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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 
Lb 6, 22-27

Czytanie z Księgi Liczb: Pan mówił do Mojże-
sza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego 
synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. 
Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strze-
że. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad to-
bą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci 
ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy po-
kojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad 
Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8

Bóg miłosierny niech nam błogosławi 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; * 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi. 
Niech nam Bóg błogosławi, * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce 
ziemi.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów: Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, 
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewia-
sty,  zrodzonego  pod  Prawem,  aby  wykupił
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Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycznia 
nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00., a następnie procesja 
eucharystyczna wewnątrz świątyni. Prosi-
my ministrantów, bielanki, asystę kościelną 
i wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
W poniedziałek, 2 stycznia, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna             
o Duchu Świętym. Po Mszy odmówimy Li-
tanię do Ducha Świętego. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy.
We wtorek, 3 stycznia br., o godz. 17.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła i 
ich rodziców a o godz. 17.30. zostanie od-
prawione nabożeństwo różańcowe.
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w środę, 4 stycznia br., o godz. 
18.00.
W piątek, 6 stycznia br., przypada Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego. Msze św. 
sprawowane będą o godz.: 7.00., 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00. 

 

Oto Słowo Pańskie

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 

W czasie każdej Mszy pobłogosławimy 
kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi 
naszych mieszkań i domów. Taca z uro-
czystości przeznaczona jest na misje.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I piątek miesiąca. W czwartek, 5 sty-
cznia Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny, modlimy się     
o powołania kapłańskie i zakonne. W pią-
tek, 6 stycznia ze względu na przypada-
jącą uroczystość nie odprawimy Mszy św. 
wotywnej o Chrystusie Najwyższym i Wie-
cznym Kapłanie. Nabożeństwo pierwszo-
piątkowe zostanie odprawione po Mszy 
św. o godz. 18.00. W sobotę, 7 stycznia,      
o godz. 7.00. zostanie odprawiona Msza 
św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP. 
Po Mszy zapraszamy na Nabożeństwo 
Różańcowe. Przed wystawionym Najświę-
tszym Sakramentem odmówimy jedną 
cześć różańca.
Z piątku 6 styczna na sobotę 7 stycznia      
w naszej parafii, odbędzie się kolejna Noc-
na Adoracja Najświętszego Sakramentu     
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-9 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste)  
ul. Kosiarzy 1-33 (numery nieparzyste) 
ul. Kosiarzy 35 i 37, ul. Kosiarzy (numery parzyste) 
Uroczystość Trzech Króli
ul. Obornicka

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

– poniedziałek, 2 stycznia
– wtorek, 3 stycznia

środa, 4 stycznia

–

–
–

 7.

K O M E N T A R Z
   W dzisiejszych czasach wśród chrześci-
jan wypowiadamy bez wahania takie zdania 
jak „Bóg umarł na krzyżu”, albo „Bóg się ro-
dzi”, albo „ma granice Nieskończony”. Ale 
czy tak w ogóle można mówić? Z rozumo-
wego punktu widzenia te stwierdzenia nie 
mają sensu: Bóg, który jest odwieczny, nie 
może ani się urodzić, ani umrzeć, ani mieć 
granic. Nad tymi tematami zastanawiali się 
dwaj wielcy teologowie w V wieku, Nesto-
riusz i Cyryl, którzy pokłócili się o to, czy 
Maryję można nazywać „Bogarodzi-
cą” (Bożą Rodzicielką)? Przecież człowiek 
nie może urodzić Boga. Ostatecznie Koś-
ciół orzekł na Soborze w Efezie (431 r.), że 
od czasów Pana Jezusa takie zdania mają 
sens, a Maryja była „Bożą Rodzicielką”, 
ponieważ Jezus Chrystus był prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej 
osobie.
   W uroczystość Bożej Rodzicielki zadziw-
my się na nowo nad tą prawdą, że prawdzi-
wy Bóg naprawdę stał się człowiekiem, aby 
być „Bogiem z nami” – Emmanuelem.

–
–
––

–

czwartek, 5 stycznia
piątek, 6 stycznia
sobota, 7 stycznia –

 tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód 
tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc 
naszych Ducha Syna swego, który woła: 
«Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już 
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, 
to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Por. Hbr 1, 1-2a

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

EWANGELIA
Łk 2, 16-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i 
znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie 
Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im 
zostało objawione o tym dziecięciu. A wszy-
scy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im 
pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowy-
wała wszystkie te sprawy i rozważała je w 
swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i 
wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i 
widzieli, jak im to zostało przedtem powie-
dziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, któ-
rym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w ło-
nie Matki.

Szopka wilanowska w 2022 r.  Fot. Mirosław Wrotek

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a 
zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapra-
szamy parafian do modlitwy, w dogodnej 
dla siebie porze. Więcej informacji na stro-
nie internetowej naszej parafii i fb.
W Uroczystość Objawienia Pańskiego kre-
dę i kadzidło będą rozprowadzać ministra-
nci po każdej Mszy św. Ofiary składane 
przy tej okazji przeznaczone są na fun-
dusz ministrancki.
W następną niedzielę, 8 stycznia Wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym poprowa-
dzi kolejne Warsztaty Rodzinne. Każdy kto 
przybędzie na to spotkanie będzie mógł 
wyruszyć z nami w niepowtarzalną, teatral-
no-muzyczną podróż do Betlejem. Zapra-
szamy całe rodziny, a dzieci gorąco za-
chęcamy do udziału w warsztatach. 
Szczegóły na plakatach.
Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na "Koncert kolęd i pastorałek u św. 
Anny" w wykonaniu naszego chóru "San-
ctae Annae" oraz Cameraty Wilanowskiej 
pod dyrekcją pani Natalii Knyziak. Koncert 
odbędzie się w naszym kościele w nie-
dzielę, 8 stycznia o godz.19.00.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w intencji      
o pokój na świecie. 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 godz. 7.30, 
a w niedzielę o godz. 14.00.
W czasie Pasterki na tacę, na potrzeby 
Domu Samotnej Matki, zebraliśmy 2500 zł, 
a w drugi dzień świąt na potrzeby Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana 
Pawła II, 6170 PLN. Wszystkim ofiaroda-
wcom serdecznie dziękujemy.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
- w poniedziałek, 2 stycznia, Wspomnienie 
św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Na-
zjanzu biskupów i Doktorów Kościoła,
- w piątek, uroczystość Objawienia 
Pańskiego.
Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Zofię Irenę Chojecką,  
- śp. Katarzynę Ołowską-Ryfka, 
- śp. Waldemara Henryka Petryka,
- śp. Janinę Pyrka,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie    
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.           

 9.

 
 10.

11.

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.

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

   1 stycznia - w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez 
papieża Pawła VI.

Data 6 stycznia posiada znaczenie symbo-
liczne. Jest to szósty dzień nowego roku we-
dług kalendarza rzymskiego. Koresponduje 
to z biblijnym szóstym dniem, kiedy Bóg 
stworzył człowieka. Szóstego dnia (zgodnie    
z żydowską rachubą czasu), czyli w piątek 
dokonało się także dzieło odkupienia przez 
śmierć Chrystusa na krzyżu. Szósty stycznia 
to zatem najbardziej odpowiedni czas, aby 
świętować początek odrodzenia przez przyj-
ście Mesjasza na ziemię i Jego chrzest. Mi-
sterium wcielenia jest bowiem zapowiedzią 
misterium odkupienia, a samo odkupienie 
jest rozumiane jako nowe stworzenie czło-
wieka. Zostało ono objawione przez dosko-
nałe człowieczeństwo odwiecznego Słowa.

Symbolika liczby sześć w odniesieniu do 
Chrystusa była rozwijana przez takich auto-
rów, jak: Ireneusz z Lyonu, Klemens Alek-
sandryjski, Orygenes, Hipolit Rzymski czy 
Wiktoryn z Petavium. Przykładowo Klemens 
pisał, że „Chrystus został wyróżniony naro-

 Boże Narodzenie 2022

Święta Boża Rodzicielka.

Modlitwa
do Świętej Bożej 

Rodzicielki
 Boże, 

Ty przez dziewicze macierzyństwo 
Najświętszej Maryi Panny 

obdarzyłeś ludzi 
łaską wiecznego zbawienia, 
spraw, abyśmy doznawali 

orędownictwa Tej, 
przez którą otrzymaliśmy 

Twojego Syna, 
Dawcę życia wiecznego. 

Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen

dzeniem, które oznaczyła liczna sześć”. Wska-
zywał na imię Jezus, które w języku greckim 
składa się z sześciu liter (Iesous). Podobnie 
wyraził się Ireneusz, stwierdzając, że kiedy 
objawiło się sześcioliterowe Imię, które przyjęło 
ludzkie ciało, by stać się dostępnym dla ludz-
kich zmysłów, wówczas stało się Ono drogą 
wiodącą do Ojca prawdy. Wiktoryn zaś pisał 
wyraźnie: „Chrystus narodził się w tym dniu, w 
którym ukształtował człowieka”.

Kiedy zatem powstawało święto Epifanii, da-
ta 6 stycznia nie była traktowana w sposób 
historyczny, lecz teologiczny. Ojcowie oraz inni 
autorzy wczesnochrześcijańscy w przeciwień-
stwie do dzisiejszych badaczy skupiali swoją 
uwagę i poszukiwania nie tyle na ustaleniu do-
kładnej chronologii wydarzeń z życia Jezusa, 
co na wyjaśnieniu ich znaczenia teologiczne-
go. Czynili to jednak zawsze z Pismem Świę-
tym w ręku, szukając w nim cennych wska-
zówek i inspiracji dla rozwiązania postawio-
nych sobie pytań i zagadnień.

Ustalenie daty obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego na 6 stycznia nie dokonało się przypadkowo. Choć nie została wskazana 
przez Pismo Święte, to posiada symbolikę opartą na tekstach biblijnych

Boskie macierzyństwo
 Boskie macierzyństwo jest pierwszym i naj-
ważniejszym przywilejem Maryi, z którego wy-
nikają wszystkie inne przyczyny jej czci i 
szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego 
Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież 
Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 
1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na 
którym przyznano Maryi tytuł "Theotokos" (Bo-
garodzica).
   Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 
października. Po reformie liturgicznej w 1969 
r. święto to podniesiono do najwyższej rangi
(jest to tzw. "święto nakazane" czyli związane
z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i
przesunięto na 1 stycznia, czyl na ostatni
dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla
to ścisły związek między prawdą o Bożym
Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

 Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma 
mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. 
oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za spra-
wą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza 
rozgorzał na ten temat zacięty spór teologi-
czny.

Spór teologiczny

   W 428 r. patriarcha Konstantynopola Nesto-
riusz w kazaniu na Boże Narodzenie wystąpił 
przeciw coraz powszechniejszemu nazywaniu 
Maryi matką Boga – po grecku „Theotokos”. 
Twierdził bowiem, że w Jezusie istniały dwie 
odrębne i niezależne od siebie osoby: boska i 
ludzka. Jezus-Bóg nie został zrodzony z Ma-
ryi, lecz z Ojca przed wiekami, a więc Maryja 
nie jest matką Boga, a tylko matką człowieka 
– Chrystusa („Christotokos”).

Podniosły się przeciwko temu liczne sprzeci-
wy. Patriarcha Aleksandrii Cyryl wystosował 
list do cesarza i rzymskiego papieża. Reagu-
jąc, papież Celestyn I pisze w tej sprawie list 
do Nestoriusza, a także do kapłanów w Kon-
stantynopolu oraz do wszystkich patriarchów 
Wschodu. Cyryl zaś zwołuje synod w Alek-
sandrii, na którym potępiono błędy Nestoriu-
sza. Dyskusje stały się gorące, gdyż Nestoriu-
sza poparło wielu biskupów. Wreszcie cesarz 
zwołał w 431 r. do Efezu sobór powszechny. 
Ogłoszono na nim dogmat o Bożym macie-
rzyństwie Maryi, a Nestoriusza złożono
z urzędu patriarszego.
   Zwolennicy przyznania Maryi tytułu Bożej 
Rodzicielki utrzymywali, że człowieczeństwo 
Jej Syna od samego swego poczęcia było złą-
czone osobowym, nierozerwalnym węzłem z 
bóstwem jednej z Osób Trójcy Przenajświęt-
szej.  

Stanowi z Nią jedność nierozdzielną. Jezus 
jest zarazem Bogiem i człowiekiem. Skoro 
więc Syn Maryi jest przedwiecznym Synem 
Bożym, który dopuścił do uczestnictwa w 
swym bóstwie nasze człowieczeństwo i zje-
dnoczył w swej boskiej Osobie swą boską 
naturę z naturą ludzką, które dokonało się      
w Jej łonie, możemy Maryję nazywać Matką 
Boga-Człowieka.

   Świadectwem przyznawania Maryi tego ty-
tułu na długo przed soborem w Efezie jest 
modlitwa „Pod Twoją obronę, Święta Boga 
Rodzicielko”, która pojawiła się w Egipcie już 
pod koniec II wieku. Wierzono bowiem, że 
Maryja ze względu na swój macierzyński 
związek z Jezusem ma skuteczne możliwości 
wstawiennicze u swego boskiego Syna.

1 stycznia

   W pierwszych wiekach w dniu 1 stycznia 
obchodzono oktawę święta Bożego Naro-
dzenia, a zarazem pamiątkę obrzezania i na-
dania Synowi Maryi imienia Jezus. Od poło-
wy V wieku modlitwy liturgiczne dnia przyj-
mują charakter maryjny. Dzień rozpoczyna-
jący nowy rok staje się pierwszym świętem 
maryjnym w liturgii rzymskiej. Niektórzy 
wprowadzenie tego święta wiążą ze sprowa-
dzeniem z Konstantynopola do bazyliki Sa-
nta Maria Antiqua na Forum Romanum kopii 
obrazu Matki Bożej Łukaszowego autorstwa.

   Dzień Nowego Roku zachował charakter 
maryjny jeszcze w późnym średniowieczu i 
dopiero pod wpływem liturgii galijskiej oktawa 
Bożego Narodzenia przyjęła charakter święta 
Obrzezania Pańskiego i nadania Imienia Je-
zus. Do liturgii Kościoła łacińskiego ponownie 
wprowadził święto świętej Bożej Rodzicielki       
w 1931 r. papież Pius XI – na pamiątkę 1500. 
rocznicy soboru w Efezie wyznaczył je na 
dzień 11 października. Posoborowa reforma 
liturgiczna w 1969 r. podniosła je do rangi 
uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 
stycznia. 

   W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 sty-
cznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten 
dzień kolejni papieże corocznie kierują do 
wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w li-
turgii Kościoła czytany jest fragment Pisma 
św. ze szczególnym błogosławieństwem Bo-
żym: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 
niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku 
tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy poko-
jem" (Lb 6,24-26).

Theotokos 

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

6 stycznia 2023 r. 

Nabożeństwo pierwszopiątkowe 
zostanie odprawione 

po Mszy św. o godz. 18.00.

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

3 stycznia 2023 r. godz. 17.00.
Msza św. w intencji dzieci, które ode-

szły od wia y i ościo a o az ic  
odziców, po Mszy św. będzie 

Różaniec.

PIERWSZA ŚRODA 
MIESIĄCA 

4 stycznia 2023 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefiee, a po
Mszy nabożeństwo pierwszośrodowe 

do św. Józefa.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

5 stycznia 2023 r. godz. 17.00. 
Msza Święta wotywna o Chrystusie 

Najwyższym i Wiecznym Kapłaniee w 
intencji kapłanów z naszej parafii, a 
po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

2 stycznia 2023 r. 

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ich poszukiwania pozwoliły na ustalenie 
daty nowego święta, które stało się jedną z 
najważniejszych uroczystości całego roku 
liturgicznego.

Ks. Julian Nastałek
Niedziela świdnicka 1/2019, str. VII

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/140780/nd/
Dlaczego-Epifania-przypada-6-stycznia

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

7 stycznia 2023 r. godz. 7.00  

Msza św o Niepokalanym Sercu NMP. 
Po Mszy Różaniec i  piętnastominu-
towe rozważanie w ciszy, nad wskaza-

ną tajemnicą różańca świętego.

https://www.niedziela.pl/artykul/140780/nd/
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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.    

1 stycznia - w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez 
papieża Pawła VI.

   Data 6 stycznia posiada znaczenie symbo-
liczne. Jest to szósty dzień nowego roku we-
dług kalendarza rzymskiego. Koresponduje 
to z biblijnym szóstym dniem, kiedy Bóg 
stworzył człowieka. Szóstego dnia (zgodnie    
z żydowską rachubą czasu), czyli w piątek 
dokonało się także dzieło odkupienia przez 
śmierć Chrystusa na krzyżu. Szósty stycznia 
to zatem najbardziej odpowiedni czas, aby 
świętować początek odrodzenia przez przyj-
ście Mesjasza na ziemię i Jego chrzest. Mi-
sterium wcielenia jest bowiem zapowiedzią 
misterium odkupienia, a samo odkupienie 
jest rozumiane jako nowe stworzenie czło-
wieka. Zostało ono objawione przez dosko-
nałe człowieczeństwo odwiecznego Słowa.
   Symbolika liczby sześć w odniesieniu do 
Chrystusa była rozwijana przez takich auto-
rów, jak: Ireneusz z Lyonu, Klemens Alek-
sandryjski, Orygenes, Hipolit Rzymski czy 
Wiktoryn z Petavium. Przykładowo Klemens 
pisał, że  „Chrystus  został  wyróżniony  naro-

Boże Narodzenie 2022

Święta Boża Rodzicielka.

Modlitwa
do Świętej Bożej 

Rodzicielki
Boże, 

Ty przez dziewicze macierzyństwo 
Najświętszej Maryi Panny 

obdarzyłeś ludzi 
łaską wiecznego zbawienia, 
spraw, abyśmy doznawali 

orędownictwa Tej, 
przez którą otrzymaliśmy 

Twojego Syna, 
Dawcę życia wiecznego. 

Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen

dzeniem, które oznaczyła liczna sześć”. Wska-
zywał na imię Jezus, które w języku greckim 
składa się z sześciu liter (Iesous). Podobnie 
wyraził się Ireneusz, stwierdzając, że kiedy 
objawiło się sześcioliterowe Imię, które przyjęło 
ludzkie ciało, by stać się dostępnym dla ludz-
kich zmysłów, wówczas stało się Ono drogą 
wiodącą do Ojca prawdy. Wiktoryn zaś pisał 
wyraźnie: „Chrystus narodził się w tym dniu, w 
którym ukształtował człowieka”.
   Kiedy zatem powstawało święto Epifanii, da-
ta 6 stycznia nie była traktowana w sposób 
historyczny, lecz teologiczny. Ojcowie oraz inni 
autorzy wczesnochrześcijańscy w przeciwień-
stwie do dzisiejszych badaczy skupiali swoją 
uwagę i poszukiwania nie tyle na ustaleniu do-
kładnej chronologii wydarzeń z życia Jezusa, 
co na wyjaśnieniu ich znaczenia teologiczne-
go. Czynili to jednak zawsze z Pismem Świę-
tym w ręku, szukając w nim cennych wska-
zówek i inspiracji dla rozwiązania postawio-
nych sobie pytań i zagadnień.

  Ustalenie daty obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego na 6 stycznia nie dokonało się przypadkowo. Choć nie została wskazana 
przez Pismo Święte, to posiada symbolikę opartą na tekstach biblijnych

Boskie macierzyństwo
Boskie macierzyństwo jest pierwszym i naj-

ważniejszym przywilejem Maryi, z którego wy-
nikają wszystkie inne przyczyny jej czci i 
szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego 
Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież 
Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 
1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na 
którym przyznano Maryi tytuł "Theotokos" (Bo-
garodzica).

Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 
października. Po reformie liturgicznej w 1969 
r. święto to podniesiono do najwyższej rangi
(jest to tzw. "święto nakazane" czyli związane
z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i
przesunięto na 1 stycznia, czyl na ostatni
dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla
to ścisły związek między prawdą o Bożym
Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma 
mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. 
oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za spra-
wą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza 
rozgorzał na ten temat zacięty spór teologi-
czny.

Spór teologiczny

W 428 r. patriarcha Konstantynopola Nesto-
riusz w kazaniu na Boże Narodzenie wystąpił 
przeciw coraz powszechniejszemu nazywaniu 
Maryi matką Boga – po grecku „Theotokos”. 
Twierdził bowiem, że w Jezusie istniały dwie 
odrębne i niezależne od siebie osoby: boska i 
ludzka. Jezus-Bóg nie został zrodzony z Ma-
ryi, lecz z Ojca przed wiekami, a więc Maryja 
nie jest matką Boga, a tylko matką człowieka 
– Chrystusa („Christotokos”).

Podniosły się przeciwko temu liczne sprzeci-
wy. Patriarcha Aleksandrii Cyryl wystosował 
list do cesarza i rzymskiego papieża. Reagu-
jąc, papież Celestyn I pisze w tej sprawie list 
do Nestoriusza, a także do kapłanów w Kon-
stantynopolu oraz do wszystkich patriarchów 
Wschodu. Cyryl zaś zwołuje synod w Alek-
sandrii, na którym potępiono błędy Nestoriu-
sza. Dyskusje stały się gorące, gdyż Nestoriu-
sza poparło wielu biskupów. Wreszcie cesarz 
zwołał w 431 r. do Efezu sobór powszechny. 
Ogłoszono na nim dogmat o Bożym macie-
rzyństwie Maryi, a Nestoriusza złożono
z urzędu patriarszego.

Zwolennicy przyznania Maryi tytułu Bożej 
Rodzicielki utrzymywali, że człowieczeństwo 
Jej Syna od samego swego poczęcia było złą-
czone osobowym, nierozerwalnym węzłem z 
bóstwem jednej z Osób Trójcy Przenajświęt-
szej.  

Stanowi z Nią jedność nierozdzielną. Jezus 
jest zarazem Bogiem i człowiekiem. Skoro 
więc Syn Maryi jest przedwiecznym Synem 
Bożym, który dopuścił do uczestnictwa w 
swym bóstwie nasze człowieczeństwo i zje-
dnoczył w swej boskiej Osobie swą boską 
naturę z naturą ludzką, które dokonało się      
w Jej łonie, możemy Maryję nazywać Matką 
Boga-Człowieka.

Świadectwem przyznawania Maryi tego ty-
tułu na długo przed soborem w Efezie jest 
modlitwa „Pod Twoją obronę, Święta Boga 
Rodzicielko”, która pojawiła się w Egipcie już 
pod koniec II wieku. Wierzono bowiem, że 
Maryja ze względu na swój macierzyński 
związek z Jezusem ma skuteczne możliwości 
wstawiennicze u swego boskiego Syna.

1 stycznia

W pierwszych wiekach w dniu 1 stycznia 
obchodzono oktawę święta Bożego Naro-
dzenia, a zarazem pamiątkę obrzezania i na-
dania Synowi Maryi imienia Jezus. Od poło-
wy V wieku modlitwy liturgiczne dnia przyj-
mują charakter maryjny. Dzień rozpoczyna-
jący nowy rok staje się pierwszym świętem 
maryjnym w liturgii rzymskiej. Niektórzy 
wprowadzenie tego święta wiążą ze sprowa-
dzeniem z Konstantynopola do bazyliki Sa-
nta Maria Antiqua na Forum Romanum kopii 
obrazu Matki Bożej Łukaszowego autorstwa.

Dzień Nowego Roku zachował charakter 
maryjny jeszcze w późnym średniowieczu i 
dopiero pod wpływem liturgii galijskiej oktawa 
Bożego Narodzenia przyjęła charakter święta 
Obrzezania Pańskiego i nadania Imienia Je-
zus. Do liturgii Kościoła łacińskiego ponownie 
wprowadził święto świętej Bożej Rodzicielki       
w 1931 r. papież Pius XI – na pamiątkę 1500. 
rocznicy soboru w Efezie wyznaczył je na 
dzień 11 października. Posoborowa reforma 
liturgiczna w 1969 r. podniosła je do rangi 
uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 
stycznia. 

W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 sty-
cznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten 
dzień kolejni papieże corocznie kierują do 
wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w li-
turgii Kościoła czytany jest fragment Pisma 
św. ze szczególnym błogosławieństwem Bo-
żym: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 
niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku 
tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy poko-
jem" (Lb 6,24-26).

Theotokos 

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

6 stycznia 2023 r. 

Nabożeństwo pierwszopiątkowe 
zostanie odprawione 

po Mszy św. o godz. 18.00.

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

3 stycznia 2023 r. godz. 17.00.
Msza św. w intencji dzieci, które ode-

szły od wia y i ościo a o az ic  
odziców, po Mszy św. będzie 

Różaniec.

PIERWSZA ŚRODA 
MIESIĄCA 

4 stycznia 2023 r. godz. 18.00. 
Msza św. wotywna o św. Józefiee, a po 
Mszy nabożeństwo pierwszośrodowe 

do św. Józefa.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

5 stycznia 2023 r.  godz. 17.00. 
Msza Święta wotywna o Chrystusie 

Najwyższym i Wiecznym Kapłaniee w 
intencji kapłanów z naszej parafii, a 
po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

2 stycznia 2023 r. 

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym

 Uroczystość Objawienia Pańskiego

   Ich poszukiwania pozwoliły na ustalenie 
daty nowego święta, które stało się jedną z 
najważniejszych uroczystości całego roku 
liturgicznego.

 Ks. Julian Nastałek
Niedziela świdnicka 1/2019, str. VII

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/140780/nd/
Dlaczego-Epifania-przypada-6-stycznia

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

7 stycznia 2023 r. godz. 7.00  

Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.
Po Mszy Różaniec i piętnastominu-
towe rozważanie w ciszy, nad wskaza-

ną tajemnicą różańca świętego.

https://www.niedziela.pl/artykul/140780/nd/
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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 722

L I T U R G I A S Ł O W A

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Lb 6, 22-27

Czytanie z Księgi Liczb: Pan mówił do Mojże-
sza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego 
synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. 
Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strze-
że. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad to-
bą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci 
ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy po-
kojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad 
Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8

Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; * 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi. 
Niech nam Bóg błogosławi, * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce 
ziemi.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów: Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, 
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewia-
sty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
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Oto Słowo Pańskie
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8.
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Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycznia 
nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00., a następnie procesja 
eucharystyczna wewnątrz świątyni. Prosi-
my ministrantów, bielanki, asystę kościelną 
i wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
W poniedziałek, 2 stycznia, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna             
o Duchu Świętym. Po Mszy odmówimy Li-
tanię do Ducha Świętego. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
We wtorek, 3 stycznia br., o godz. 17.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła i 
ich rodziców a o godz. 17.30. zostanie od-
prawione nabożeństwo różańcowe.
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w środę, 4 stycznia br., o godz. 
18.00.
W piątek, 6 stycznia br., przypada Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego. Msze św. 
sprawowane będą o godz.: 7.00., 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00. 

 

Oto Słowo Pańskie

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 

W czasie każdej Mszy pobłogosławimy 
kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi 
naszych mieszkań i domów. Taca z uro-
czystości przeznaczona jest na misje.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I piątek miesiąca. W czwartek, 5 sty-
cznia Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny, modlimy się     
o powołania kapłańskie i zakonne. W pią-
tek, 6 stycznia ze względu na przypada-
jącą uroczystość nie odprawimy Mszy św.
wotywnej o Chrystusie Najwyższym i Wie-
cznym Kapłanie. Nabożeństwo pierwszo-
piątkowe zostanie odprawione po Mszy
św. o godz. 18.00. W sobotę, 7 stycznia,
o godz. 7.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP.
Po Mszy zapraszamy na Nabożeństwo
Różańcowe. Przed wystawionym Najświę-
tszym Sakramentem odmówimy jedną
cześć różańca.
Z piątku 6 styczna na sobotę 7 stycznia      
w naszej parafii, odbędzie się kolejna Noc-
na Adoracja Najświętszego Sakramentu     
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-9 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste)  
ul. Kosiarzy 1-33 (numery nieparzyste) 
ul. Kosiarzy 35 i 37, ul. Kosiarzy (numery parzyste) 
Uroczystość Trzech Króli
ul. Obornicka

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

– poniedziałek, 2 stycznia
– wtorek, 3 stycznia

środa, 4 stycznia

–

–
–

 7.

K O M E N T A R Z
W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa 

czytamy o Mądrości Bożej, która była już 
„na początku” u Boga, i której Bóg polecił: 
„Rozbij namiot w Jakubie!” (Syr 24,8). 
Natomiast w Ewangelii św. Jana słyszymy    

–
–
––

–

czwartek, 5 stycznia
piątek, 6 stycznia
sobota, 7 stycznia –

tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód 
tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc 
naszych Ducha Syna swego, który woła: 
«Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już 
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, 
to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Por. Hbr 1, 1-2a

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

EWANGELIA
Łk 2, 16-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i 
znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie 
Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im 
zostało objawione o tym dziecięciu. A wszy-
scy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im 
pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowy-
wała wszystkie te sprawy i rozważała je w 
swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i 
wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i 
widzieli, jak im to zostało przedtem powie-
dziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, któ-
rym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w ło-
nie Matki.

Szopka wilanowska w 2022 r. Fot. Mirosław Wrotek

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a 
zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapra-
szamy parafian do modlitwy, w dogodnej 
dla siebie porze. Więcej informacji na stro-
nie internetowej naszej parafii i fb.
W Uroczystość Objawienia Pańskiego kre-
dę i kadzidło będą rozprowadzać ministra-
nci po każdej Mszy św. Ofiary składane 
przy tej okazji przeznaczone są na fun-
dusz ministrancki.
W następną niedzielę, 8 stycznia Wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym poprowa-
dzi kolejne Warsztaty Rodzinne. Każdy kto 
przybędzie na to spotkanie będzie mógł 
wyruszyć z nami w niepowtarzalną, teatral-
no-muzyczną podróż do Betlejem. Zapra-
szamy całe rodziny, a dzieci gorąco za-
chęcamy do udziału w warsztatach. 
Szczegóły na plakatach.
Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na "Koncert kolęd i pastorałek u św. 
Anny" w wykonaniu naszego chóru "San-
ctae Annae" oraz Cameraty Wilanowskiej 
pod dyrekcją pani Natalii Knyziak. Koncert 
odbędzie się w naszym kościele w nie-
dzielę, 8 stycznia o godz.19.00.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w intencji      
o pokój na świecie. 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 godz. 7.30,
a w niedzielę o godz. 14.00.
W czasie Pasterki na tacę, na potrzeby 
Domu Samotnej Matki, zebraliśmy 2500 zł, 
a w drugi dzień świąt na potrzeby Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana 
Pawła II, 6170 PLN. Wszystkim ofiaroda-
wcom serdecznie dziękujemy.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
- w poniedziałek, 2 stycznia, Wspomnienie
św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Na-
zjanzu biskupów i Doktorów Kościoła,
- w piątek, uroczystość Objawienia
Pańskiego.
Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Zofię Irenę Chojecką,
- śp. Katarzynę Ołowską-Ryfka,
- śp. Waldemara Henryka Petryka,
- śp. Janinę Pyrka,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

 
 9.

 
 10.

 
 11.

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.

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

	722_1
	Pusta strona
	Pusta strona

	722_2
	Pusta strona
	Pusta strona




