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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.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 49, 3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan rzekł 
do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w to-
bie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach 
Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz prze-
mówił Pan, który mnie ukształtował od urodze-
nia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego 
Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To 
zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia 
pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Iz-
raela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby 
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną. 
Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 
lecz otwarłeś mi uszy; 
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * 
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój 
Boże, * 
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu». 
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim 
zgromadzeniu † 
i nie powściągałem warg moich, * 
o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 1-3 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Paweł, z woli Bożej po-
wołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Soste-
nes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do 
tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chry-
stusie i powołani do świętości wespół ze wszy-
stkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i nasze-
go Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca na-
szego i Pana Jezusa Chrystusa!

Oto słowo Boże
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AKLAMACJA 
J 1, 14a. 12a

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

EWANGELIA
J 1, 29-34

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Jan 
zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i 
rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyż-
szył godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przy-
szedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: 
«Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad 
którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczy-
wającego na Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świa-
dectwo, że On jest Synem Bożym».

Oto Słowo Pańskie

Koncert kolęd i pastorałek        
„u św. Anny" 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

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 godz. 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a
w niedzielę o godz. 14.00.
Bractwo Krwi Chrystusa wraz z zespołem 
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają 
na wieczór uwielbienia 27 stycznia o go-
dzinie 21.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

–

–

we wtorek, 17 stycznia, wspomnienie
św. Antoniego, opata,
w czwartek, 19 stycznia, wspomnienie
św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa,
w sobotę, 21 stycznia, wspomnienie
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
– ul. Rotmistrzowska (strona parzysta) 

ul. Piechoty Łanowej (strona parzysta)
– ul. Piechoty Łanowej (strona nieparzysta) 

ul. Janczarów (strona nieparzysta)
– ul. Janczarów (strona parzysta), ul. Kolegiacka
– ul. Biedronki 3-39 (numery nieparzyste)
–
–

ul. Biedronki 41-127 (numery nieparzyste)
ul. Biedronki 6-90 (numery parzyste)
ul. Biedronki 94-158 (numery parzyste) 
ul. Sielanki i ul. Łucznicza 

– poniedziałek, 16 stycznia

– wtorek, 17 stycznia

– środa, 18 stycznia

– czwrtek, 19 stycznia
– piątek, 20 stycznia
– sobota, 21 stycznia –

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

8.

K O M E N T A R Z
   W dzisiejszym fragmencie Ewangelii we-
dług św. Jana pojawia się ciekawe sformu-
łowanie. Jan Chrzciciel mówi o podchodzą-
cym do niego Jezusie Chrystusie: „Oto Ba-
ranek Boży, który gładzi grzech świata”. 
Nie mówi, tak jak my podczas Mszy Świę-
tej, „grzechy świata”, ale „grzech świata”. 
Czym jest ten „grzech świata”? Jan Paweł 
II w swoich katechezach wyjaśnia, że 
„grzechy osobiste popełniane przez ludzi 
tworzą jakby «środowisko grzechu», a ono 
ze swej strony stwarza warunki do nowych 
grzechów osobistych; niejako pcha ku nim 
poszczególnych ludzi. Tak więc «grzech 
świata» nie utożsamia się z grzechem pier-
worodnym, lecz stanowi jakby syntezę, su-
mę jego następstw w dziejach poszcze-
gólnych pokoleń i z kolei całej ludzko-
ści” (Katechezy o grzechu, 5.11.1986).

   Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam 
więc, że Baranek Boży, złożony w ofierze 
za każdego z nas, nie tylko oczyszcza nas 
z grzechów osobistych, ale także wyrywa 
nas ze „środowiska grzechu”, w które jeste-
śmy uwikłani. Dlatego koniecznie musimy 
trwać przy Jezusie Chrystusie, aby na no-
wo nie zanurzyć się w złu.

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

   

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będzie-
my za naszych zmarłych, polecanych w wy-
pominkach rocznych.
W środę, 18 stycznia br., rozpoczyna się 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej 
intencji.
W poniedziałek, 23 stycznia br., przypada 
10. rocznica śmierci Księdza Kardynała Jó-
zefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księ-
dza Prymasa zostanie odprawiona w na-
szym kościele o godz. 18.00.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 19 sty-
cznia, o godz. 18.00.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Eccle-
sia Villanovensis” – numer KRS: 000033 
1641. Na stronie internetowej parafii udo-
stępniliśmy program do bezpłatnego rozli-
czenia podatku. Przypominamy, że nasza
Fundacja poza działalnością charytatywną 
zajmuje się utrzymaniem zabytkowych 
obiektów znajdujących się na terenie nszej 
parafii.

 7.

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.

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.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych 

w styczniu br.:
o pokój na świecie.

-
-

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

Fot. Adam Wieczorek

Galeria zdjęć z koncertu jest dostępna na 
stronach:
www.parafiawilnow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
https://www.facebook.com/sanctae.annae

Utwory śpiewane podczas koncertu będą 
sukcesywnie zamieszczane na stronie:
https://www.facebook.com/sanctae.annae

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

–

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.parafiawilnow.pl
https://www.facebook.com/sanctae.annae
https://www.facebook.com/sanctae.annae
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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.    

 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

    W Polsce obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu 
obchodzony w Polsce 17 stycznia. Z kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw Jedność 
Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu. 
Jego tegoroczne hasło brzmi:„Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”. 

Historia 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

ok. 1740 W Szkocji spotykamy się z ruchami charyzmatycznymi, mającymi powiązania         
z Kościołami Ameryki Północnej, których przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne 
Kościoły i z innymi Kościołami.

1820 Ks. James Haldane Stewart publikuje „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrze-
ścijan na rzecz wylania Ducha Świętego”.

1840 Ks. Ignatius Spencer, nawrócony katolik, występuje z propozycją „Zjednoczenia w Mo-
dlitwie dla Jedności”.

1867 Pierwsza Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth podkreśla wagę modlitwy     
o jedność w „Preambule” do swych „Rezolucji”.

1894 Papież Leon XIII zachęca do przeprowadzania Oktawy Modłów o Jedność w kontek-
ście świąt Zesłania Ducha Świętego.

1908 Obchody „Oktawy Jedności Kościoła” zostały zainicjowane w styczniu przez księdza 
Paula Wattsona.

1926 Ruch „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów rozpoczyna wydawanie „Materiałów 
Pomocniczych na Oktawę Modłów o Jedność Chrześcijan”.

1935 Ks. Paul Couturier z Francji popiera Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrze-
ścijan opierając się na modlitwie o jedność jakiej chce Chrystus i przez środki, które On 
chce.

1958 Centrum „Jedność Chrześcijan” (Lyon, Francja) i Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów rozpoczynają wspólne przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw.

1964 „Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego podkreśla fakt, że modlitwa jest 
duszą ruchu ekumenicznego i w ten sposób zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw       
o Jedność Chrześcijan.

1966 Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Sekretariat ds. Jedności Chrze-
ścijan (obecnie Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspól-
ne oficjalne przygotowania tekstu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (wykorzysta-
nego po raz pierwszy w 1968 r.)

1975 Projekt początkowy tekstów Tygodnia Modlitw został przygotowany przez wspólnotę 
lokalną, następnie przepracowany przez Komisję „Wiara i Ustrój” oraz Papieską Radę ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan. Staje się to praktyką lat następnych.

1998 Po raz pierwszy w Polsce Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Pol-
ska Rada Ekumeniczna wydają wspólnie zeszyt na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2004 Komisja „Wiara i Ustrój” i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan decy-
dują, że broszury z tekstami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będą wspólnie pu-
blikowane i prezentowane w tym samym formacie.

2008 Obchody stulecia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

(kalendarium pochodzi z broszury wydawanej co roku 
na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną 

i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski)

 Źródła:
1. https://misyjne.pl/znamy-juz-haslo-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-w-2023-r/
2. https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/ 

 Pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 stycznia br. obchodzony będzie kolejny 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie z tradycją, wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i 
wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów. Teatralna podróż do Betlejem.
   Mający już ponad stuletnią tradycję Ty-dzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyk-
licznym świętem ekumenizmu. Co roku mię-
dzy 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym 
świętem katedry św. Piotra a świętem nawró-
cenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyz-
nań spotykają się na całym świecie na eku-
menicznych nabożeństwach, modlitwach, 
konferencjach, koncertach i innych spotka-
niach. W niektórych miejscach inicjatyw jest 
tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej 
nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. 
Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach        
w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna 
wymiana kaznodziei – w kościele danego 
wyznania kazanie wygłasza duchowny innej 
denominacji.

   Na półkuli południowej, gdzie w styczniu 
zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obcho-
dzony w innym terminie, np. w okresie obej-
mującym święto Pięćdziesiątnicy co również 
zyskuje rangę symbolu.

   W Polsce w przygotowywaniu i obchodach 
Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekume-
niczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład 
PRE, która formalnie zarejestrowana została 
w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny  
Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-
Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformo-
wany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, 
Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokato-
licki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Bapty-
stów.

    Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan przygotowywane są materiały       
z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwa-
mi, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 
1966 r. materiały te razem przygotowują Ko-
misja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościo-
łów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekreta-
riat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 
Polską wersję broszury z materiałami od 
1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada 
Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu 
Konferencji Episkopatu Polski Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku 
materiały przygotowywane są przez grupy 
chrześcijan z poszczególnych krajów. Mate-
riały na 2012 r. opracowała grupa polska.
   Materiały na najbliższy Tydzień ekumenicz-
ny przygotowała grupa chrześcijan w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) 
zwołaną przez Radę Kościołów Minnesoty. 
Przez lata w stanie Minnesota nierówności 
rasowe były jednymi z największych w skali 
całego kraju. W 1862 r. w Minnesocie odbyła 
się największa masowa egzekucja w historii 
USA.   

„Nad stajenką gwiazdka świeci. 
Do stajenki idą dzieci”

   W minioną niedzielę 8 stycznia dzieci z na-
szej parafii miały okazję wziąć udział w niety-
powym przedsięwzięciu teatralnym zorgani-
zowanym przez Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Były to zupełnie niezwyczajne ja-
sełka. 
   Nazwaliśmy te warsztaty teatralną podróżą 
do Betlejem, ponieważ za sprawą odpowied-
niej scenografii, kostiumów i muzyki chcieliś-
my podarować dzieciom przeżycie ewange-
licznych scen opisujących tajemnicę Bożego 
Narodzenia. 
   Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, po 
której ksiądz Maciej Czapliński pobłogosławił 
wszystkich przybyłych. Następnie dzieci wylo-
sowały role do odegrania w improwizowanym 
przedstawieniu. Kto zagra Maryję, a komu 
przypadnie rola Józefa? Czy będę dużo mó-
wić? Ten moment niewątpliwie wzbudził naj-
żywsze emocje małych uczestników. „Akto-
rzy” zostali przydzieleni do trzech grup, które 
kolejno uczyły się kwestii, przygotowywały 
śpiew i przebierały się w różnorodne stroje. 
Podczas gdy w dużej sali trwała nauka śpie-
wu a tuż obok recytowanie ról, za drzwiami 
tymczasowej garderoby dobierano stroje i 
rekwizyty. Kiedy już wszyscy pasterze, kró-
lowie i aniołowie byli przebrani i odpowiednio 
przygotowani rozpoczął się spektakl dla 
widowni – rodziców i dziadków. 

   A na zakończenie każdy uczestnik war-
sztatów otrzymał prezent od Dzieciątka, pro-
sto z Nieba – świętego patrona, który na ten 
nowy rok będzie się nim opiekował w sposób 
szczególny. 

   Dziękujemy Bogu za dar tego czasu, spot-
kania i dzielenia się radością z Jego Naro-
dzenia i Obecności. 

Wspólnota 
Odnowa w Duchu Świętym

   Przy blasku gwiazd znad żłóbka, aniołki za-
tańczyły dla Dzieciątka Jezus śpiewając „Cóż 
to za dziecię?”. Kolędą „Wśród nocnej ciszy” 
anioły zbudziły małych pastuszków zachęca-
jąc do odwiedzin w stajence. Gdy ci dotarli do 
Pana odśpiewali żywiołowe „Tryumfy Króla 
niebieskiego” w aranżacji Arki Noego. Trzej 
królowie dotarli do Betlejem, by zatańczyć      
w rytm utworu „Oto o północy”.

„Przyjmij dobry Jezu, Ty nasz wielki Panie
Nasze podarunki i nasze śpiewanie”

PRZEBIEG SPOTKANIA:
21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 

z Zespołem WMband
22.00 - 24.00  Modlitwa w ciszy
            24.00  Błogosławieństwo   

 Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne! 
„Cuda, cuda ogłaszają”

Zdjęcia z archiwum 
wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym

Następne spotkanie z cyklu Warsztatów Rodzinnych 5 lutego. Serdecznie zapraszamy!

https://misyjne.pl/znamy-juz-haslo-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-w-2023-r/
https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/
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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.    

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W Polsce obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu 
obchodzony w Polsce 17 stycznia. Z kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw Jedność 
Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu. 
Jego tegoroczne hasło brzmi:„Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.

Historia 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

ok. 1740 W Szkocji spotykamy się z ruchami charyzmatycznymi, mającymi powiązania         
z Kościołami Ameryki Północnej, których przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne 
Kościoły i z innymi Kościołami.

1820 Ks. James Haldane Stewart publikuje „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrze-
ścijan na rzecz wylania Ducha Świętego”.

1840 Ks. Ignatius Spencer, nawrócony katolik, występuje z propozycją „Zjednoczenia w Mo-
dlitwie dla Jedności”.

1867 Pierwsza Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth podkreśla wagę modlitwy     
o jedność w „Preambule” do swych „Rezolucji”.

1894 Papież Leon XIII zachęca do przeprowadzania Oktawy Modłów o Jedność w kontek-
ście świąt Zesłania Ducha Świętego.

1908 Obchody „Oktawy Jedności Kościoła” zostały zainicjowane w styczniu przez księdza 
Paula Wattsona.

1926 Ruch „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów rozpoczyna wydawanie „Materiałów 
Pomocniczych na Oktawę Modłów o Jedność Chrześcijan”.

1935 Ks. Paul Couturier z Francji popiera Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrze-
ścijan opierając się na modlitwie o jedność jakiej chce Chrystus i przez środki, które On 
chce.

1958 Centrum „Jedność Chrześcijan” (Lyon, Francja) i Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów rozpoczynają wspólne przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw.

1964 „Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego podkreśla fakt, że modlitwa jest 
duszą ruchu ekumenicznego i w ten sposób zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw       
o Jedność Chrześcijan.

1966 Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Sekretariat ds. Jedności Chrze-
ścijan (obecnie Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspól-
ne oficjalne przygotowania tekstu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (wykorzysta-
nego po raz pierwszy w 1968 r.)

1975 Projekt początkowy tekstów Tygodnia Modlitw został przygotowany przez wspólnotę 
lokalną, następnie przepracowany przez Komisję „Wiara i Ustrój” oraz Papieską Radę ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan. Staje się to praktyką lat następnych.

1998 Po raz pierwszy w Polsce Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Pol-
ska Rada Ekumeniczna wydają wspólnie zeszyt na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2004 Komisja „Wiara i Ustrój” i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan decy-
dują, że broszury z tekstami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będą wspólnie pu-
blikowane i prezentowane w tym samym formacie.

2008 Obchody stulecia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

(kalendarium pochodzi z broszury wydawanej co roku 
na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną 

i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski)

Źródła:
1. https://misyjne.pl/znamy-juz-haslo-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-w-2023-r/
2. https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/ 

Pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 stycznia br. obchodzony będzie kolejny 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie z tradycją, wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i 
wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów. Teatralna podróż do Betlejem.

Mający już ponad stuletnią tradycję Ty-dzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyk-
licznym świętem ekumenizmu. Co roku mię-
dzy 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym 
świętem katedry św. Piotra a świętem nawró-
cenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyz-
nań spotykają się na całym świecie na eku-
menicznych nabożeństwach, modlitwach, 
konferencjach, koncertach i innych spotka-
niach. W niektórych miejscach inicjatyw jest 
tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej 
nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. 
Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach        
w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna 
wymiana kaznodziei – w kościele danego 
wyznania kazanie wygłasza duchowny innej 
denominacji.

Na półkuli południowej, gdzie w styczniu 
zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obcho-
dzony w innym terminie, np. w okresie obej-
mującym święto Pięćdziesiątnicy co również 
zyskuje rangę symbolu.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach 
Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekume-
niczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład 
PRE, która formalnie zarejestrowana została 
w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny
Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-
Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformo-
wany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, 
Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokato-
licki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Bapty-
stów.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan przygotowywane są materiały       
z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwa-
mi, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 
1966 r. materiały te razem przygotowują Ko-
misja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościo-
łów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekreta-
riat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 
Polską wersję broszury z materiałami od 
1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada 
Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu 
Konferencji Episkopatu Polski Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku 
materiały przygotowywane są przez grupy 
chrześcijan z poszczególnych krajów. Mate-
riały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Materiały na najbliższy Tydzień ekumenicz-
ny przygotowała grupa chrześcijan w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) 
zwołaną przez Radę Kościołów Minnesoty. 
Przez lata w stanie Minnesota nierówności 
rasowe były jednymi z największych w skali 
całego kraju. W 1862 r. w Minnesocie odbyła 
się największa masowa egzekucja w historii 
USA.   

„Nad stajenką gwiazdka świeci. 
Do stajenki idą dzieci”

   W minioną niedzielę 8 stycznia dzieci z na-
szej parafii miały okazję wziąć udział w niety-
powym przedsięwzięciu teatralnym zorgani-
zowanym przez Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Były to zupełnie niezwyczajne ja-
sełka. 
   Nazwaliśmy te warsztaty teatralną podróżą 
do Betlejem, ponieważ za sprawą odpowied-
niej scenografii, kostiumów i muzyki chcieliś-
my podarować dzieciom przeżycie ewange-
licznych scen opisujących tajemnicę Bożego 
Narodzenia. 
   Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, po 
której ksiądz Maciej Czapliński pobłogosławił 
wszystkich przybyłych. Następnie dzieci wylo-
sowały role do odegrania w improwizowanym 
przedstawieniu. Kto zagra Maryję, a komu 
przypadnie rola Józefa? Czy będę dużo mó-
wić? Ten moment niewątpliwie wzbudził naj-
żywsze emocje małych uczestników. „Akto-
rzy” zostali przydzieleni do trzech grup, które 
kolejno uczyły się kwestii, przygotowywały 
śpiew i przebierały się w różnorodne stroje. 
Podczas gdy w dużej sali trwała nauka śpie-
wu a tuż obok recytowanie ról, za drzwiami 
tymczasowej garderoby dobierano stroje i 
rekwizyty. Kiedy już wszyscy pasterze, kró-
lowie i aniołowie byli przebrani i odpowiednio 
przygotowani rozpoczął się spektakl dla 
widowni – rodziców i dziadków. 

   A na zakończenie każdy uczestnik war-
sztatów otrzymał prezent od Dzieciątka, pro-
sto z Nieba – świętego patrona, który na ten 
nowy rok będzie się nim opiekował w sposób 
szczególny. 

   Dziękujemy Bogu za dar tego czasu, spot-
kania i dzielenia się radością z Jego Naro-
dzenia i Obecności. 

Wspólnota 
Odnowa w Duchu Świętym

   Przy blasku gwiazd znad żłóbka, aniołki za-
tańczyły dla Dzieciątka Jezus śpiewając „Cóż 
to za dziecię?”. Kolędą „Wśród nocnej ciszy” 
anioły zbudziły małych pastuszków zachęca-
jąc do odwiedzin w stajence. Gdy ci dotarli do 
Pana odśpiewali żywiołowe „Tryumfy Króla 
niebieskiego” w aranżacji Arki Noego. Trzej 
królowie dotarli do Betlejem, by zatańczyć      
w rytm utworu „Oto o północy”.

„Przyjmij dobry Jezu, Ty nasz wielki Panie
Nasze podarunki i nasze śpiewanie”

PRZEBIEG SPOTKANIA:
21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 

z Zespołem WMband
22.00 - 24.00  Modlitwa w ciszy
            24.00  Błogosławieństwo   

 Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne! 
„Cuda, cuda ogłaszają”

Zdjęcia z archiwum 
wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym

Następne spotkanie z cyklu Warsztatów Rodzinnych 5 lutego. Serdecznie zapraszamy!

https://misyjne.pl/znamy-juz-haslo-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-w-2023-r/
https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/
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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 724

L I T U R G I A S Ł O W A

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 49, 3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan rzekł 
do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w to-
bie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach 
Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz prze-
mówił Pan, który mnie ukształtował od urodze-
nia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego 
Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To 
zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia 
pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Iz-
raela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby 
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną. 
Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 
lecz otwarłeś mi uszy; 
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * 
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój 
Boże, * 
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu». 
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim 
zgromadzeniu † 
i nie powściągałem warg moich, * 
o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 1-3 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Paweł, z woli Bożej po-
wołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Soste-
nes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do 
tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chry-
stusie i powołani do świętości wespół ze wszy-
stkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i nasze-
go Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca na-
szego i Pana Jezusa Chrystusa!

Oto słowo Boże

W Klimatach:
Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan . . . . . . . . . . . . . . 2
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wspólnot różańcowych . . . . . . . . . . . . . . 4
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AKLAMACJA 
J 1, 14a. 12a

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między
nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

EWANGELIA
J 1, 29-34

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Jan 
zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i 
rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyż-
szył godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przy-
szedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: 
«Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym
chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad 
którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczy-
wającego na Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świa-
dectwo, że On jest Synem Bożym».

Oto Słowo Pańskie

Koncert kolęd i pastorałek        
„u św. Anny" 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

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 godz. 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a
w niedzielę o godz. 14.00.
Bractwo Krwi Chrystusa wraz z zespołem 
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają 
na wieczór uwielbienia we czwartek 19 
stycznia o godzinie 21.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

–

–

we wtorek, 17 stycznia, wspomnienie
św. Antoniego, opata,
w czwartek, 19 stycznia, wspomnienie
św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa,
w sobotę, 21 stycznia, wspomnienie
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
– ul. Rotmistrzowska (strona parzysta) 

ul. Piechoty Łanowej (strona parzysta)
– ul. Piechoty Łanowej (strona nieparzysta) 

ul. Janczarów (strona nieparzysta)
– ul. Janczarów (strona parzysta), ul. Kolegiacka
– ul. Biedronki 3-39 (numery nieparzyste)
–
–

ul. Biedronki 41-127 (numery nieparzyste)
ul. Biedronki 6-90 (numery parzyste)
ul. Biedronki 94-158 (numery parzyste) 
ul. Sielanki i ul. Łucznicza 

– poniedziałek, 16 stycznia

– wtorek, 17 stycznia

– środa, 18 stycznia

– czwrtek, 19 stycznia
– piątek, 20 stycznia
– sobota, 21 stycznia –

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

8.

K O M E N T A R Z
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii we-

dług św. Jana pojawia się ciekawe sformu-
łowanie. Jan Chrzciciel mówi o podchodzą-
cym do niego Jezusie Chrystusie: „Oto Ba-
ranek Boży, który gładzi grzech świata”. 
Nie mówi, tak jak my podczas Mszy Świę-
tej, „grzechy świata”, ale „grzech świata”. 
Czym jest ten „grzech świata”? Jan Paweł 
II w swoich katechezach wyjaśnia, że 
„grzechy osobiste popełniane przez ludzi 
tworzą jakby «środowisko grzechu», a ono 
ze swej strony stwarza warunki do nowych 
grzechów osobistych; niejako pcha ku nim 
poszczególnych ludzi. Tak więc «grzech 
świata» nie utożsamia się z grzechem pier-
worodnym, lecz stanowi jakby syntezę, su-
mę jego następstw w dziejach poszcze-
gólnych pokoleń i z kolei całej ludzko-
ści” (Katechezy o grzechu, 5.11.1986).

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam 
więc, że Baranek Boży, złożony w ofierze 
za każdego z nas, nie tylko oczyszcza nas 
z grzechów osobistych, ale także wyrywa 
nas ze „środowiska grzechu”, w które jeste-
śmy uwikłani. Dlatego koniecznie musimy 
trwać przy Jezusie Chrystusie, aby na no-
wo nie zanurzyć się w złu.

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

   

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będzie-
my za naszych zmarłych, polecanych w wy-
pominkach rocznych.
W środę, 18 stycznia br., rozpoczyna się 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej 
intencji.
W poniedziałek, 23 stycznia br., przypada 
10. rocznica śmierci Księdza Kardynała Jó-
zefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księ-
dza Prymasa zostanie odprawiona w na-
szym kościele o godz. 18.00.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 19 sty-
cznia, o godz. 18.00.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Eccle-
sia Villanovensis” – numer KRS: 000033 
1641. Na stronie internetowej parafii udo-
stępniliśmy program do bezpłatnego rozli-
czenia podatku. Przypominamy, że nasza
Fundacja poza działalnością charytatywną 
zajmuje się utrzymaniem zabytkowych 
obiektów znajdujących się na terenie nszej 
parafii.

 7.

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.

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.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych 

w styczniu br.:
o pokój na świecie.

-
-

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

Fot. Adam Wieczorek

Galeria zdjęć z koncertu jest dostępna na 
stronach:
www.parafiawilnow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
https://www.facebook.com/sanctae.annae

Utwory śpiewane podczas koncertu będą 
sukcesywnie zamieszczane na stronie:
https://www.facebook.com/sanctae.annae

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

–

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.parafiawilnow.pl
https://www.facebook.com/sanctae.annae
https://www.facebook.com/sanctae.annae
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