co ja robię dla Boga, ale to, co On uczynił 
dla mnie. 

   Dopiero odkrycie prawdy, jak bardzo zosta-
łem obdarowany, czyni mnie gotowym oddać 
Bogu bezwarunkowo swoje życie. Pozwala 
wejść na drogę nawrócenia, które nigdy się 
nie kończy, bo wciąż przynaglać je będzie 
świadomość, że kocham za mało.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz można obejrzeć na stronie:
www.panskasiejba.pl

lub na kanale Yt : 
www.youtube.com/@panskasiejba

Ostatnio wyremontowaliśmy elewację 
dzwonnicy i ogrodzenie terenu, na którym 
znajdują się budynki parafialne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w grudniu w 
intencji: o łaskę dobrego przygotowania się 
wszystkich wiernych na przyjście Pana Je-
zusa w jedności z Maryją. Modlitwę w koś-
ciele prowadzą poszczególne grupy para-
fialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we 
wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w 
piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 
7.30.
W czwartek, 8 grudnia, w Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w "Godzinie Łaski", od godz. 12.00, 
do 13.00. w naszym kościele będzie możli-
wość wspólnotowej modlitwy przed Naj-
świętszym Sakramentem. A na zakończe-
nie Mszy św. o godz. 17.00. i 18.00. można 
będzie złożyć uroczyste przyrzeczenie Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Do 
czego bardzo zachęcamy. Foldery Ducho-
wej Adopcji należy pobrać przed Mszą św., 
przy wejściu do kościoła.
W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 7640 PLN. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Szcze-
gółowe informacje dotyczące kursu znajdu-
ją się na stronie internetowej parafii w za-
kładce sakramenty.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się          
w czwartą niedzielę Adwentu, 18 grudnia i 
będą trwały do wtorku, 20 grudnia. Druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek i wtorek 
będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak 
zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę 
wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić 
udział w rekolekcjach osobom, które wra-
cają później z pracy.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
w środę, 7 grudnia, wspomnienie św. Am-
brożego, biskupa i Doktora Kościoła,
w czwartek, 8 grudnia, uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych     
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Zdzisława Tarczyńskiego,
- śp. Jana Witolda Kowalczyka,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

–

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Królowej Marysieńki (strona nieparzysta)
ul. Królowej Marysieńki (strona parzysta)
ul. Królowej Jakuba (strona nieparzysta)

ul. Królewicza Jakuba (strona parzysta) 

W dni powszednie od godz. 17.00. do 21.00., w soboty od godz. 15.00. do 21.00.

–
–
–

– środa, 7 grudnia
– czwartek, 8 grudnia
– piątek, 9 grudnia
– sobota, 10 grudnia

8.

10.

W środę, 7 grudnia br., Msza św. wotywna 
o św. Józefie zostanie odprawiona o godz.
19.00.
Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorgani-
zować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodzi-
ców o przygotowanie prezentów dla swoich 
dzieci. Przy tej okazji wręczymy też preze-
nty dzieciom z rodzin wielodzietnych i po-
trzebujących wsparcia materialnego. Spot-
kanie z Mikołajem odbędzie się we wtorek, 
6 grudnia br., po Mszy św. o godz. 17.00.
W sobotę, 10 grudnia, odbędzie się dzień 
skupienia dla młodzieży organizowany 
przez siostry Pasjonistki. Zapisy u siostry 
zakrystianki.
Caritas Polska organizuje kampanię społe-
czną wspierającą najbiedniejsze dzieci - 
"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". We 
wszystkich kościołach w całej Polsce od 27  
listopada (pierwszej niedzieli adwentu) bę-
dą rozprowadzane świece. Uzyskane środ-
ki finansowe Caritas przeznacza na cało-
roczne dożywianie dzieci w szkołach, prze-
dszkolach i świetlicach, na pomoc eduka-
cyjną oraz na letni i zimowy wypoczynek. 
Tradycyjnie już nasza parafia włącza się     
w akcję rozprowadzania świec. Zachęcamy 
wszystkich Parafian do nabywania świec.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczo-
ne są na sfinansowanie bieżących remon-
tów.

12.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 11.12.2022 do 08.01.2023

Módlmy się za nasze rodziny,
aby Adwent i Boże Narodzenie

były dla nich okresem
wzrastania w wierze i miłości.

9.

11.

 13.

 14.

15.

16.

17.

–

–
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W czwartek, 8 grudnia,  
w "Godzinie Łaski" 12.00-13.00 

w naszym kościele 
modlitwa wspólnotowa

przed Najświętszym Sakramentem. 

Poświęcenie Kapliczki 
z Matką Bożą z Lourdes 

przy ul. Sytej 103
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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.    

   Nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy w sobotę 34. 
tygodnia zwykłego. W ciągu 365 dni mamy okazję przeżyć okres Bożego Narodzenia, czas 
Wielkiego Postu i Wielkanocy oraz okres zwykły. Chociaż rok liturgiczny ma tyle samo dni i 
tygodni, co rok kalendarzowy, to różnią się od siebie wieloma elementami.
  Podstawową różnicą jest cel jakiemu służą. Rok kalendarzowy odmierza nam czas życia, 
rok liturgiczny wprowadza wiernych w poszczególne wydarzenia z historii zbawienia, która 
została nam przekazana na kartach Pisma świętego. Całą historię zbawienia możemy 
przeżywać w ciągu jednego roku liturgicznego: oczekiwanie na Mesjasza, zwiastowanie, Jego 
narodzenie, głoszenie Królestwa Bożego, mękę i śmierć Zbawiciela, zmartwychwstanie, 
wstąpienie do nieba, nowe życie w Chrystusie, zapowiedź Paruzji i znowu oczekiwanie...
   Rozważanie tych samych Bożych tajemnic ponawiamy z każdym nowo rozpoczętym 
rokiem liturgicznym. Ale każdy rok jest okazją, byśmy na historię zbawienia spojrzeli inaczej, 
bardziej dojrzale, bo rok po roku zmieniamy się. Inaczej przeżywamy Boże Narodzenie czy 
Wielkanoc mając lat 7, 18, 40 czy 70. Nasze przeżywanie roku liturgicznego często 
porównuje się do spirali, bo poruszamy się po okręgu i oby ciągle w górę. Mądrość roku 
liturgicznego polega na tym, aby przeżycia duchowe z roku na rok były coraz głębsze, 
abyśmy coraz bardziej otwierali się na Boże działanie i weryfikowali swoje postępowanie. 
   Przypomnij sobie jacy byliśmy rok temu, a jacy jesteśmy dzisiaj, jaka jest nasza wiara, 
nadzieja, miłość. Może warto prowadzić dziennik i zapisywać swoje przemyślenia i przeżycia?

Opracowała Elżbieta Wrotek

 Tęsknota aż po łzy dziej niż Adam i Ewa z pierwszego Edenu. Ci 
ostatni słyszeli kroki Stwórcy przechadzają-
cego się po ogrodzie „w porze powiewu wiat-
ru” (Rdz 3, 8), Maryja zaś nosiła Go w swoim 
łonie, karmiła swym mlekiem, tuliła w ramio-
nach. Ona była stałym mieszkańcem raju, bo 
trwała w obecności Boga jak kamień leży na 
dnie oceanu. Dla Niej zawsze, wszędzie i 
wszystkim był Bóg...
   Duch Święty i Kościół stawiają Ją przed na-
mi jako znak – zaproszenie do naśladowania. 
Jan Paweł II nazywał Ją „początkiem lepsze-
go świata”. Wskazywał na Niepokalaną i mó-
wił: To droga do pełni. Człowiek może być ta-
ki!
   Czy Apostoł Narodów nie przypomina, że 
kiedy Bóg wybrał nas dla siebie, miał wobec 
nas jasny plan, który wpisał na zawsze w na-
sze serca: „abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem” (Ef 1, 4)? To dlatego do 
dziś budzi się w nas raz po raz ta tęsknota.

Zachowana od brudu
   Ona jest Niepokalana, a my? Czyżbyśmy, 
nawróceni, niczym nie różnili się od Niej? Mu-
si być jakaś inność, skoro tylko Ona jest „naj-
świętsza”. Nawet najwięksi ze świętych są tyl-
ko świętymi. Ona – śpiewa Kościół – jako je-
dyna jest Niepokalanie Poczęta, czyli zawsze 
Niepokalana. Nawet ten, kto nigdy nie zgrze-
szył, nie jest „jak Ona”. Cóż dopiero my...
 Są tacy, którzy uważają, że Matka Najświę-
tsza niczym  się od  nas  nie  różni.  Ona  tylko

Nowy rok liturgiczny.

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
   8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona 
od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez 
dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, 
że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego. „Niepokalana – 
wołał o. Kolbe – to nasz ideał!”.

„mgnienie oka” wcześniej niż my dostąpiła ła-
ski odkupienia. Ją łaska zachowała od brudu, 
nas z brudu całkowicie obmyła. Teraz jeste-
śmy tacy sami – wszyscy zanurzeni w Bożym 
miłosierdziu.
   Ale to nieprawda. Jak to wyjaśnić? Może za 
pomocą pewnej historii...
   Moja znajoma znalazła wyjątkowo korzy-
stną promocję pięknej sukni ślubnej, ale do 
ślubu poszła jednak w innej, dużo tańszej i 
skromniejszej.
   Co się stało? Suknia miała na dole kilka 
drobnych plam. Nie było ich widać, jednak za 
namową matki oddała ją do pralni. Ślubny 
strój wrócił „inny”. Suknia była czysta, ale 
pojawiły się zmarszczki, ściągnięcia, nierów-
ności. Dziewczyna przepłakała wiele nocy...
   Matka Najświętsza jest odziana dla swego 
Boskiego Oblubieńca w piękną suknię  nie-
wymagającą ani prania, ani czyszczenia. Nic 
jej nigdy nie skalało, nie dotknął jej najmniej-
szy brud. Nasza suknia jest taka sama, ale 
została natychmiast zabrudzona grzechem 
pierworodnym. Na szczęście można ją za-
nieść do „Bożej pralni”: wody chrztu oczy-
szczą suknię – ale nigdy już nie będzie ona 
taka jak „na początku”.  
   Maryja Niepokalana to wezwanie, by nie 
grzeszyć, nie pokalać się grzechem. Zapro-
szenie i pomoc.               

Wincenty Łaszewski
Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/146001/
nd/Niepokalana-–-nasz-ideal

RORATY
codziennie o godz. 7.00

Adwent 2022

27 listopada br. o godz. 14:15 została poświęcona odrestaurowana kapliczka z 1915 
roku z Matką Bożą z Lourdes. 
Składamy serdeczne Bóg zapałać osobom, które podjęły się renowacji kapliczki, a 
pragną pozostać anonimowe.
Więcej zdjęć z Wydarzenia na naszej stronie parafialnej: www.parafiawilanow.pl i 
profilu FB:  @ParafiaWilanowAnna.

fot. Krzysztof Kanabus

   Nosimy w sobie tęsknotę za swoim pier-
wszym domem i pierwszym imieniem. Ogląda-
my się za rajem. Śnimy o bliskości Boga, aż 
namacalnej. Marzy nam się zawrócenie z dro-
gi, którą idziemy, i zatoczenie wielkiego koła, 
by raz jeszcze znaleźć się w punkcie wyjścia – 
gdzie nie ma grzechu, brudu, skazy. Bywa, że 
tęsknota za tym „pierwszym sobą” jest tak 
wielka, iż wyciska łzy.
   Mamy za czym tęsknić, bo „na początku tak 
nie było”. Przypomina nam to Jezus, a my to 
wiemy w głębi serc. Chcemy, by raz jeszcze 
nastał „Boży początek”. 
   To pragnienie jest wypisane w naszych serc-
ach przez samego Stwórcę. Właśnie po to, by 
się spełniło, potrzebujemy Chrystusa, Jego 
Krzyża, Jego Zmartwychwstania. Ewangelia 
jest dobrą nowiną o zbawieniu, czyli o naszym 
ocaleniu: od złego, od winy, od pokus więk-
szych niż my sami. Jezus przyszedł, by imię 
Boże zajaśniało w nas w pełni i objawiło swą 
potęgę, by Boże królestwo nastało wśród lu-
dzi, by Jego wola stała się naszą radością.     
O ten raj modlimy się codziennie w Modlitwie 
Pańskiej (por. Mt 6, 8-15).

Raj tam, gdzie Maryja
   Raj to nie miejsce na mapie ani punkt na linii 
czasu. Raj to dusza zjednoczona z Panem. 
Oglądamy go w Sercu Maryi, bliskiej Boga bar-

Rekolekcje adwentowe
18-20 grudnia 2022 r.

Msza św. wieczorna
w poniedziałek i wtorek
 zamiast o 18.00 będzie 

odprawiona o godz. 19.00.

fot. Adam Domaszczyński
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w "Godzinie Łaski" 12.00-13.00 

w naszym kościele 
modlitwa wspólnotowa
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Poświęcenie Kapliczki 
z Matką Bożą z Lourdes 

przy ul. Sytej 103
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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.    

   Nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy w sobotę 34. 
tygodnia zwykłego. W ciągu 365 dni mamy okazję przeżyć okres Bożego Narodzenia, czas 
Wielkiego Postu i Wielkanocy oraz okres zwykły. Chociaż rok liturgiczny ma tyle samo dni i 
tygodni, co rok kalendarzowy, to różnią się od siebie wieloma elementami.
  Podstawową różnicą jest cel jakiemu służą. Rok kalendarzowy odmierza nam czas życia, 
rok liturgiczny wprowadza wiernych w poszczególne wydarzenia z historii zbawienia, która 
została nam przekazana na kartach Pisma świętego. Całą historię zbawienia możemy 
przeżywać w ciągu jednego roku liturgicznego: oczekiwanie na Mesjasza, zwiastowanie, Jego 
narodzenie, głoszenie Królestwa Bożego, mękę i śmierć Zbawiciela, zmartwychwstanie, 
wstąpienie do nieba, nowe życie w Chrystusie, zapowiedź Paruzji i znowu oczekiwanie...
   Rozważanie tych samych Bożych tajemnic ponawiamy z każdym nowo rozpoczętym 
rokiem liturgicznym. Ale każdy rok jest okazją, byśmy na historię zbawienia spojrzeli inaczej, 
bardziej dojrzale, bo rok po roku zmieniamy się. Inaczej przeżywamy Boże Narodzenie czy 
Wielkanoc mając lat 7, 18, 40 czy 70. Nasze przeżywanie roku liturgicznego często 
porównuje się do spirali, bo poruszamy się po okręgu i oby ciągle w górę. Mądrość roku 
liturgicznego polega na tym, aby przeżycia duchowe z roku na rok były coraz głębsze, 
abyśmy coraz bardziej otwierali się na Boże działanie i weryfikowali swoje postępowanie. 
   Przypomnij sobie jacy byliśmy rok temu, a jacy jesteśmy dzisiaj, jaka jest nasza wiara, 
nadzieja, miłość. Może warto prowadzić dziennik i zapisywać swoje przemyślenia i przeżycia?

Opracowała Elżbieta Wrotek

 Tęsknota aż po łzy dziej niż Adam i Ewa z pierwszego Edenu. Ci 
ostatni słyszeli kroki Stwórcy przechadzają-
cego się po ogrodzie „w porze powiewu wiat-
ru” (Rdz 3, 8), Maryja zaś nosiła Go w swoim 
łonie, karmiła swym mlekiem, tuliła w ramio-
nach. Ona była stałym mieszkańcem raju, bo 
trwała w obecności Boga jak kamień leży na 
dnie oceanu. Dla Niej zawsze, wszędzie i 
wszystkim był Bóg...
   Duch Święty i Kościół stawiają Ją przed na-
mi jako znak – zaproszenie do naśladowania. 
Jan Paweł II nazywał Ją „początkiem lepsze-
go świata”. Wskazywał na Niepokalaną i mó-
wił: To droga do pełni. Człowiek może być ta-
ki!
   Czy Apostoł Narodów nie przypomina, że 
kiedy Bóg wybrał nas dla siebie, miał wobec 
nas jasny plan, który wpisał na zawsze w na-
sze serca: „abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem” (Ef 1, 4)? To dlatego do 
dziś budzi się w nas raz po raz ta tęsknota.

Zachowana od brudu
   Ona jest Niepokalana, a my? Czyżbyśmy, 
nawróceni, niczym nie różnili się od Niej? Mu-
si być jakaś inność, skoro tylko Ona jest „naj-
świętsza”. Nawet najwięksi ze świętych są tyl-
ko świętymi. Ona – śpiewa Kościół – jako je-
dyna jest Niepokalanie Poczęta, czyli zawsze 
Niepokalana. Nawet ten, kto nigdy nie zgrze-
szył, nie jest „jak Ona”. Cóż dopiero my...
 Są tacy, którzy uważają, że Matka Najświę-
tsza niczym  się od  nas  nie  różni.  Ona  tylko

Nowy rok liturgiczny.

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
   8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona 
od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez 
dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, 
że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego. „Niepokalana – 
wołał o. Kolbe – to nasz ideał!”.

„mgnienie oka” wcześniej niż my dostąpiła ła-
ski odkupienia. Ją łaska zachowała od brudu, 
nas z brudu całkowicie obmyła. Teraz jeste-
śmy tacy sami – wszyscy zanurzeni w Bożym 
miłosierdziu.
   Ale to nieprawda. Jak to wyjaśnić? Może za 
pomocą pewnej historii...
   Moja znajoma znalazła wyjątkowo korzy-
stną promocję pięknej sukni ślubnej, ale do 
ślubu poszła jednak w innej, dużo tańszej i 
skromniejszej.
   Co się stało? Suknia miała na dole kilka 
drobnych plam. Nie było ich widać, jednak za 
namową matki oddała ją do pralni. Ślubny 
strój wrócił „inny”. Suknia była czysta, ale 
pojawiły się zmarszczki, ściągnięcia, nierów-
ności. Dziewczyna przepłakała wiele nocy...
   Matka Najświętsza jest odziana dla swego 
Boskiego Oblubieńca w piękną suknię  nie-
wymagającą ani prania, ani czyszczenia. Nic 
jej nigdy nie skalało, nie dotknął jej najmniej-
szy brud. Nasza suknia jest taka sama, ale 
została natychmiast zabrudzona grzechem 
pierworodnym. Na szczęście można ją za-
nieść do „Bożej pralni”: wody chrztu oczy-
szczą suknię – ale nigdy już nie będzie ona 
taka jak „na początku”.  
   Maryja Niepokalana to wezwanie, by nie 
grzeszyć, nie pokalać się grzechem. Zapro-
szenie i pomoc.               

Wincenty Łaszewski
Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/146001/
nd/Niepokalana-–-nasz-ideal
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27 listopada br. o godz. 14:15 została poświęcona odrestaurowana kapliczka z 1915 
roku z Matką Bożą z Lourdes. 
Składamy serdeczne Bóg zapałać osobom, które podjęły się renowacji kapliczki, a 
pragną pozostać anonimowe.
Więcej zdjęć z Wydarzenia na naszej stronie parafialnej: www.parafiawilanow.pl i 
profilu FB:  @ParafiaWilanowAnna.

fot. Krzysztof Kanabus

   Nosimy w sobie tęsknotę za swoim pier-
wszym domem i pierwszym imieniem. Ogląda-
my się za rajem. Śnimy o bliskości Boga, aż 
namacalnej. Marzy nam się zawrócenie z dro-
gi, którą idziemy, i zatoczenie wielkiego koła, 
by raz jeszcze znaleźć się w punkcie wyjścia – 
gdzie nie ma grzechu, brudu, skazy. Bywa, że 
tęsknota za tym „pierwszym sobą” jest tak 
wielka, iż wyciska łzy.
   Mamy za czym tęsknić, bo „na początku tak 
nie było”. Przypomina nam to Jezus, a my to 
wiemy w głębi serc. Chcemy, by raz jeszcze 
nastał „Boży początek”. 
   To pragnienie jest wypisane w naszych serc-
ach przez samego Stwórcę. Właśnie po to, by 
się spełniło, potrzebujemy Chrystusa, Jego 
Krzyża, Jego Zmartwychwstania. Ewangelia 
jest dobrą nowiną o zbawieniu, czyli o naszym 
ocaleniu: od złego, od winy, od pokus więk-
szych niż my sami. Jezus przyszedł, by imię 
Boże zajaśniało w nas w pełni i objawiło swą 
potęgę, by Boże królestwo nastało wśród lu-
dzi, by Jego wola stała się naszą radością.     
O ten raj modlimy się codziennie w Modlitwie 
Pańskiej (por. Mt 6, 8-15).

Raj tam, gdzie Maryja
   Raj to nie miejsce na mapie ani punkt na linii 
czasu. Raj to dusza zjednoczona z Panem. 
Oglądamy go w Sercu Maryi, bliskiej Boga bar-

Rekolekcje adwentowe
18-20 grudnia 2022 r.

Msza św. wieczorna
w poniedziałek i wtorek
 zamiast o 18.00 będzie 

odprawiona o godz. 19.00.

fot. Adam Domaszczyński

https://www.niedziela.pl/artykul/146001/
http://www.parafiawilanow.pl


 

Nr 718/ 04 grudnia 2022 ISSN 2080-0010 
II Niedziela Adwentu

4  Nr 718

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2022 r.
1.

2.

3.

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

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.

Nr 718

L I T U R G I A S Ł O W A

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 11, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Wyrośnie 
różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego 
korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch 
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 
wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie           
w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozo-
rów ani wyrokował według pogłosek; raczej 
rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym     
w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust 
uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg 
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie 
mu pasem na biodrach, a wierność przepasa-
niem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z ba-
rankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć bę-
dą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały 
chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwie-
dzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, mło-
de ich razem będą legały. Lew też jak wół bę-
dzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na 
gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do 
kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać 
na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj 
się napełni znajomością Pana, na kształt wód, 
które przepełniają morze. Owego dnia to się 
stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak 
dla narodów. do niego ludy przyjdą po radę, i 
sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Boże, przekaż Twój sąd królowi, * 
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
i ubogimi według prawa..
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość * 
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, * 
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, * 
i ubogiego, który nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * 
nędzarza ocali od śmierci.
Niech jego imię trwa na wieki, * 
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. 
Niech jego imieniem wzajemnie się 
błogosławią, * 
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 15, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: To, co niegdyś zostało napi-
sane, napisane zostało także dla naszego po-
uczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, 
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Oto Słowo Pańskie

1

4.

7.

 6.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wokół kościoła. Prosimy mi-
nistrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych. 
Spotkanie Członków i sympatyków Bra-
ctwa Adoracyjnego przy kolegiacie Świętej 
Anny w Wilanowie odbędzie się w dniu 
dzisiejszym, o godz. 16.00. w Kanonii.
Warsztaty Rodzinne zatytułowane "Aniele, 
pójdę z Tobą", odbędą się po Mszy św.       
o godz. 11.30. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci, które są ciekawe kim są aniołowie.
Również dziś obchodzimy XXIII Dzień mo-
dlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. Przed kościołem prowadzimy 
zbiórkę ofiar do puszek na ten cel.
W poniedziałek, 5 grudnia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Serdecznie za-
praszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 6 grudnia br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji   
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. Ze 
względu na mikołajkowe spotkanie z dzie-
ćmi modlitwa różańcowa rodziców w inte-
ncji swoich dzieci rozpocznie się o godz. 
18.30. 

jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A 
Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech 
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same 
uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi usta-
mi wielbili Boga i ojca Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie na-
wzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku 
chwale Boga. Albowiem Chrystus –powiadam 
– stał się sługą obrzezanych dla ukazania
wierności Boga i potwierdzenia przez to obie-
tnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za
okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak
napisano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć
między poganami i śpiewać imieniu Twoje-
mu».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Łk 3, 4c. 6

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA
Mt 3, 1-12

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i 
głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawra-
cajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 
Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, 
gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przy-
gotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ście-
żki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wiel-
błądziej i pas skórzany około bioder, a jego po-
karmem były szarańcza i miód leśny. Wów-
czas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmo-
wano od niego chrzest w rzece Jordan, wyzna-
jąc swoje grzechy. A gdy widział, że przycho-
dziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto 
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawró-
cenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
„Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożo-
na do korzenia drzew. Każde więc drzewo, 
które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wy-
cięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wo-
dą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za 
mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wie-
jadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę 
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas  
przed traktowaniem swojej wiary, zbyt powie-
rzchownie. Możemy ją błędnie rozumieć jako 
zespół praktyk, które są potrzebne, aby być 
katolikiem. Bardzo wiele jest na takiej drodze 
zakazów i nakazów, ograniczeń i tego co mu-
szę robić, aby być zbawionym. 

Taki sposób postrzegania wiary, może czy-
nić niezdolnym do przyjęcia zaproszenia ja-
kie Bóg kieruje do mnie. Jest to pełne miłości 
wezwanie, w którym najważniejsze jest nie 
to, co ja robię dla Boga, ale to, co On uczynił 
dla mnie. 

Dopiero odkrycie prawdy, jak bardzo zosta-
łem obdarowany, czyni mnie gotowym oddać 
Bogu bezwarunkowo swoje życie. Pozwala 
wejść na drogę nawrócenia, które nigdy się 
nie kończy, bo wciąż przynaglać je będzie 
świadomość, że kocham za mało.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz można obejrzeć na stronie:
www.panskasiejba.pl

lub na kanale Yt : 
www.youtube.com/@panskasiejba

Ostatnio wyremontowaliśmy elewację 
dzwonnicy i ogrodzenie terenu, na którym 
znajdują się  budynki parafialne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w grudniu w 
intencji: o łaskę dobrego przygotowania się 
wszystkich wiernych na przyjście Pana Je-
zusa w jedności z Maryją. Modlitwę w koś-
ciele prowadzą poszczególne grupy para-
fialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we 
wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w 
piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 
7.30.
W czwartek, 8 grudnia, w Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w "Godzinie Łaski", od godz. 12.00, 
do 13.00. w naszym kościele będzie możli-
wość wspólnotowej modlitwy przed Naj-
świętszym Sakramentem. A na zakończe-
nie Mszy św. o godz. 17.00. i 18.00. można 
będzie złożyć uroczyste przyrzeczenie Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Do 
czego bardzo zachęcamy. Foldery Ducho-
wej Adopcji należy pobrać przed Mszą św., 
przy wejściu do kościoła.
W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 7640 PLN. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
rozpocznie się 8 marca 2023 roku.  Szcze-
gółowe informacje dotyczące kursu znajdu-
ją się na stronie internetowej parafii w za-
kładce sakramenty.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się          
w czwartą niedzielę Adwentu, 18 grudnia i 
będą trwały do wtorku, 20 grudnia. Druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek i wtorek 
będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak 
zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę 
wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić 
udział w rekolekcjach osobom, które wra-
cają później z pracy.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
w środę, 7 grudnia, wspomnienie św. Am-
brożego, biskupa i Doktora Kościoła,
w czwartek, 8 grudnia, uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych     
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Zdzisława Tarczyńskiego,
- śp. Jana Witolda Kowalczyka,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

–

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Królowej Marysieńki (strona nieparzysta)
ul. Królowej Marysieńki (strona parzysta)
 ul. Królowej Jakuba (strona nieparzysta)
ul. Królewicza Jakuba (strona parzysta) 

W dni powszednie od godz. 17.00. do 21.00., w soboty od godz. 15.00. do 21.00.

–
–
–

– środa, 7 grudnia
– czwartek, 8 grudnia
– piątek, 9 grudnia
– sobota, 10 grudnia

8.

10.

W środę, 7 grudnia br., Msza św. wotywna 
o św. Józefie zostanie odprawiona o godz.
19.00.
Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorgani-
zować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodzi-
ców o przygotowanie prezentów dla swoich 
dzieci. Przy tej okazji wręczymy też preze-
nty dzieciom z rodzin wielodzietnych i po-
trzebujących wsparcia materialnego. Spot-
kanie z Mikołajem odbędzie się we wtorek, 
6 grudnia br., po Mszy św. o  godz. 17.00.
W sobotę, 10 grudnia, odbędzie się dzień 
skupienia dla młodzieży organizowany 
przez siostry Pasjonistki. Zapisy u siostry 
zakrystianki.
Caritas Polska organizuje kampanię społe-
czną wspierającą najbiedniejsze dzieci  - 
"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". We 
wszystkich kościołach w całej Polsce od 27  
listopada (pierwszej niedzieli adwentu) bę-
dą rozprowadzane świece. Uzyskane środ-
ki finansowe Caritas przeznacza na cało-
roczne dożywianie dzieci w szkołach, prze-
dszkolach i świetlicach, na pomoc eduka-
cyjną oraz na letni i zimowy wypoczynek. 
Tradycyjnie już nasza parafia włącza się     
w akcję rozprowadzania świec. Zachęcamy 
wszystkich Parafian do nabywania świec.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczo-
ne są na sfinansowanie bieżących remon-
tów.

 12.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 11.12.2022 do 08.01.2023

Módlmy się za nasze rodziny,
aby Adwent i Boże Narodzenie

były dla nich okresem
wzrastania w wierze i miłości.

9.

 11.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

–

–

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

	718_2.pdf
	Pusta strona
	Pusta strona

	718_1.pdf
	Pusta strona
	Pusta strona




