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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 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: To mówi 
Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on 
przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni 
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczy-
wiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani 
nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powoła-
łem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształ-
towałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla 
ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył 
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypu-
ścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają  
w ciemności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, * 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, * 
Pan ponad wód bezmiarem! 
Głos Pana potężny, * 
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: * 
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!» 
Pan zasiadł nad potopem, * 
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr 
przybył do domu setnika Korneliusza w Ceza-
rei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Prze-
konuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Pa-
nem wszystkich.
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Czego jeszcze nie wiemy 
o Bożym Narodzeniu? . . . . . . . . . . . . . . 2

Wykład „Między pokorą 
a narcyzmem. Jak rozwijać 
poczucie własnej wartości? . . . . . . . . . . 2

Święto Chrztu Pańskiego. . . . . . . . . . . . 3

Papież Benedykt XVI odszedł
do Domu Ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończy-
my liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąte-
czny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicz-
nej, które przypada 2 lutego.

Dzisiaj Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-
tym poprowadzi kolejne Warsztaty Rodzin-
ne zatytułowane „Cuda, cuda ogłaszają”. 
Każdy kto przybędzie na to spotkanie bę-
dzie mógł wyruszyć z nami w niepowtarzal-
ną, teatralno-muzyczną podróż do Betle-
jem. Zapraszamy całe rodziny, a dzieci go-
rąco zachęcamy do udziału w warsztatach. 
Zbiórka o godz.12.30. pod dzwonnicą. War-
sztaty odbędą się w Kanonii.

Spotkanie opłatkowe członków Kół Żywego 
Różańca odbędzie się dziś o godz. 16.00., 
w Wieczerniku. 

 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począ-
wszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dla-
tego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mk 9, 7

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie».

EWANGELIA
Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan pow-
strzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Je-
zus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z 
wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i 
ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołę-
bica i przychodzącego nad Niego. A oto głos 
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».

Oto Słowo Pańskie

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na "Koncert kolęd i pastorałek        
„u św. Anny" w wykonaniu naszego chóru 
"Sanctae Annae" oraz Cameraty Wilano-
wskiej pod dyrekcją pani Natalii Knyziak. 
Koncert odbędzie się w naszym kościele     
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.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. Plan wizyty znajduje się poni-
żej. Ofiary złożone podczas wizyty dusz-
pasterskiej przeznaczone są na bieżące re-
monty. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

– ul. Wiertnicza (strona nieparzysta), 
– ul. Wiertnicza (strona parzysta), ul. Ostra
– ul. Chorągwi Pancernej 4A - 38 (numery parzyste)
– ul. Chorągwi Pancernej 40-88 (numery parzyste)

ul. Chorągwi Pancernej 3-39 (numery nieparzyste)
– ul. Chorągwi Pancernej 47-85 (numery nieparzyste)

ul. Petyhorska, ul. Husarii 2-16A (numery parzyste)
– wizyty u osób chorych z racji I piątku miesiąca (za święto)
– ul. Husarii 16B-80 (numery parzyste) 

ul. Husarii (strona nieparzysta)
ul. Rotmistrzowska (strona nieparzysta)

– poniedziałek, 9 stycznia
– wtorek, 10 stycznia

– środa, 11 stycznia

– czwartek, 12 stycznia

– piątek, 13 stycznia
– sobota, 14 stycznia

W dni powszednie kolęda w godz. 17.00-21.00, a w soboty w godz. 15.00-21.00. 

K O M E N T A R Z
  „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie” - takie słowa wypowiada 
Bóg Ojciec nad Jezusem Chrystusem 
podczas Jego chrztu w Jordanie. Ukazuje 
się też Duch Święty w postaci gołębicy, któ-
ry potwierdza prawdziwość tego, co zostało 
powiedziane. Inaczej można by to wyrazić, 
że Duch Święty przynosi te niezwykle głę-
bokie słowa Ojca Jezusowi Chrystusowi – 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie”.

   Każdy z nas chrześcijan, dzięki sakra-
mentowi chrztu świętego, stał się dzieckiem 
Bożym, synem w Synu. Można powiedzieć, 
że w Duchu Świętym Bóg Ojciec wypowie-
dział nad nami te same słowa: „Tyś jest mój 
Syn umiłowany”. Dzieje się tak nie tylko     
w momencie chrztu, ale w każdej chwili na-
szego życia. Warto sobie to przypominać, 
zwłaszcza kiedy czujemy się niepotrzebni, 
bezwartościowi lub opuszczeni przez Boga. 
Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem 
Ojca, i każdemu powtarza On nieustannie: 
„Potrzebuję cię! Powołałem cię i posłałem, i 
liczę na ciebie!”

8 stycznia 2023 roku
godz. 19.00

15 stycznia 2023 r.
26. Dzień Judaizmu 

Msza święta o godz. 17.00
„o uproszenie miłości”

Pod hasłem 
„Przejście Pana: wychodzicie” (Wj 13,4)  

w stołecznym kościele środowisk 
twórczych odbędą się obchody 26. Dnia 

Judaizmu. Więcej info na stronie 
Archidiecezji Warszawskiej.

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.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych w grudniu:
o łaskę dobrego przygotowania się
wszystkich wiernych na przyjście
Pana Jezusa w jedności z Maryją.

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

Pon. 16.30 
Wt.   18.30 

Czw. 18.30 
Śr.     18.30 

Sob.    7.30
Nied.14.00 

Pt.     12.30 

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca
- wszystkie wspólnoty

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

8 stycznia 2023 r. - Koncert kolęd 
i pastorałek u św. Anny . . . . . . . . . . . . . .4

15 stycznia 2023 r. - 26. Dzień 
Judaizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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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.    

Nie rodzimy się chrześcijanami. Stajemy się nimi przez przyjęcie sakramentu chrztu św. Pan Jezus powiedział Nikodemowi: "Kto się nie 
narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego" (por. J 3, 5). 

Jan Uryga
Niedziela Ogólnopolska 2/2003

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/70329/nd/

I nadszedł czas, gdy przed Janem Chrzci-
cielem stanął pośród innych sam Jezus, aby 
dać się ochrzcić. Pan Jezus poddaje się temu 
obrzędowi, by wziąć na siebie doświadczenie 
ludzkości szukającej oczyszczenia i by uświę-
cić wodę jako znak rozpoczynającego się No-
wego Przymierza z Bogiem. 

Chrystus, przyjmując chrzest pokuty, prze-
znaczony dla grzesznych ludzi, zrównał się 
niejako z nami, stanął w naszych szeregach 
jako nasz serdeczny Brat, który dzieli wspólny 
nam wszystkim los, choć sam bezgrzeszny, 
czyni zbędną jakąkolwiek formę pokuty w sto-
sunku do siebie samego. 

Św. Marek Ewangelista, pisząc dalej   

Chrzest początkiem
Chrzest jest początkiem nowego życia, a nie 

jego końcem ani ukoronowaniem. Z nowym 
życiem otrzymujemy równocześnie zadanie,
którego symbolem jest biała szata, aby każdy 
ochrzczony doniósł ją czystą przed oblicze 
Stwórcy. 

Dlatego Kościół wymaga, aby nowo ochrz-
czony wyrzekł się szatana, spraw jego i zape-
wnił, jeśli chce wejść do żywota wiecznego, że 
będzie żył według przykazań Bożych. W imie-
niu niemowląt czynią to rodzice i rodzice 
chrzestni, poręczając katolickie wychowanie, a 
ci, którzy samodzielnie już rozumują, osobiś-
cie muszą zaświadczyć gotowość przyjęcia 
chrztu i życia według wskazań wiary. 

Starajmy się pamiętać o wielkości chrztu 
św., który każdemu otwiera bramę do nieba, 
do zbawienia.

o chrzcie Jezusa w Jordanie, mówi: "W chwili
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę, zstępującego na
siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie" (Mk 1, 10-11).

Ukazanie się Gołębicy i Głos z nieba pogłę-
biały tajemnicę tego wydarzenia znad Jorda-
nu. Odkrywają przed nami "nieprawdopodo-
bną" prawdę o żywej rzeczywistości nieba, 
prawdę, że z nieba docierają do człowieka 
wyraźne jednoznaczne sygnały, podobne do 
tych, które zauważył i prawidłowo odczytał 
św. Jan - syn Zachariasza i Elżbiety. 

Prawdopodobnie kryzys wiary w Europie był 
jednym z powodów, dla których Benedykt XVI 
w 2013 roku zrezygnował z papiestwa, ponie-
waż uważał, że w trudnych czasach Kościół 
potrzebuje lidera, który będzie miał dość sił, by
wyprowadzić go z kryzysu. 

Benedykt XVI był pierwszym od niemal 600 
lat papieżem, który ustąpił ze stanowiska. Po-
przednim był Grzegorz XII, który abdykował w 
1415 roku. Był pierwszym papieżem Niemcem 
na tym stanowisku od 480 lat, po Hadrianie VI, 
drugim po papieżu Polaku następcą Piotra, do
którego można było wysłać wiadomość e-mai-
lem.

Był poliglotą, oprócz ojczystego języka nie-
mieckiego biegle posługiwał się francuskim, an-
gielskim, hiszpańskim, łacińskim i włoskim, po-
nadto płynnie czytał w języku starogreckim i 
biblijnym hebrajskim.

Emerytowany papież był profesorem dogma-
tyki. Odegrał istotną rolę w pracach Soboru Wa-
tykańskiego II. Opublikował ponad 60 pozycji 
książkowych, jako papież trzy encykliki. Napisał 
kilkaset artykułów i rozpraw. Był laureatem wielu
międzynarodowych nagród i wyróżnień. Jest
uznawany za jednego z największych teologów
współczesnych czasów. 

Opracowała Elżbieta Wrotek

Tajemnica chrztu

Liturgiczna pamięć o chrzcie Chrystusa ma 
nam uświadomić nasze własne odrodzenie, 
które dokonało się w chwili pierwszego spot-
kania człowieka z Bogiem-Człowiekiem w ta-
jemnicy świętego chrztu. Wydarzenie nad 
Jordanem ukazuje jedną z tajemnic życia Sy-
na Bożego. W chrzcie Chrystusa, uważanym 
uprzednio za ceremonię symboliczną, współ-
czesna teologia dostrzega głęboką naukę dla 
naszych czasów. Chrzest Chrystusa bowiem 
zamyka działalność proroków Starego Testa-
mentu i zapowiada Mesjańską godność Je-
zusa, głoszoną w wizjach proroczych Stare-
go Przymierza. Jest także momentem, w któ-
rym niebo dało Jezusowi publiczne świade-
ctwo Jego Boskiej godności. W chrzcie Jezu-
sa jest także zapowiedź Jego Męki i Zma-
rtwychwstania. 

Objawienie Mesjasza

Gdy Jezus w Nazarecie kończył swoje 
ukryte życie, na pustyni dał się słyszeć dono-
śny głos, zapowiadający rychłe nadejście 
oczekiwanego Mesjasza i nadejście króle-
stwa Bożego: "Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić 
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym" (Mk 1, 7-8). 

Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 
2022 r. o godz. 9.34. Był to przedostatni dzień 
Oktawy Bożego Narodzenia. Jego poprzed-
nik, Wielki Jan Paweł II odszedł do Domu 
Ojca również w siódmym dniu Oktawy, ale 
Wielkanocy o godz. 21.37. Dwaj przyjaciele 
powołani do wieczności w czasie oktawy 
świąt, które "były punktem odniesienia" dla 
Ich pontyfikatów. "Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi", temu, który żyje, bo Zmartwychwstał – 
wołał z mocą w 1978 roku Jan Paweł II.  
"Moim prawdziwym programem jest to, by nie 
realizować swojej własnej woli..., ale pozwo-
lić się Jemu kierować, aby On sam prowadził 
Kościół w tej godzinie naszej historii" – 
powiedział Benedykt XVI w homilii inaugu-
rującej pontyfikat w 2005 roku – chciał pełnić 
wolę Ojca jak Jezus, który narodził się po to, 
aby wypełnić wolę Ojca. Benedykt XVI uwa-
żał się za "prostego i skromnego pracownika 
winnicy Pańskiej" – to słowa, które wypowie-
dział po wyborze na papieża, który to urząd 
pełnił przez osiem lat, od 19 kwietnia 2005 
roku do 28 lutego 2013 roku. 

Był pierwszym papieżem wybranym w obe-
cnym tysiącleciu i najstarszym biskupem Rzy-
mu od 275 lat. Przed wyborem na Stolicę 
Piotrową był prefektem watykańskiej Kongre-
gacji Nauki Wiary.

Według kard. Mullera emerytowany papież 
"Miał dar proroctwa, który wynikał z Jego 
głębokiej analizy rzeczywistości". W 1969 roku, 
Joseph Ratzinger podczas audycji "Wiara i 
Przyszłość" w niemieckim radiu podzielił się 
swoją wizją dotyczącą przyszłości Kościoła i 
nadchodzącego kryzysu. Już dzisiaj widzimy, 
że Jego słowa zaczynają się spełniać. O czym 
wówczas powiedział?
– Jesteśmy w ogromnym punkcie zwrotnym...
– Społeczeństwo ma zredukować rolę duchow-
nych do "pracowników społecznych"...
– Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastą-
pią straszliwe wstrząsy...
– Kościół zacznie tracić na znaczeniu, ludzie
zaczną się od niego odwracać, kryzys ten
oznacza ogromne zmiany...
– Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra,
Kościół, który stracił wiele. Będzie niewielki i
będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej
od początku. Nie będzie już w stanie zapełnić
budowli, które wznosił w czasach powodzenia.
Ponieważ liczba jego zwolenników zmaleje,
straci też wiele ze swoich przywilejów społe-
cznych...
– Kościół będzie wspólnotą bardziej uducho-
wioną, która nie będzie przyjmować mandatu
politycznego, flirtując raz z lewicą, a raz z
prawicą. (…) Będzie ubogi, stanie się Kościo-
łem cichych...

  Tradycja opłatka, pobłogosławionego nie-
kwaszonego chleba, wyraża znak dzielenia 
się z ubogimi i potrzebującymi chlebem i inny-
mi dobrami. (Dzielenie się chlebem po liturgii 
nazywano ucztą miłości, czyli agapą . Dzie-
lenie  się opłatkiem jest zwyczajem typowo 
polskim, który dzięki Polonii rozprzestrzenia 
się po całym świecie - przyp. Red.).

   Ksiądz profesor zauważył, że istnieje wiele 
różnych tradycji właściwych dla poszczegól-
nych krajów, a nawet regionów. 

  Po konferencji prelegent odpowiadał na 
pytania uczestników wykładu.

Źródło:
https://akademiakatolicka.pl/duchowosc-dla-
warszawy-czego-jeszcze-nie-wiemy-o-bozym-
narodzeniu-relacja/

 Wykład można odsłuchać na stronie 
Akademii Katolickiej w Warszawie:

https://akademiakatolicka.pl/czego-jeszcze-
nie-wiemy-o-bozym-narodzeniu-zapraszamy-
do-ogladania-nagrania-z-wykladu-z-cyklu-
duchowosc-dla-warszawy/

Święto Chrztu Pańskiego

   Na to pytanie odpowiadał ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz podczas kolejnego wykładu otwartego z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, 
który odbył się z inicjatywy Akademii Katolickiej 15 grudnia w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Przez nawiązanie do 
znanej wszystkim baśni H.C. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, prelegent zwrócił uwagę na szczególny motyw światła, który od wieków 
towarzyszy chrześcijanom w przeżywaniu wielkiej tajemnicy Boga, który staje się człowiekiem.

 Boże Narodzenie 2022

Czego jeszcze nie wiemy o Bożym Narodzeniu?

Data Bożego Narodzenia

  Ksiądz profesor nawiązał do znanych 
elementów mówiących o narodzinach Jezusa 
w Betlejem, które są zawarte w ewangeliach, 
objaśniając to, co mogłoby wydawać się mniej 
zrozumiałe dla współczesnego czytelnika. 
Tradycyjna szopka to właściwie grota, stano-
wiąca zaciszne miejsce dla rodzącej Maryi, 
została wskazana jako miejsce narodzin Jezu-
sa w licznych pozabiblijnych źródłach. Stała 
się ona następnie miejscem, w którym wznie-
siono w 328 r. Bazylikę pod wezwaniem Na-
rodzenia Pańskiego. Fakt ten, przyczynił się 
do ustanowienia uroczystości, której datą było 
na wschodzie chrześcijańskim początkowo 6 
stycznia (6 dzień nowego roku, nawiązujący 
do 6 dnia stworzenia Adama), a w Rzymie 25 
grudnia (dzień nawiązujący do przesilenia 
zimowego). Chrześcijanie wschodni obchodzą 
dziś tę uroczystość również 25 grudnia, jed-
nak według kalendarza juliańskiego, co wypa-
da według gregoriańskiej rachuby czasu 7 sty-
cznia. Narodziny Jezusa, na podstawie pro-
roctw Starego Testamentu, określano jako 
przyjście na świat prawdziwej Światłości.

Symbole Bożego Narodzenia

   Rozwijająca się tradycja chrześcijańska     
w ciągu wieków dodała różne symboliczne 
elementy nawiązujące do wydarzenia naro-
dzin Jezusa. Tradycja strojenia choinek wią-
zała się z misteriami chrześcijańskiego śred-
niowiecza, w których przedstawiano sceny       
z raju i obecne w nim drzewo życia. Pięknie 
przyozdobione (początkowo owocami, po-
tem również światłami i niekonsekrowanymi 
hostiami - przyp. Red.) drzewka zanoszono 
do kościołów i do domów. Zwyczaje te na 
różne sposoby rozwijały się w poszczegól-
nych krajach chrześcijańskich. (Okrągłe 
hostie, zastąpione później bąbkami symbo-
lizowały światy - kulę ziemską poruszoną 
narodzinami Chrystusa - przyp. Red.) .

   Nie bez znaczenia był fakt pojawienia się 
szopki z figurami upamiętniającymi Boże 
Narodzenie. (Choinka i żłóbek zawieszony 
na drzewku lub postawiony pod drzewkiem 
to tradycja chrześcijańska, którą współcze-
śnie zastępują prezenty stające się najistot-
niejszym elementem świąt Bożego Naro-
dzenia - przyp. Red.).

"Duchowość dla Warszawy"

   Poczucie własnej wartości to sposób, w jaki 
widzimy i oceniamy samych siebie. A to 
wpływa na wiele mniejszych i większych de-
cyzji, które podejmujemy w życiu. Odwaga 
wobec wyzwań i życiowych aspiracji, relacje 
społeczne, które nawiązujemy, są często 
uwarunkowane naszym postrzeganiem sa-
mych siebie. W życiu mogą pojawić się też 
sytuacje, które będą obniżały naszą wartość 
we własnych oczach.
   Co zatem stanowi o naszej godności? Jak 
odkrywać naszą wartość i jak ją rozwijać? 
Jak uczyć się szacunku do samego siebie? 
Czy w budowaniu siebie jest jeszcze miejsce 
na chrześcijańską pokorę?
   Te i podobne kwestie zostaną podjęte pod-
czas wykładu „Między pokorą a narcyzmem. 
Jak rozwijać poczucie własnej wartości?”, 
który wygłoszą o. Krzysztof Pałys OP i Anna 
Czyżewska (psycholog).
Wykład odbędzie się 19 stycznia (czwartek) 
o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytut-
u Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie
Przedmieście 66).
Żródło: 
strona Akademii Katolickiej w Warszawie        

Papież Benedykt XVI odszedł do Domu Ojca. fot. PAP/DPA
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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.    

   Nie rodzimy się chrześcijanami. Stajemy się nimi przez przyjęcie sakramentu chrztu św. Pan Jezus powiedział Nikodemowi: "Kto się nie 
narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego" (por. J 3, 5). 

 Jan Uryga
Niedziela Ogólnopolska 2/2003

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/70329/nd/

   I nadszedł czas, gdy przed Janem Chrzci-
cielem stanął pośród innych sam Jezus, aby 
dać się ochrzcić. Pan Jezus poddaje się temu 
obrzędowi, by wziąć na siebie doświadczenie 
ludzkości szukającej oczyszczenia i by uświę-
cić wodę jako znak rozpoczynającego się No-
wego Przymierza z Bogiem. 

   Chrystus, przyjmując chrzest pokuty, prze-
znaczony dla grzesznych ludzi, zrównał się 
niejako z nami, stanął w naszych szeregach 
jako nasz serdeczny Brat, który dzieli wspólny 
nam wszystkim los, choć sam bezgrzeszny, 
czyni zbędną jakąkolwiek formę pokuty w sto-
sunku do siebie samego. 

Św. Marek Ewangelista, pisząc dalej   

Chrzest początkiem
   Chrzest jest początkiem nowego życia, a nie 
jego końcem ani ukoronowaniem. Z nowym 
życiem otrzymujemy równocześnie zadanie, 
którego symbolem jest biała szata, aby każdy 
ochrzczony doniósł ją czystą przed oblicze 
Stwórcy. 
   Dlatego Kościół wymaga, aby nowo ochrz-
czony wyrzekł się szatana, spraw jego i zape-
wnił, jeśli chce wejść do żywota wiecznego, że 
będzie żył według przykazań Bożych. W imie-
niu niemowląt czynią to rodzice i rodzice 
chrzestni, poręczając katolickie wychowanie, a 
ci, którzy samodzielnie już rozumują, osobiś-
cie muszą zaświadczyć gotowość przyjęcia 
chrztu i życia według wskazań wiary. 
   Starajmy się pamiętać o wielkości chrztu 
św., który każdemu otwiera bramę do nieba, 
do zbawienia.

o chrzcie Jezusa w Jordanie, mówi: "W chwili
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę, zstępującego na
siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie" (Mk 1, 10-11).

   Ukazanie się Gołębicy i Głos z nieba pogłę-
biały tajemnicę tego wydarzenia znad Jorda-
nu. Odkrywają przed nami "nieprawdopodo-
bną" prawdę o żywej rzeczywistości nieba, 
prawdę, że z nieba docierają do człowieka 
wyraźne jednoznaczne sygnały, podobne do 
tych, które zauważył i prawidłowo odczytał 
św. Jan - syn Zachariasza i Elżbiety. 

   Prawdopodobnie kryzys wiary w Europie był 
jednym z powodów, dla których Benedykt XVI 
w 2013 roku zrezygnował z papiestwa, ponie- 
waż uważał, że w trudnych czasach Kościół 
potrzebuje lidera, który będzie miał dość sił, by 
wyprowadzić go z kryzysu. 
   Benedykt XVI był pierwszym od niemal 600 
lat papieżem, który ustąpił ze stanowiska. Po-
przednim był Grzegorz XII, który abdykował w 
1415 roku. Był pierwszym papieżem Niemcem 
na tym stanowisku od 480 lat, po Hadrianie VI, 
drugim po papieżu Polaku następcą Piotra, do 
którego można było wysłać wiadomość e-mai-
lem.
   Był poliglotą, oprócz ojczystego języka nie-
mieckiego biegle posługiwał się francuskim, an-
gielskim, hiszpańskim, łacińskim i włoskim, po-
nadto płynnie czytał w języku starogreckim i 
biblijnym hebrajskim.
   Emerytowany papież był profesorem dogma-
tyki. Odegrał istotną rolę w pracach Soboru Wa-
tykańskiego II. Opublikował ponad 60 pozycji 
książkowych, jako papież trzy encykliki. Napisał 
kilkaset artykułów i rozpraw. Był laureatem wielu 
międzynarodowych nagród i wyróżnień. Jest 
uznawany za jednego  z największych teologów 
współczesnych czasów. 

Opracowała Elżbieta Wrotek

Tajemnica chrztu

   Liturgiczna pamięć o chrzcie Chrystusa ma 
nam uświadomić nasze własne odrodzenie, 
które dokonało się w chwili pierwszego spot-
kania człowieka z Bogiem-Człowiekiem w ta-
jemnicy świętego chrztu. Wydarzenie nad 
Jordanem ukazuje jedną z tajemnic życia Sy-
na Bożego. W chrzcie Chrystusa, uważanym 
uprzednio za ceremonię symboliczną, współ-
czesna teologia dostrzega głęboką naukę dla 
naszych czasów. Chrzest Chrystusa bowiem 
zamyka działalność proroków Starego Testa-
mentu i zapowiada Mesjańską godność Je-
zusa, głoszoną w wizjach proroczych Stare-
go Przymierza. Jest także momentem, w któ-
rym niebo dało Jezusowi publiczne świade-
ctwo Jego Boskiej godności. W chrzcie Jezu-
sa jest także zapowiedź Jego Męki i Zma-
rtwychwstania. 

Objawienie Mesjasza

   Gdy Jezus w Nazarecie kończył swoje 
ukryte życie, na pustyni dał się słyszeć dono-
śny głos, zapowiadający rychłe nadejście 
oczekiwanego Mesjasza i nadejście króle-
stwa Bożego: "Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić 
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym" (Mk 1, 7-8). 

   Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 
2022 r. o godz. 9.34. Był to przedostatni dzień 
Oktawy Bożego Narodzenia. Jego poprzed-
nik, Wielki Jan Paweł II odszedł do Domu 
Ojca również w siódmym dniu Oktawy, ale 
Wielkanocy o godz. 21.37. Dwaj przyjaciele 
powołani do wieczności w czasie oktawy 
świąt, które "były punktem odniesienia" dla 
Ich pontyfikatów. "Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi", temu, który żyje, bo Zmartwychwstał – 
wołał z mocą w 1978 roku Jan Paweł II.  
"Moim prawdziwym programem jest to, by nie 
realizować swojej własnej woli..., ale pozwo-
lić się Jemu kierować, aby On sam prowadził 
Kościół w tej godzinie naszej historii" – 
powiedział Benedykt XVI w homilii inaugu-
rującej pontyfikat w 2005 roku – chciał pełnić 
wolę Ojca jak Jezus, który narodził się po to, 
aby wypełnić wolę Ojca. Benedykt XVI uwa-
żał się za "prostego i skromnego pracownika 
winnicy Pańskiej" –  to słowa, które wypowie-
dział po wyborze na papieża, który to urząd 
pełnił przez osiem lat, od 19 kwietnia 2005 
roku do 28 lutego 2013 roku. 
   Był pierwszym papieżem wybranym w obe-
cnym tysiącleciu i najstarszym biskupem Rzy-
mu od 275 lat. Przed wyborem na Stolicę 
Piotrową był prefektem watykańskiej Kongre-
gacji Nauki Wiary.

  Według  kard. Mullera emerytowany papież 
"Miał dar proroctwa, który wynikał z Jego 
głębokiej analizy rzeczywistości". W 1969 roku, 
Joseph Ratzinger podczas audycji "Wiara i 
Przyszłość" w niemieckim radiu podzielił się 
swoją wizją dotyczącą przyszłości Kościoła i 
nadchodzącego kryzysu. Już dzisiaj widzimy, 
że Jego słowa zaczynają się spełniać. O czym 
wówczas powiedział?
– Jesteśmy w ogromnym punkcie zwrotnym...
– Społeczeństwo ma zredukować rolę duchow-
nych do "pracowników społecznych"...
– Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastą-
pią straszliwe wstrząsy...
– Kościół zacznie tracić na znaczeniu, ludzie
zaczną się od niego odwracać, kryzys ten
oznacza ogromne zmiany...
– Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra,
Kościół, który stracił wiele. Będzie niewielki i
będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej
od początku. Nie będzie już w stanie zapełnić
budowli, które wznosił w czasach powodzenia.
Ponieważ liczba jego zwolenników zmaleje,
straci też wiele ze swoich przywilejów społe-
cznych...
– Kościół będzie wspólnotą bardziej uducho-
wioną, która nie będzie przyjmować mandatu
politycznego, flirtując raz z lewicą, a raz z
prawicą. (…) Będzie ubogi, stanie się Kościo-
łem cichych...

  Tradycja opłatka, pobłogosławionego nie-
kwaszonego chleba, wyraża znak dzielenia 
się z ubogimi i potrzebującymi chlebem i inny-
mi dobrami. (Dzielenie się chlebem po liturgii 
nazywano ucztą miłości, czyli agapą . Dzie-
lenie  się opłatkiem jest zwyczajem typowo 
polskim, który dzięki Polonii rozprzestrzenia 
się po całym świecie - przyp. Red.).

   Ksiądz profesor zauważył, że istnieje wiele 
różnych tradycji właściwych dla poszczegól-
nych krajów, a nawet regionów. 

  Po konferencji prelegent odpowiadał na 
pytania uczestników wykładu.
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 Wykład można odsłuchać na stronie 
Akademii Katolickiej w Warszawie:
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 Święto Chrztu Pańskiego
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towarzyszy chrześcijanom w przeżywaniu wielkiej tajemnicy Boga, który staje się człowiekiem.
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przyjście na świat prawdziwej Światłości.

Symbole Bożego Narodzenia

   Rozwijająca się tradycja chrześcijańska     
w ciągu wieków dodała różne symboliczne 
elementy nawiązujące do wydarzenia naro-
dzin Jezusa. Tradycja strojenia choinek wią-
zała się z misteriami chrześcijańskiego śred-
niowiecza, w których przedstawiano sceny       
z raju i obecne w nim drzewo życia. Pięknie 
przyozdobione (początkowo owocami, po-
tem również światłami i niekonsekrowanymi 
hostiami - przyp. Red.) drzewka zanoszono 
do kościołów i do domów. Zwyczaje te na 
różne sposoby rozwijały się w poszczegól-
nych krajach chrześcijańskich. (Okrągłe 
hostie, zastąpione później bąbkami symbo-
lizowały światy - kulę ziemską poruszoną 
narodzinami Chrystusa - przyp. Red.) .

   Nie bez znaczenia był fakt pojawienia się 
szopki z figurami upamiętniającymi Boże 
Narodzenie. (Choinka i żłóbek zawieszony 
na drzewku lub postawiony pod drzewkiem 
to tradycja chrześcijańska, którą współcze-
śnie zastępują prezenty stające się najistot-
niejszym elementem świąt Bożego Naro-
dzenia - przyp. Red.).

"Duchowość dla Warszawy"

   Poczucie własnej wartości to sposób, w jaki 
widzimy i oceniamy samych siebie. A to 
wpływa na wiele mniejszych i większych de-
cyzji, które podejmujemy w życiu. Odwaga 
wobec wyzwań i życiowych aspiracji, relacje 
społeczne, które nawiązujemy, są często 
uwarunkowane naszym postrzeganiem sa-
mych siebie. W życiu mogą pojawić się też 
sytuacje, które będą obniżały naszą wartość 
we własnych oczach.
   Co zatem stanowi o naszej godności? Jak 
odkrywać naszą wartość i jak ją rozwijać? 
Jak uczyć się szacunku do samego siebie? 
Czy w budowaniu siebie jest jeszcze miejsce 
na chrześcijańską pokorę?
   Te i podobne kwestie zostaną podjęte pod-
czas wykładu „Między pokorą a narcyzmem. 
Jak rozwijać poczucie własnej wartości?”, 
który wygłoszą o. Krzysztof Pałys OP i Anna 
Czyżewska (psycholog).
Wykład odbędzie się 19 stycznia (czwartek) 
o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytut-
u Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie
Przedmieście 66).
Żródło: 
strona Akademii Katolickiej w Warszawie        

Papież Benedykt XVI odszedł do Domu Ojca. fot. PAP/DPA
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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 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: To mówi 
Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on
przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni 
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczy-
wiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani 
nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powoła-
łem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształ-
towałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla 
ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył 
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypu-
ścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają 
w ciemności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, * 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, * 
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, * 
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: * 
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!» 
Pan zasiadł nad potopem, * 
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr 
przybył do domu setnika Korneliusza w Ceza-
rei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Prze-
konuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Pa-
nem wszystkich.
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o Bożym Narodzeniu? . . . . . . . . . . . . . . 2
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Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończy-
my liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąte-
czny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicz-
nej, które przypada 2 lutego.

Dzisiaj Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-
tym poprowadzi kolejne Warsztaty Rodzin-
ne zatytułowane „Cuda, cuda ogłaszają”. 
Każdy kto przybędzie na to spotkanie bę-
dzie mógł wyruszyć z nami w niepowtarzal-
ną, teatralno-muzyczną podróż do Betle-
jem. Zapraszamy całe rodziny, a dzieci go-
rąco zachęcamy do udziału w warsztatach. 
Zbiórka o godz.12.30. pod dzwonnicą. War-
sztaty odbędą się w Kanonii.

Spotkanie opłatkowe członków Kół Żywego 
Różańca odbędzie się dziś o godz. 16.00., 
w Wieczerniku. 

 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począ-
wszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dla-
tego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mk 9, 7

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie».

EWANGELIA
Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan pow-
strzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Je-
zus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z 
wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i 
ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołę-
bica i przychodzącego nad Niego. A oto głos 
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».

Oto Słowo Pańskie

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapra-
szamy na "Koncert kolęd i pastorałek        
„u św. Anny" w wykonaniu naszego chóru 
"Sanctae Annae" oraz Cameraty Wilano-
wskiej pod dyrekcją pani Natalii Knyziak. 
Koncert odbędzie się w naszym kościele     
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.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. Plan wizyty znajduje się poni-
żej. Ofiary złożone podczas wizyty dusz-
pasterskiej przeznaczone są na bieżące re-
monty. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

– ul. Wiertnicza (strona nieparzysta), 
– ul. Wiertnicza (strona parzysta), ul. Ostra
– ul. Chorągwi Pancernej 4A - 38 (numery parzyste)
– ul. Chorągwi Pancernej 40-88 (numery parzyste)

ul. Chorągwi Pancernej 3-39 (numery nieparzyste)
– ul. Chorągwi Pancernej 47-85 (numery nieparzyste)

ul. Petyhorska, ul. Husarii 2-16A (numery parzyste)
– wizyty u osób chorych z racji I piątku miesiąca (za święto)
– ul. Husarii 16B-80 (numery parzyste) 

ul. Husarii (strona nieparzysta)
ul. Rotmistrzowska (strona nieparzysta)

– poniedziałek, 9 stycznia
– wtorek, 10 stycznia

– środa, 11 stycznia

– czwartek, 12 stycznia

– piątek, 13 stycznia
– sobota, 14 stycznia

W dni powszednie kolęda w godz. 17.00-21.00, a w soboty w godz. 15.00-21.00. 

K O M E N T A R Z
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie” - takie słowa wypowiada 
Bóg Ojciec nad Jezusem Chrystusem 
podczas Jego chrztu w Jordanie. Ukazuje 
się też Duch Święty w postaci gołębicy, któ-
ry potwierdza prawdziwość tego, co zostało 
powiedziane. Inaczej można by to wyrazić, 
że Duch Święty przynosi te niezwykle głę-
bokie słowa Ojca Jezusowi Chrystusowi – 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie”.

Każdy z nas chrześcijan, dzięki sakra-
mentowi chrztu świętego, stał się dzieckiem 
Bożym, synem w Synu. Można powiedzieć, 
że w Duchu Świętym Bóg Ojciec wypowie-
dział nad nami te same słowa: „Tyś jest mój 
Syn umiłowany”. Dzieje się tak nie tylko     
w momencie chrztu, ale w każdej chwili na-
szego życia. Warto sobie to przypominać, 
zwłaszcza kiedy czujemy się niepotrzebni, 
bezwartościowi lub opuszczeni przez Boga. 
Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem 
Ojca, i każdemu powtarza On nieustannie: 
„Potrzebuję cię! Powołałem cię i posłałem, i 
liczę na ciebie!”

8 stycznia 2023 roku
godz. 19.00

15 stycznia 2023 r.
26. Dzień Judaizmu

Msza święta o godz. 17.00
„o uproszenie miłości”

Pod hasłem 
„Przejście Pana: wychodzicie” (Wj 13,4)  

w stołecznym kościele środowisk 
twórczych odbędą się obchody 26. Dnia 

Judaizmu. Więcej info na stronie 
Archidiecezji Warszawskiej.

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.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych w grudniu:
o łaskę dobrego przygotowania się
wszystkich wiernych na przyjście
Pana Jezusa w jedności z Maryją.

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

Pon. 16.30 
Wt.   18.30 

Czw. 18.30 
Śr.     18.30 

Sob.    7.30
Nied.14.00 

Pt.     12.30 

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca
- wszystkie wspólnoty

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

8 stycznia 2023 r. - Koncert kolęd 
i pastorałek u św. Anny . . . . . . . . . . . . . .4

15 stycznia 2023 r. - 26. Dzień 
Judaizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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