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L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE
Mi 5, 1–4a

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś
wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.
Przeto (Pan) wyda ich aż do czasu, kiedy
porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci
Jego powróci do synów Izraela. Powstanie
On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą
wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż
po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80, 2–3.15–16.18–19

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 10, 5–10

Bracia: Chrystus przychodząc na świat,
mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi
utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech
nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto
idę w zwoju księgi napisano o Mnie abym
spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział:
ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie
chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa
się je na podstawie Prawa. Następnie
powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę
Twoją. Usuwa jedną (ofiarę), aby ustanowić
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na
zawsze.
Oto słowo Boże

Nr 354

KOMENTARZ
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 1, 38

Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.

EWANGELIA
Łk 1, 39–45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w (pokoleniu) Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała: Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana.
Oto słowo Pańskie

Z pozoru zwykłe spotkanie dwóch spokrewnionych ze sobą kobiet. Jednak, gdy zastanowimy się przez chwilę, nie będzie to już
takie zwykłe spotkanie. Kobiety też nie są
zwykłymi gospodyniami, jakich było wiele
w Judei. Choć wykonywały swoje codzienne
obowiązki, to przecież za sprawą Boga w ich
życiu dokonało się coś wielkiego. Elżbieta –
w podeszłym wieku, bezpłodna, a teraz brzemienna. Jej syn będzie posłany, aby przygotować drogę dla Mesjasza. I młoda dziewczyna
z Nazaretu, która w swym łonie nosi Zbawiciela
świata. Obie doświadczyły szczególnej łaski
Pana Boga. Obie dzielą się ze sobą swoim
radosnym doświadczeniem. Obie stają się dla
siebie świadkami wielkości miłosierdzia Boga.
A wszystko to za sprawą pokornego, prostego
fiat – „niech mi się stanie”.
Niekiedy, wydawałoby się nic nie znaczące
przyzwolenie na wypełnienie się woli Bożej,
przemienia nasze życie całkowicie, nie do
poznania. przyzwolenie na wypełnienie się
w naszym życiu woli Bożej, przemienia je
całkowicie, nie do poznania.
Obyśmy jak najczęściej umieli wypowiadać za
Maryją nasze „fiat”.
ks. dr Waldemar R. Macko
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Z pamiętnika
katolika ...
szyńska
Tekst: Maria Pa

JEZUS
NA PEWNO
PRZYJDZIE
TYLKO
MUSI MIEĆ
GDZIE
ZAMIESZKAĆ

TA OSTATNIA
NIEDZIELA…
Pamiętacie pierwsze wersy tego niezwykle
pięknego, melancholijnego tanga, które przed
II wojną światową śpiewał Mieczysław Fogg?
Pozwolę sobie obrać je za punkt wyjścia
dzisiejszego felietonu na ostatnią niedzielę
Adwentu 2015 roku. A słowa te brzmią:
„Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że
skończyło się…”
Już wkrótce będziemy mogli nucić sobie te
ostatnie cztery słowa smażąc karpia, przykrywając śledzia warstwą smakowitej pierzynki
lub wkładając sianko pod obrus, wspominając
kolejny Adwent naszego życia, który bezpowrotnie przeminął. Pewnie niejeden z nas
zatrzyma się na chwilę, zadając sobie pytanie
kiedy to minęło, a potem poddamy się refleksji
nad przemijaniem i czasem, który z każdym
rokiem naszego życia płynie coraz szybciej.
Te myśli w wigilijny wieczór będą naszym
ostatnim adwentowym westchnieniem, łabędzim śpiewem przemiany, o której tak marzyliśmy jeszcze cztery tygodnie temu.
Odczujemy niesmak, niezadowolenie, a przede
wszystkim zawód, że znów minęło i znów się
nie zmieniło. „Bóg się rodzi i co z tego” westchniemy posługując się tytułem, doskonałych
skądinąd, rekolekcji ojca Pawła Krupy.
Będzie tak JEŚLI nie skorzystamy z czasu,
który nam pozostał! Kochani, wciąż mamy
szansę! Ta ostatnia niedziela może być pierwszą niedzielą naszego prawdziwie głęboko
i....
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przeżytego adwentu, początkiem nawrócenia.
Nie pozwólmy by krótka refleksja nad
przemijaniem była jedynym śladem jaki
zostawi w nas ten Adwent. Wiem, że wielu
z Was myśli, że już nic się nie da zrobić, że
pozostało zbyt mało czasu, żeby coś zmienić
w swoim życiu duchowym, żeby przygotować
się do prawdziwego przeżycia nadchodzących Świąt. Przygotowanie wewnętrzne jest
warunkiem nieodzownym by wyjść poza
zaklęty krąg pustej konsumpcji: szału zakupów,
świątecznej magii, bezkarnego obżarstwa,
zapomnienia się i innych popularnych w środkach masowego przekazu haseł. Wbrew
jednak temu co sądzi otaczający nas świat
to nie my jesteśmy istotą tych Świąt! Nie
piękna choinka, nie dekoracje domu i balkonu,
nie najmodniejsza sukienka na wigilijną
wieczerzę, nie prezenty, nie dania jakich
jeszcze nie jedliśmy. Najważniejsze jest to,
że Syn Boży dla mnie i dla Ciebie zstąpił
z Nieba. Słowo Boże przyjęło ludzką naturę!
Bóg naprawdę nie mógł się już bardziej
zbliżyć do człowieka niż stając się nim. To jest
kwintesencja Bożego Narodzenia.
Wiemy już, że jest światełko w tunelu,
szansa by nie zmarnować pozostałych
adwentowych resztek, lecz wycisnąć z nich
wszystko co się da by Pan mógł przemienić
nasze serca. Pytanie tylko jak to zrobić?

Otóż polecam z całego serca przez te cztery
dni byście postarali się rano, w południe
i wieczorem, najczęściej jak się da, przeczytać
sobie poniższy tekst Matki Teresy z Kalkuty
i przyłożyć go do swojego życia. Zrobić na jego
podstawie taki nietypowy rachunek sumienia,
a potem postarać się każdą kolejną umykającą chwilę przeżyć tak, by przy następnym
odczycie ciut lepiej „pasować” myślą, mową
i uczynkami do słów Matki Teresy. Spróbujcie,
to tak niewiele kosztuje, a wierzcie mi owoce
Was zadziwią i jakość tych Świąt będzie
zupełnie inna. Powieje świeżością Ducha
Bożego, atmosferą Bożej Miłości, radością
z obcowania z Bogiem twarzą w twarz, jak
z przyjacielem. Miejsce ociężałości z przejedzenia zajmie otwarcie na drugiego człowieka,
rozleniwienie – słodycz służby tym naszym
najukochańszym ludziom, podarowanym nam
przez Boga. Stawka jest wysoka, warto
zawalczyć by ta ostatnia niedziela Adwentu
była początkiem nowej drogi ku Chrystusowi.
A oto przewodnik Matki Teresy:
„Wtedy jest Boże Narodzenie”
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei
„więźniom", tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie.”
Na koniec napisana niezwykle dosadnie
ważna rada odnaleziona w sieci, którą
polecam z żelazną konsekwencją zastosować w najbliższy czwartek: „Pamiętajcie,
żeby na Wigilię zaprosić Jezusa! Urodziny
bez solenizanta są do bani”.
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NAJLEPSZYM
PREZENTEM
BĘDZIE
TWOJA MIŁOŚĆ
Autor: Maciej Lichota

zadanie 1: Rozwiąż krzyżówkę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Rozmowa z Panem Bogiem.
2. 8 grudnia obchodzimy … Niepokalanego Poczęcia NMP.
3. Ilość niedziel w Adwencie.
4. Kolor szat liturgicznych obowiązujący w okresie Adwentu.
5. Imię świętego, którego w liturgii wspominamy 6 grudnia.
6. Jedna z trzech cnót teologalnych.
7. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
8. Świeca symbolizująca Najświętszą Maryję Pannę, zapalana podczas Mszy św.
roratniej.
9. Imię świętego, którego wspomnienie obchodzimy 3 grudnia.
10. Kolor szat liturgicznych używany podczas Mszy św. roratnich.
11. Nazwa III niedzieli Adwentu.

HASŁO:

zadanie 2:

Wykreśl słowa, które są związane z Adwentem.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie.

od 13.12.2015 do 10.01.2016
Módlmy się, aby w okresie świąt
Bożego Narodzenia
ustały wszelkie konflikty
i pokój zapanował w kraju,
w rodzinach i w naszych sercach.

HASŁO:
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2015 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.17.00.
Po nich modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
2. W dniu 24 grudnia, Msza św. w naszym
kościele będzie odprawiona tylko o godz.
7.00 rano. Wszystkich parafian zapraszamy na Pasterkę o północy. Zachęcamy do
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię
i prosimy o urządzenie tradycyjnej
wieczerzy wigilijnej.
3. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane
będą w następujących godzinach: 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 18.00. W pierwszy
dzień

dzień świat nie będzie Mszy św. o godz.
7.00 i 20.00. W drugi dzień świąt,
26 grudnia, 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.
4. Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim dniu roku, sprawowana jest Msza św.
za zmarłych z naszej parafii, jak również
wszystkich pochowanych na naszym
cmentarzu w ostatnim roku. W tym roku
Mszę św. za naszych zmarłych sprawować będziemy w czwartek, 31 grudnia
o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane
są w zakrystii i kancelarii parafialnej.

ABY BOŻE DZIECIĘ
PONOWNIE
NARODZIŁO SIĘ
W WASZYCH
SERCACH,
WNOSZĄC ŚWIATŁO
I MIŁOŚĆ
DO RODZIN.
NIECH JEGO
OBECNOŚĆ
W WASZYM ŻYCIU
PROMIENIUJE
POKOJEM
I RADOŚCIĄ.

5. Taca z drugiego dnia świąt przeznaczona
będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
6. Ze względu na rozpoczynający się czas
świąt Bożego Narodzenia, wizyta duszpasterska będzie kontynuowana po nowym
roku. Program wizyty duszpasterskiej został
umieszczony na stronie internetowej
naszej parafii.
7. Serdecznie zapraszamy do naszej galerii,
gdzie można oglądać wystawę ikon.
8. Przed kościołem można nabyć poświęcony opłatek i sianko na stół wigilijny.

W pewnej chwili kiedy byłam u tego
malarza, który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest
Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jednak
ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy
wyszły od tego malarza, Matka Przełożona
została w mieście dla załatwienia różnych
spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz
udałam się do kaplicy i napłakałam się
bardzo. Rzekłam do Pana: kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? – Wtem
usłyszałam takie słowa: nie w piękności
farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu,
ale w łasce Mojej.
Dzienniczek, 313

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl
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