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jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 35, 1-6a. 10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Niech się 
rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech 
się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, ska-
cząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją 
obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni 
zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego 
Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie 
kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto po-
msta; przychodzi Boża odpłata; On sam przy-
chodzi, by was zbawić». Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wte-
dy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych 
wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana po-
wrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpie-
wem, ze szczęściem wiecznym na czołach; 
osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i 
wzdychanie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, 
albo: Alleluja
B·g wiary dochowuje na wieki, * uciŜnionym 
wymierza sprawiedliwoŜĺ, chlebem karmi 
gğodnych, * wypuszcza na wolnoŜĺ 
uwiňzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniağym, * Pan 
dŦwiga poniŨonych. Pan kocha sprawiedliwych, 
* Pan strzeŨe przybysz·w.

Ochrania sierotň i wdowň, * lecz wystňpnych 
kieruje na bezdroŨa. Pan kr·luje na wieki, * 
B·g tw·j, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Jk 5, 7-10

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła: 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pa-
na. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon 
ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i 
późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie 
serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, 
byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi 
przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cier-
pliwości weźcie, bracia, proroków, którzy prze-
mawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże
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Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni 
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach w sposób szczególny 
pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego 
rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa 
będzie dla nich umocnieniem.
Spotkanie członków Kół żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. 
Za tydzień o godz.17.00., zostaną odpra-
wione w naszym kościele uroczyste Niesz-
pory IV niedzieli Adwentu, które już bezpo-
średnio przygotowują nas do Uroczystości 
Bożego Narodzenia. Zapraszamy wszy-
stkich do licznego udziału w tej najstarsze

j 

modlitwie Kościoła.
W zeszłą niedzielę na pomoc Kościołowi na
Wschodzie zebraliśmy 2400 PLN.
Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.
W naszym kościele Msza św. roratnia od

-

prawiana jest codziennie o godz. 7.00

. 

Dzieci zapraszamy w każdy poniedziałek, 
środę i sobotę Adwentu. W każdą sobotę, 
po Mszy św. roratniej zapraszamy dzieci 
wraz z rodzicami na śniadanie w dzwonnic
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 , 
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Duch PaŒski nade mnŃ, posğağ mnie, abym 
gğosiğ dobrŃ nowinň ubogim.

EWANGELIA
Mt 11, 2-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czy-
nach Chrystusa, posłał swoich uczniów z za-
pytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: nie-
widomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę-
dowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie 
zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus 
zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wy-
szliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę koły-
szącą się na wietrze? Ale co wyszliście zo-
baczyć? Człowieka w miękkie szaty ubra-
nego? Oto w domach królewskich są ci, któ-
rzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliś-
cie? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam 
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, 
o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci
drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w
królestwie niebieskim większy jest niż on».

Oto Słowo Pańskie

K OM E N T A R Z
     Czyżby Jan miał wątpliwości, wysyłając 
uczniów z zapytaniem o to kim jest Jezus? 
Raczej nie, skoro rozpoznał Go jeszcze bę-
dąc w łonie matki. Wysyła ich bo rozumie, że 
sami, osobiście muszą poznać Jezusa. Wie, 
że nie wystarczy wyłącznie to co o Nim mó-
wił. W tym wyraża się wielkość św. Jana, 
który w żaden sposób nie chce zasłaniać so-
bą Tego, którego zapowiada. Jezus jest 
pierwszy, Jemu podporządkował całe swoje 
życie. Tę postawę docenia sam Chrystus, 
mówiąc o nim, że jest kimś więcej niż proro-
kiem, że jest największym narodzonym          
z niewiast. Droga Jana jest drogą każdego      
z nas. Aby nasze życie nabrało głębi i sensu, 
aby prowadziło do wielkości, jaką chce ofia-
rować nam Pan, podobnie powinno być od-
dane Bogu, tak aby On był zawsze pierwszy. 
Bo gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko jest na swoim miejscu.  

i nie tylko. Módlmy się, żeby w kolejne so-
boty oraz więcej dzieci czuwało na Rora-
tnich Mszach św., oczekując na przyjście 
Pana Jezusa.
Caritas Polska organizuje kampanię spo-
łeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci - 
"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". Tra-
dycyjnie już nasza parafia włącza się w ak-
cję 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. Ostatnio udało nam się wyremonto-
wać elewację dzwonnicy i ogrodzenie tere-
nu, na którym znajdują się budynki para-
fialne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w grudniu       
w intencji: o łaskę dobrego przygotowania 
się wszystkich wiernych na przyjście Pana 
Jezusa w jedności z Maryją. Modlitwę         
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., 
we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., 
w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o go-
dzinie 7.30.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się           
w następną niedzielę, 18 grudnia i będą 
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ï sobota, 17grudnia
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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

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 grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

Rekolekcje adwentowe 
18 - 20 grudnia 2022 r.

Prowadzi
Ks. Piotr Przybysz

A    bsolwent Międzyuczelnianego Instytutu 
Muzyki Kościelnej i studiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie. Założyciel i dyrygent Chłopię-
cego Chóru Archikatedry Łódzkiej, asystent 
kościelny Polskiej Federacji Pueri Cantor-
es, członek komisji muzyki kościelnej Archi-
diecezji Łódzkiej i Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych; wykłada w Studium 
Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej i 
pomaga w parafii archikatedralnej św. Sta-
nisława Kostki w Łodzi; dyrektor Szkoły Ka-
techistów Archidiecezji Łódzkiej, duszpa-
sterz Archidiecezjalnego Ośrodka Katechu-
menalnego w Łodzi.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz można obejrzeć na stronie: 
www.panskasiejba.pl
lub na kanale Yt : 
www.youtube.com/@panskasiejba

trwały do wtorku, 20 grudnia. Uprzejmie 
informujemy, że 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 rekolek-
cjach osobom, które wracają póź-niej z pra-
cy.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
– we wtorek, 13 grudnia, wspomnienie św.
Łucji, dziewicy i męczennicy,
– w środę, 14 grudnia, wspomnienie św. 

Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

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.

5.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

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

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   W niedzielę 4 grudnia br. z inicjatywy Wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym odbyły się kolejne  Niedzielne Warsztaty Rodzinne. 
   Na początku dzieci i rodzice zostali zaproszeni do wejścia w półmrok 
sali, gdzie przy nikłym świetle lampek i lampionów, jak na roratniej mszy, 
pomodlili się pod przewodnictwem księdza Macieja Czaplińskiego, który 
pobłogosławił wszystkich na czas tego spotkania. 
   Dziecięca piosenka o światełku, jakie Jezus daje każdemu swojemu 
uczniowi rozpoczęła rozważania o symbolice światła w adwencie i nie 
tylko. 

Później wszyscy zgromadzeni, w skupieniu wysłuchali Ewangelii 
o Zwiastowaniu, przy którym pojawia się Boży posłaniec Archanioł
Gabriel.

 Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi reprezenta-
cjami aniołów w sztuce na przestrzeni minionych stuleci. Dzieci mogły 
przyjrzeć się jak różne to wyobrażenia. Pojawiły się słynne aniołki z ob-
razu Madonny Sykstyńskiej Rafaela Santi i poważne reprezentacje anie-
lskie Marca Chagalla. Była mowa o bezskrzydłych aniołach z rzymskich 
katakumb i o tych z wielobarwnymi, imponujących rozmiarów skrzydłami 
Fra Angelico, o Aniołach Stróżach i Archaniołach Gabrielu, Michale, Ra-
fale. Głównym bowiem przesłaniem tej części warsztatów było przypo-
mnieć naukę Kościoła o aniołach, w szczególności o Aniele Stróżu. Da-
ny każdemu człowiekowi na czas ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu 
nieustannie, czuwa nad jego duszą, chroni i wstawia się u Boga. Ważne 
by mieć przekonanie o pew-nej Bożej pomocy za pośrednictwem Anio-
łów Stróżów i wzywać ich na pomoc w codzienności.

 Adwent 2022

 Adwent z jęz. łacińskiego Adventus tłumaczy się jako przyjazd. W starożytności każdorazowe 
uroczyste wejście cesarza do Rzymu , a przede wszystkim do świątyni w uroczystości 
państwowe nazywano adventus, czyli nadejście. Wiązało się to z oczekiwaniem na niego i 
powitaniem. Być może pierwszym chrześcijanom oczekiwanie na nadejście Jezusa Chrystusa 
kojarzyło się w jakimś stopniu z takim oczekiwaniem na cesarza i zapożyczyli określenie 
Adwentus na nazwanie czasu, w którym oczekujemy na Jezusa Chrystusa.

Czas na Adwent! 

Chrześcijanie od wieków stosują ascezę i 
post, bo są to praktyki niezbędne do zacho-
wania psychicznej i duchowej równowagi. 
Doświadczenie podpowiada, że odrobina 
otrzeźwia, ale nadmiar (np. przyjemności, le-
nistwa) otępia. Dlatego wielu katolików           
w czasie adwentu uczestniczy w mszach 
świętych roratnich dyscyplinując się do 
wcze-śniejszej pobudki i przebycia czasem 
zaśnie-żonej drogi do kościoła.
   Myśląc o ascezie czy poście w Adwencie 
niekoniecznie trzeba mieć na względzie je-
dzenie, ale może raczej unikanie  nadmiaru 
wrażeń i informacji, towarzyskich spotkań, 
pustych rozmów czy zagłuszającej myśli mu-
zyki. 
   Jezus, kiedy mówi o wartości wyrzeczenia 
czy obumierania, to nie po to, aby nas 
pozba-wić radości, ale przeciwnie, bo wie, 
że wyciszenie, Adoracja, modlitwa dają 
pokój i prowadzą do szczęścia.
  Za dobrze wykorzystany czas Adwentu 
czeka nas nagroda – RADOŚĆ. Karą za fol-
gowanie sobie w przyjemnościach i  łatwiznę 
może być znudzenie przesytem i utrata 
rado-ści.

Elżbieta Wrotek
Cytowany fragment pochodzi ze strony: 
https://radymno.przemyska.pl/2016/adwent-
czy-to-to-samo-co-wielki-post/

Umacniają one wiarę, że rze-czywiście przyj-
dzie Chrystus Pan jako Sędzia żywych i uma-
rłych.
   Od 17 grudnia do wigilii Bożego Narodzenia 
czytania mszalne, to bezpośrednie przygoto-
wanie  do  świąt.  Głównymi  postaciami  tego 
okresu są prorok Izajasz zapowiadający naro-
dzenie Mesjasza, św. Jan Chrzciciel głoszący 
spełnianie się czasów mesjańskich i Najświę-
tsza Maryja Panna Matka Zbawiciela.

Adwent a Wielki Post
   Chociaż w oczywisty sposób święta Boże-
go Narodzenia różnią się od świąt Wielkano-
cnych, to jednak okresy przed świętami, a 
więc adwent i wielki post wielu ludzi utożsa-
mia z okresem pokuty i postu. Tymczasem 
inny charakter ma adwent a inny wielki post. 
Zwyczajowo adwent przeżywamy podobnie 
jak wielki post, jednak ściśle rzecz ujmując 
adwent nie jest okresem pokuty.

  "Pierwszą wzmiankę historyczną o adwencie 
spotykamy w jednym z dekretów synodu od-
bytego w Saragossie, w 380 roku. W tym 
czasie adwent istniał w Hiszpanii i w Galii. Na 
wzór Wielkiego Postu trwał on w niektórych 
stronach 40 dni a rozpoczynał się od święta 
św. Marcina i trwał do Bożego Narodzenia. 
Obowiązywał wówczas post, chociaż w formie 
nieco łagodniejszej niż w Wielkim Poście. 
Nadto obowiązywała abstynencja małżeńska, 
zakaz wojen, wesel i zabaw hucznych. Cha-
rakter tego okresu był wybitnie pokutny.  
W Rzymie zwyczaj obchodzenia adwentu 
obejmował cztery tygodnie przed Bożym Na-
rodzeniem. Ten zwyczaj utrwalił się dzięki 
prymatowi liturgii rzymskiej w całym świecie 
katolickim – łacińskim.

Aspekt duchowy adwentu
   Treścią adwentu jest tajemnica grzechu 
pierworodnego oraz fatalne skutki, jakie nie-
posłuszeństwo pierwszych ludzi sprowadziło 
na rodzaj ludzki. W tym rozpaczliwym i bezna-
dziejnym stanie Bóg pierwszy zwraca się do 
człowieka i ofiaruje mu swoje przebaczenie: 
Syn Boży stanie się człowiekiem i zadość-
uczyni Bogu Ojcu za winę Adama.

Liturgia adwentu
   Od I Niedzieli Adwentu do 16 grudnia, czyta-
nia biblijne mówią o rzeczach ostatecznych – 
końcu świata. 

 Kiedy zatem jest okres pokuty?
   Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku 
stwierdza wprost: „W Kościele powszechnym 
dniami i okresami pokutnymi są poszczegól-
ne piątki całego roku i czas wielkiego po-
stu” (kan. 1250). Adwent zatem jest czasem 
radosnego oczekiwania na przyjście Chrystu-
sa. Radości ta przeżywana jest jednak w at-
mosferze skupienia i powagi.

Zaplanować Adwent

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Od 1999 r. NMP z Guadalupe jest czczona jako Patronka obu Ameryk. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 

przypada 12 grudnia. Wszystkie spisane opowiadania o objawieniach Maryi z Guadalupe są inspirowane tekstem Nican Mopohua albo Huei 
Tlamahuitzoltica, napisanymi w języku nahuatl, języku Azteków, przez Antonio Valeriano gdzieś po środku szesnastego stulecia. Niestety, 
oryginały jego prac nie zostały znalezione. Kopia została po raz pierwszy opublikowana w Nahuatl przez Luisa Lasso de la Vega w 1649. 

Objawienia NMP w Guadelupe przyczyniły się do chrystianizacji Indian. W początkowym okresie konkwisty ewangelizacja Indian 
postępowała powolnie i opornie z powodu nadużyć kolonizatorów hiszpańskich, którzy nieludzko traktowali miejscową ludność. W tej 
dramatycznej sytuacji następuje interwencja z Nieba: Maryja Niepokalana zstępuje na ziemię i przez Indianina – Juana Diego – przekazuje 
orędzie skierowane do obu narodów.

miał Indianin, oraz obraz na pelerynie były 
znakami, że tubylcy zostali mocno włączeni do 
nowej wiary. W cią-gu następnych 10 lat 
dokonało się około 8 mi-lionów nawróceń. 

Peleryna zrobiona jest z grubego lnu i z włó-
kien maguey, na których utrzymują się silne, 
błyszczące kolory. Jej pierwsze naukowe ba-
dania zostały przeprowadzone w roku 1936. 
Niemiecki chemik, laureat Nagrody Nobla         
w dziedzinie chemii, Ryszard Kühn stwierdził, 
że farby te nie pochodzą ani z mineralnych, 
ani roślinnych, ani ze zwierzęcych materiałów. 
W roku 1951 rysownik Carlos Salinas odkrył, 
że w oczach Dziewicy widać postać mężczy-
zny z brodą. Od tego czasu badało obraz wie-
lu optyków i specjalistów. W roku 1956 doktor 
Javier Torroella, optyk i chirurg, wydał lekar-
skie orzeczenie, w którym potwierdził, że    
w oczach Dziewicy widać ludzką postać. Do 
dziś do dziewicy z Guadelupe pielgrzymowało 
ponad 20 milionów ludzi i w ten sposób Gua-
delupe stała się najczęściej odwiedzanym 
sanktuarium świata. Wszyscy: biedni i bogaci, 
intelektualiści i robotnicy, rolnicy i studenci, 
mężczyźni i matki zdążają tam z wielka miło-
ścią i wiarą, aby odwiedzić naszą Matkę Nieba 
w bazylice Guadelupe i powiedzieć jej głośno 
lub cicho: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna 
łaski...”.

O. Gabriel Garcia
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/202/
NMP-z-Guadalupe

     

    

Objawienie
9 grudnia 1531 r., w sobotni poranek, Dzie-

wica ukazała się Juanowi Diego, tubylcowi z 
Cuauhtitlan, świeżemu konwertycie, ochrz-
czonemu krótko przed tym zdarzeniem. Juan 
Diego był w drodze na lekcję religii i gdy znaj-
dował się w pobliżu wzgórza Tepeyac, do-
szedł go przepiękny śpiew ptaków. Nagle pta-
ki przestały śpiewać, a on usłyszał ze wzgórza 
głos wołający go po imieniu: „Juanito, Juan 
Diegnite”. Ujrzałem Panią o ponadnaturalnej 
piękności. Jej suknia błyszczała jak słońce. 
Głaz, na którym stały jej stopy, wyglądał jak z 
kamieni szlachetnych, a ziemia błyszczała jak 
tęcza. W tym pierwszym objawieniu Dzie-wica 
wyraziła Juanowi swe życzenie wybudo-wania 
kościoła na wzgórzu Tepeyaca. Juan Diego 
udał się natychmiast do biskupa - fran-
ciszkanina Juana de Zumarraga, by mu prze-
kazać to, co się zdarzyło, lecz tenże nie uwie-
rzył mu. Tubylec powrócił do domu smutny i 
zniechęcony. Tego samego dnia Juan Diego 
jeszcze raz wstąpił na wzgórze i spotkał tam 
Panią Nieba, która na niego czekała. Popro-
siła go, by ponownie dotarł w następnym dniu 
do biskupa, by można było mu dokładnie 
przekazać życzenie. Wreszcie w następnym 
dniu, po długim oczekiwaniu, biskup przyjął 
go. Aby się przekonać, czy rzeczywiście mówi 
prawdę, skierował do niego wiele pytań i zażą-
dał od niego przyniesienia znaku.

Dlatego dobry katolik po prostu wie, że 
w tym czasie szczególnego oczekiwania, nie 
wypada się chociażby hucznie bawić. Z ad-
wentem jest dokładnie tak jak z czasem 
kiedy ma przybyć do nas ważny gość. Czas 
taki poświęcamy na przygotowania, porządki 
żeby gościa móc godnie przyjąć".

15 grudnia 2022 r. 
Wykład otwarty 

z cyklu "Duchowość dla Warszawy", 
wygłosi znakomity patrolog 

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.
Miejsce: 
ul Krakowskie Przedmieście 66

Juan Diego przekazał odpowiedź biskupa 
Pani, która prosiła go o przyjście ponowne 
w następnym dniu, by mogła przekazać mu
znak. Jednakże Juan Diego nie stawił się w 
oznaczonym terminie na rozmowę z Panią 
Nieba, ponieważ poważnie zachorował jego
wujek, musiał więc sprowadzić lekarza. 

12 grudnia, we wtorek, Juan Diego udał 
się w drogę do Tlatelolco, aby sprowa-
dzić kapłana, gdyż wujek chciał się wyspo-
wiadać. Aby zdążyć do miasta, wybrał inna 
drogę, gdyż nie chciał zostać zatrzymanym 
przez Panią. Ona jednak spotkała go i Juan 
Diego opowiedział, co stało się z wujkiem. 
W odpowiedzi usłyszał, że nie ma się mar-
twić stanem swego wujka, gdyż on wyzdro-
wieje. Uspokojony tymi słowa-mi Juan Die-
go wypełnił życzenie Dziewicy i wspiął się 
na wzgórze, aby przynieść świeże róże. 
Dziewica uporządkowała kwiaty własny-mi 
rękoma i złożyła w zagłębienie jego pelery-
ny. On sam udał się ponownie do biskupa i 
na kolanach przekazał mu prośbę Dziewicy, 
roz-pościerając swą pelerynę, pozwalając 
wypaść z niej różom. Nagle na pelerynie 
ukazał się obraz Dziewicy Matki Bożej. Bi-
skup wraz z obecnymi osobami ujrzeli ten 
piękny i cudo-wny obraz. Dla Indian była to 
ogromna radość, jakby wybawienie.   
Objawienia, które miał Indianin, oraz obraz 
na pelerynie były znakami, że tubylcy zosta-
li mocno włączeni do nowej wiary.

W plastycznej części warsztatu dzieci wy-
konały pacynki - anioły takie, jakie podpowie-
działa im ich własna pomysłowość. To nie-
zwykle pracowite zadanie: na drewnianej 
główce wymalować twarz, przyciąć włóczko-
wą czuprynkę, ubrać anioła w puszystą, 
świecącą czy zwiewną szatę, wyciąć dla 
niego skrzydła, wybrać dodatki by był pięk-
ny… Ale oto i jest – osobisty lub rodzinny 
Anioł. W sam raz do dziecięcej dłoni, do 
przytulania, rozmowy w cztery oczy lub od-
grywania ról. Przyjaciel. Jak z piosenki ze-
społu „Promyczki Dobra”, która zakończyła 
ten adwentowy warsztat.

„Przyjaciela mam i już! Kto to taki? Anioł 
Stróż!” nuciły dzieci ubierając się do wyjścia. 
Każdy otrzymał także lampion roratni, śpie-
wnik z piosenkami wraz z zaproszeniem do 
uczestnictwa w roratach.

Następne spotkanie z serii Bliskie Niedzie-
lne Warsztaty Rodzinne już 8 stycznia. 
Gorąco zapraszamy!

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Bóg Anioły zesłał!

fot. Krzysztof Saby, kolaż ze zdjęć: Daniel Saby

15 grudnia 2022 r. 
Wieczór Uwielbienia

PRZEBIEG SPOTKANIA:
21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 

z Zespołem WMband
22.00 - 24.00 Modlitwa w ciszy
             24.00 Błogosławieństwo    
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

W niedzielę 4 grudnia br. z inicjatywy Wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym odbyły się kolejne Niedzielne Warsztaty Rodzinne. 

Na początku dzieci i rodzice zostali zaproszeni do wejścia w półmrok 
sali, gdzie przy nikłym świetle lampek i lampionów, jak na roratniej mszy, 
pomodlili się pod przewodnictwem księdza Macieja Czaplińskiego, który 
pobłogosławił wszystkich na czas tego spotkania. 

Dziecięca piosenka o światełku, jakie Jezus daje każdemu swojemu 
uczniowi rozpoczęła rozważania o symbolice światła w adwencie i nie 
tylko. 

Później wszyscy zgromadzeni, w skupieniu wysłuchali Ewangelii 
o Zwiastowaniu, przy którym pojawia się Boży posłaniec Archanioł
Gabriel.

Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi reprezenta-
cjami aniołów w sztuce na przestrzeni minionych stuleci. Dzieci mogły 
przyjrzeć się jak różne to wyobrażenia. Pojawiły się słynne aniołki z ob-
razu Madonny Sykstyńskiej Rafaela Santi i poważne reprezentacje anie-
lskie Marca Chagalla. Była mowa o bezskrzydłych aniołach z rzymskich 
katakumb i o tych z wielobarwnymi, imponujących rozmiarów skrzydłami 
Fra Angelico, o Aniołach Stróżach i Archaniołach Gabrielu, Michale, Ra-
fale. Głównym bowiem przesłaniem tej części warsztatów było przypo-
mnieć naukę Kościoła o aniołach, w szczególności o Aniele Stróżu. Da-
ny każdemu człowiekowi na czas ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu 
nieustannie, czuwa nad jego duszą, chroni i wstawia się u Boga. Ważne 
by mieć przekonanie o pew-nej Bożej pomocy za pośrednictwem Anio-
łów Stróżów i wzywać ich na pomoc w codzienności.

 Adwent 2022

Adwent z jęz. łacińskiego Adventus tłumaczy się jako przyjazd. W starożytności każdorazowe 
uroczyste wejście cesarza do Rzymu , a przede wszystkim do świątyni w uroczystości 
państwowe nazywano adventus, czyli nadejście. Wiązało się to z oczekiwaniem na niego i 
powitaniem. Być może pierwszym chrześcijanom oczekiwanie na nadejście Jezusa Chrystusa 
kojarzyło się w jakimś stopniu z takim oczekiwaniem na cesarza i zapożyczyli określenie 
Adwentus na nazwanie czasu, w którym oczekujemy na Jezusa Chrystusa.

Czas na Adwent! 

Chrześcijanie od wieków stosują ascezę i 
post, bo są to praktyki niezbędne do zacho-
wania psychicznej i duchowej równowagi. 
Doświadczenie podpowiada, że odrobina 
otrzeźwia, ale nadmiar (np. przyjemności, le-
nistwa) otępia. Dlatego wielu katolików           
w czasie adwentu uczestniczy w mszach 
świętych roratnich dyscyplinując się do 
wcze-śniejszej pobudki i przebycia czasem 
zaśnie-żonej drogi do kościoła.

Myśląc o ascezie czy poście w Adwencie 
niekoniecznie trzeba mieć na względzie je-
dzenie, ale może raczej unikanie nadmiaru 
wrażeń i informacji, towarzyskich spotkań, 
pustych rozmów czy zagłuszającej myśli mu-
zyki. 

Jezus, kiedy mówi o wartości wyrzeczenia 
czy obumierania, to nie po to, aby nas 
pozba-wić radości, ale przeciwnie, bo wie, 
że wyciszenie, Adoracja, modlitwa dają 
pokój i prowadzą do szczęścia.

Za dobrze wykorzystany czas Adwentu 
czeka nas nagroda – RADOŚĆ. Karą za fol-
gowanie sobie w przyjemnościach i łatwiznę 
może być znudzenie przesytem i utrata 
rado-ści.

Elżbieta Wrotek
Cytowany fragment pochodzi ze strony: 
https://radymno.przemyska.pl/2016/adwent-
czy-to-to-samo-co-wielki-post/

Umacniają one wiarę, że rze-czywiście przyj-
dzie Chrystus Pan jako Sędzia żywych i uma-
rłych.

Od 17 grudnia do wigilii Bożego Narodzenia 
czytania mszalne, to bezpośrednie przygoto-
wanie do świąt. Głównymi postaciami tego 
okresu są prorok Izajasz zapowiadający naro-
dzenie Mesjasza, św. Jan Chrzciciel głoszący 
spełnianie się czasów mesjańskich i Najświę-
tsza Maryja Panna Matka Zbawiciela.

Adwent a Wielki Post
Chociaż w oczywisty sposób święta Boże-

go Narodzenia różnią się od świąt Wielkano-
cnych, to jednak okresy przed świętami, a 
więc adwent i wielki post wielu ludzi utożsa-
mia z okresem pokuty i postu. Tymczasem 
inny charakter ma adwent a inny wielki post. 
Zwyczajowo adwent przeżywamy podobnie 
jak wielki post, jednak ściśle rzecz ujmując 
adwent nie jest okresem pokuty.

"Pierwszą wzmiankę historyczną o adwencie
spotykamy w jednym z dekretów synodu od-
bytego w Saragossie, w 380 roku. W tym 
czasie adwent istniał w Hiszpanii i w Galii. Na
wzór Wielkiego Postu trwał on w niektórych
stronach 40 dni a rozpoczynał się od święta
św. Marcina i trwał do Bożego Narodzenia. 
Obowiązywał wówczas post, chociaż w formie
nieco łagodniejszej niż w Wielkim Poście. 
Nadto obowiązywała abstynencja małżeńska,
zakaz wojen, wesel i zabaw hucznych. Cha-
rakter tego okresu był wybitnie pokutny.
W Rzymie zwyczaj obchodzenia adwentu 
obejmował cztery tygodnie przed Bożym Na-
rodzeniem. Ten zwyczaj utrwalił się dzięki 
prymatowi liturgii rzymskiej w całym świecie 
katolickim – łacińskim.

Aspekt duchowy adwentu
Treścią adwentu jest tajemnica grzechu 

pierworodnego oraz fatalne skutki, jakie nie-
posłuszeństwo pierwszych ludzi sprowadziło 
na rodzaj ludzki. W tym rozpaczliwym i bezna-
dziejnym stanie Bóg pierwszy zwraca się do
człowieka i ofiaruje mu swoje przebaczenie: 
Syn Boży stanie się człowiekiem i zadość-
uczyni Bogu Ojcu za winę Adama.

Liturgia adwentu
Od I Niedzieli Adwentu do 16 grudnia, czyta-

nia biblijne mówią o rzeczach ostatecznych – 
końcu świata. 

Kiedy zatem jest okres pokuty?
Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku 

stwierdza wprost: „W Kościele powszechnym 
dniami i okresami pokutnymi są poszczegól-
ne piątki całego roku i czas wielkiego po-
stu” (kan. 1250). Adwent zatem jest czasem 
radosnego oczekiwania na przyjście Chrystu-
sa. Radości ta przeżywana jest jednak w at-
mosferze skupienia i powagi.

Zaplanować Adwent

 Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
   Od 1999 r. NMP z Guadalupe jest czczona jako Patronka obu Ameryk. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 
przypada 12 grudnia. Wszystkie spisane opowiadania o objawieniach Maryi z Guadalupe są inspirowane tekstem Nican Mopohua albo Huei 
Tlamahuitzoltica, napisanymi w języku nahuatl, języku Azteków, przez Antonio Valeriano gdzieś po środku szesnastego stulecia. Niestety, 
oryginały jego prac nie zostały znalezione. Kopia została po raz pierwszy opublikowana w Nahuatl przez Luisa Lasso de la Vega w 1649. 
   Objawienia NMP w Guadelupe przyczyniły się do chrystianizacji Indian. W początkowym okresie konkwisty ewangelizacja Indian 
postępowała powolnie i opornie z powodu nadużyć kolonizatorów hiszpańskich, którzy nieludzko traktowali miejscową ludność. W tej 
dramatycznej sytuacji następuje interwencja z Nieba: Maryja Niepokalana zstępuje na ziemię i przez Indianina – Juana Diego – przekazuje 
orędzie skierowane do obu narodów.

miał Indianin, oraz obraz na pelerynie były 
znakami, że tubylcy zostali mocno włączeni do 
nowej wiary. W cią-gu następnych 10 lat 
dokonało się około 8 mi-lionów nawróceń. 
   Peleryna zrobiona jest z grubego lnu i z włó-
kien maguey, na których utrzymują się silne, 
błyszczące kolory. Jej pierwsze naukowe ba-
dania zostały przeprowadzone w roku 1936. 
Niemiecki chemik, laureat Nagrody Nobla         
w dziedzinie chemii, Ryszard Kühn stwierdził, 
że farby te nie pochodzą ani z mineralnych, 
ani roślinnych, ani ze zwierzęcych materiałów. 
W roku 1951 rysownik Carlos Salinas odkrył, 
że w oczach Dziewicy widać postać mężczy-
zny z brodą. Od tego czasu badało obraz wie-
lu optyków i specjalistów. W roku 1956 doktor 
Javier Torroella, optyk i chirurg, wydał lekar-
skie orzeczenie, w którym potwierdził, że    
w oczach Dziewicy widać ludzką postać. Do 
dziś do dziewicy z Guadelupe pielgrzymowało 
ponad 20 milionów ludzi i w ten sposób Gua-
delupe stała się najczęściej odwiedzanym 
sanktuarium świata. Wszyscy: biedni i bogaci, 
intelektualiści i robotnicy, rolnicy i studenci, 
mężczyźni i matki zdążają tam z wielka miło-
ścią i wiarą, aby odwiedzić naszą Matkę Nieba 
w bazylice Guadelupe i powiedzieć jej głośno 
lub cicho: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna 
łaski...”.

O. Gabriel Garcia
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/202/
NMP-z-Guadalupe

     

    

 Objawienie
   9 grudnia 1531 r., w sobotni poranek, Dzie-
wica ukazała się Juanowi Diego, tubylcowi z 
Cuauhtitlan, świeżemu konwertycie, ochrz-
czonemu krótko przed tym zdarzeniem. Juan 
Diego był w drodze na lekcję religii i gdy znaj-
dował się w pobliżu wzgórza Tepeyac, do-
szedł go przepiękny śpiew ptaków. Nagle pta-
ki przestały śpiewać, a on usłyszał ze wzgórza 
głos wołający go po imieniu: „Juanito, Juan 
Diegnite”. Ujrzałem Panią o ponadnaturalnej 
piękności. Jej suknia błyszczała jak słońce. 
Głaz, na którym stały jej stopy, wyglądał jak z 
kamieni szlachetnych, a ziemia błyszczała jak 
tęcza. W tym pierwszym objawieniu Dzie-wica 
wyraziła Juanowi swe życzenie wybudo-wania 
kościoła na wzgórzu Tepeyaca. Juan Diego 
udał się natychmiast do biskupa - fran-
ciszkanina Juana de Zumarraga, by mu prze-
kazać to, co się zdarzyło, lecz tenże nie uwie-
rzył mu. Tubylec powrócił do domu smutny i 
zniechęcony. Tego samego dnia Juan Diego 
jeszcze raz wstąpił na wzgórze i spotkał tam 
Panią Nieba, która na niego czekała. Popro-
siła go, by ponownie dotarł w następnym dniu 
do biskupa, by można było mu dokładnie 
przekazać życzenie. Wreszcie w następnym 
dniu, po długim oczekiwaniu, biskup przyjął 
go. Aby się przekonać, czy rzeczywiście mówi 
prawdę, skierował do niego wiele pytań i zażą-
dał od niego przyniesienia znaku.

Dlatego dobry katolik po prostu wie, że 
w tym czasie szczególnego oczekiwania, nie 
wypada się chociażby hucznie bawić. Z ad-
wentem jest dokładnie tak jak z czasem 
kiedy ma przybyć do nas ważny gość. Czas 
taki poświęcamy na przygotowania, porządki 
żeby gościa móc godnie przyjąć".

15 grudnia 2022 r. 
Wykład otwarty 

z cyklu "Duchowość dla Warszawy", 
wygłosi znakomity patrolog 

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.
Miejsce: 
ul Krakowskie Przedmieście 66

   Juan Diego przekazał odpowiedź biskupa 
Pani, która prosiła go o przyjście ponowne 
w następnym dniu, by mogła przekazać mu 
znak. Jednakże Juan Diego nie stawił się w 
oznaczonym terminie na rozmowę z Panią 
Nieba, ponieważ poważnie zachorował jego 
wujek, musiał więc sprowadzić lekarza. 
   12 grudnia, we wtorek, Juan Diego udał 
się      w drogę do Tlatelolco, aby sprowa-
dzić kapłana, gdyż wujek chciał się wyspo-
wiadać. Aby zdążyć do miasta, wybrał inna 
drogę, gdyż nie chciał zostać zatrzymanym 
przez Panią. Ona jednak spotkała go i Juan 
Diego opowiedział, co stało się z wujkiem. 
W odpowiedzi usłyszał, że nie ma się mar-
twić stanem swego wujka, gdyż on wyzdro-
wieje. Uspokojony tymi słowa-mi Juan Die-
go wypełnił życzenie Dziewicy i wspiął się 
na wzgórze, aby przynieść świeże róże. 
Dziewica uporządkowała kwiaty własny-mi 
rękoma i złożyła w zagłębienie jego pelery-
ny. On sam udał się ponownie do biskupa i 
na kolanach przekazał mu prośbę Dziewicy, 
roz-pościerając swą pelerynę, pozwalając 
wypaść z niej różom. Nagle na pelerynie 
ukazał się obraz Dziewicy Matki Bożej. Bi-
skup wraz z obecnymi osobami ujrzeli ten 
piękny i cudo-wny obraz. Dla Indian była to 
ogromna radość,  jakby  wybawienie.   
Objawienia,  które miał Indianin, oraz obraz 
na pelerynie były znakami, że tubylcy zosta-
li mocno włączeni do nowej wiary.

   W plastycznej części warsztatu dzieci wy-
konały pacynki - anioły takie, jakie podpowie-
działa im ich własna pomysłowość. To nie-
zwykle pracowite zadanie: na drewnianej 
główce wymalować twarz, przyciąć włóczko-
wą czuprynkę, ubrać anioła w puszystą, 
świecącą czy zwiewną szatę, wyciąć dla 
niego skrzydła, wybrać dodatki by był pięk-
ny… Ale oto i jest – osobisty lub rodzinny 
Anioł. W sam raz do dziecięcej dłoni, do 
przytulania, rozmowy w cztery oczy lub od-
grywania ról.  Przyjaciel. Jak z piosenki ze-
społu „Promyczki Dobra”, która zakończyła 
ten adwentowy warsztat.

   „Przyjaciela mam i już! Kto to taki? Anioł 
Stróż!” nuciły dzieci ubierając się do wyjścia. 
Każdy otrzymał także lampion roratni, śpie-
wnik z piosenkami wraz z zaproszeniem do 
uczestnictwa w roratach.

   Następne spotkanie z serii Bliskie Niedzie-
lne Warsztaty Rodzinne już 8 stycznia. 
Gorąco zapraszamy!

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Bóg Anioły zesłał!

fot. Krzysztof Saby, kolaż ze zdjęć: Daniel Saby

15 grudnia 2022 r. 
Wieczór Uwielbienia

PRZEBIEG SPOTKANIA:
21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 

z Zespołem WMband
22.00 - 24.00 Modlitwa w ciszy
             24.00 Błogosławieństwo    
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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.

Nr 719
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 35, 1-6a. 10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Niech się 
rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech 
się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, ska-
cząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją 
obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni 
zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego 
Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie 
kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto po-
msta; przychodzi Boża odpłata; On sam przy-
chodzi, by was zbawić». Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wte-
dy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych 
wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana po-
wrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpie-
wem, ze szczęściem wiecznym na czołach; 
osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i 
wzdychanie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, 
albo: Alleluja
Bóg wiary dochowuje na wieki, * uciśnionym 
wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi 
głodnych, * wypuszcza na wolność 
uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * Pan 
dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, 
* Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, * lecz występnych 
kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Jk 5, 7-10

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła: 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pa-
na. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon 
ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i 
późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie 
serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, 
byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi 
przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cier-
pliwości weźcie, bracia, proroków, którzy prze-
mawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże
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Oto Słowo Pańskie
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Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni 
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach w sposób szczególny 
pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego 
rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa 
będzie dla nich umocnieniem.
Spotkanie członków Kół  żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. 
Za tydzień o godz.17.00., zostaną odpra-
wione w naszym kościele uroczyste Niesz-
pory IV niedzieli Adwentu, które już bezpo-
średnio przygotowują nas do Uroczystości 
Bożego Narodzenia. Zapraszamy wszy-
stkich do licznego udziału w tej najstarsze

j 

modlitwie Kościoła.
W zeszłą niedzielę na pomoc Kościołowi na

 

Wschodzie zebraliśmy 2400 PLN.

 

Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.
W naszym kościele Msza św. roratnia od

-

prawiana jest codziennie o godz. 7.00

. 

Dzieci zapraszamy w każdy poniedziałek, 
środę i sobotę Adwentu. W każdą sobotę, 
po Mszy św. roratniej zapraszamy dzieci 
wraz z rodzicami na śniadanie w dzwonnic

 

 , 

-
 AKLAMACJA 

IZ 61,1 

Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym 
głosił dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA
Mt 11, 2-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czy-
nach Chrystusa, posłał swoich uczniów z za-
pytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: nie-
widomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę-
dowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie 
zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus 
zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wy-
szliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę koły-
szącą się na wietrze? Ale co wyszliście zo-
baczyć? Człowieka w miękkie szaty ubra-
nego? Oto w domach królewskich są ci, któ-
rzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliś-
cie? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam 
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, 
o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci
drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w
królestwie niebieskim większy jest niż on».

Oto Słowo Pańskie

K OM E N T A R Z
Czyżby Jan miał wątpliwości, wysyłając 

uczniów z zapytaniem o to kim jest Jezus? 
Raczej nie, skoro rozpoznał Go jeszcze bę-
dąc w łonie matki. Wysyła ich bo rozumie, że 
sami, osobiście muszą poznać Jezusa. Wie, 
że nie wystarczy wyłącznie to co o Nim mó-
wił. W tym wyraża się wielkość św. Jana, 
który w żaden sposób nie chce zasłaniać so-
bą Tego, którego zapowiada. Jezus jest 
pierwszy, Jemu podporządkował całe swoje 
życie. Tę postawę docenia sam Chrystus, 
mówiąc o nim, że jest kimś więcej niż proro-
kiem, że jest największym narodzonym          
z niewiast. Droga Jana jest drogą każdego      
z nas. Aby nasze życie nabrało głębi i sensu, 
aby prowadziło do wielkości, jaką chce ofia-
rować nam Pan, podobnie powinno być od-
dane Bogu, tak aby On był zawsze pierwszy. 
Bo gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko jest na swoim miejscu.  

i nie tylko. Módlmy się, żeby w kolejne so-
boty oraz więcej dzieci czuwało na Rora-
tnich Mszach św., oczekując na przyjście 
Pana Jezusa.
Caritas Polska organizuje kampanię spo-
łeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci  - 
"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". Tra-
dycyjnie już nasza parafia włącza się w ak-
cję 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. Ostatnio udało nam się wyremonto-
wać elewację dzwonnicy i ogrodzenie tere-
nu, na którym znajdują się  budynki para-
fialne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w grudniu       
w intencji: o łaskę dobrego przygotowania 
się wszystkich wiernych na przyjście Pana 
Jezusa w jedności z Maryją. Modlitwę         
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., 
we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., 
w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o go-
dzinie 7.30.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się           
w następną niedzielę, 18 grudnia i będą 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Rumiana 63-111 (numery nieparzyste)
ul. Goplańska 
ul. Rumiana 88-124 (numery parzyste), ul. Łowcza
ul. Lentza (strona parzysta) , ul. Lentza  5-21 (numery nieparzy-
ste) ul. Lentza 35 kl I i kl II
ul. Lentza 35 kl III i IV

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

–
–
–
–

– poniedziałek, 12 grudnia – ul. Rumiana 1-61A (numery nieparzyste)
– wtorek, 13 grudnia
– środa, 14 grudnia
– czwartek, 15 grudnia
– piątek, 16 grudnia

– sobota, 17grudnia
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 8.

 9.

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

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 grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

Rekolekcje adwentowe 
18 - 20 grudnia 2022 r.

Prowadzi
Ks. Piotr Przybysz

A    bsolwent Międzyuczelnianego Instytutu 
Muzyki Kościelnej i studiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie. Założyciel i dyrygent Chłopię-
cego Chóru Archikatedry Łódzkiej, asystent 
kościelny Polskiej Federacji Pueri Cantor-
es, członek komisji muzyki kościelnej Archi-
diecezji Łódzkiej i Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych; wykłada w Studium 
Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej i 
pomaga w parafii archikatedralnej św. Sta-
nisława Kostki w Łodzi; dyrektor Szkoły Ka-
techistów Archidiecezji Łódzkiej, duszpa-
sterz Archidiecezjalnego Ośrodka Katechu-
menalnego w Łodzi.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz można obejrzeć na stronie: 
www.panskasiejba.pl
lub na kanale Yt : 
www.youtube.com/@panskasiejba

trwały do wtorku, 20 grudnia. Uprzejmie 
informujemy, że 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 rekolek-
cjach osobom, które wracają póź-niej z pra-
cy.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
– we wtorek, 13 grudnia, wspomnienie św.
Łucji, dziewicy i męczennicy,
– w środę, 14 grudnia, wspomnienie św. 

Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym. 

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.

5.
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