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L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Niech się rozweseli pustynia i spieczona
ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech
się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą
Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość
naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe,
wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie
małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża
odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy
głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie.
Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą
na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Iz 35, 1–6a.10

Iz 61, 1

EWANGELIA
Mt 11, 2–11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?
Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto
we Mnie nie zwątpi.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146, 7–10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

KOMENTARZ

Prawda o zbawieniu przerasta
nasze
możliwości
poznawcze.
Dlatego potrzebujemy znaku, jakiegoś poświadczenia, że to co jest
nam przekazywane, co słyszymy,
ma wpływ na nasze życie. Że
możemy doświadczyć dobra, które
jest zapowiedzią i gwarantem Dobra
najwyższego, Królestwa, w którym
nie ma cierpienia i śmierci. Jest
natomiast życie w Chwale Boga
Wszechmogącego.

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

DRUGIE CZYTANIE
Jk 5, 7–10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny
plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest
już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia
stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości
i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy
przemawiali w imię Pańskie.
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Oto słowo Pańskie

„Niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą, trędowaci doznają
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię”. To rzeczywistość, której
nie doświadczył św. Jan Chrzciciel.
Dlatego Jezus mówił o nim, że jest
największy, ale zaraz dodał:
„najmiejszy w królestwie niebieskim
większy jest niż on”.

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić
do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na
pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci
przygotował drogę.
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

Niestety, nasze doczesne życie
często wypełnia zło, dlatego Jezus
zachęca nas, abyśmy pomimo
wszystko Jemu zaufali i w Nim
pokładali nadzieję: „błogosławiony
jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”!
ks. dr Waldemar R. Macko
św. Jan Chrzciciel, Jacopo Del Sellaio, 1485
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III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2016 r.
1. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, 9. W tym tygodniu przypadają następujące
które będą trwały do wtorku, 13 grudnia br.
wspomnienia liturgiczne:
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św.
– we wtorek, 13 grudnia, wspomnienie
św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie
odprawiana o godz. 19.00, a nie jak zwykle
– w środę 14 grudnia, wspomnienie
o godz. 18.00. Rekolekcje poprowadzi
św. Jana od Krzyża,
ks. Tadeusz Bożełko, którego serdecznie
kapłana i Doktora Kościoła.
witamy w naszej parafii.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny składamy życzenia błogosławień2. Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie
w życiu osobistym i zawodowym.
rodzin. W tych dniach w sposób szczególny
pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 10. W tym tygodniu w poniedziałek i wtorek, ze
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego
względu na rekolekcje parafialne nie będzie
rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa będzie
kolędy. W kolejnych dniach z wizytą duszpadla nich umocnieniem.
sterską odwiedzimy rodziny mieszkające przy
następujących ulicach:
3. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawio– środa, 14 grudnia
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
– ul. Dostatnia (wszystkie numery parzyste)
będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
– ul. Jara
– czwartek, 15 grudnia
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się o godz. 16.00, w kanonii.
– ul. Syta 83A–111 (numery nieparzyste)
5. Zapraszamy na wykład dr Agnieszki Kozak
– piątek, 16 grudnia
pt. „O komunikacji budującej bliskość”, czyli jak
– ul. Syta 78–104M (numery parzyste)
mamy mówić, żeby druga osoba (współ– sobota, 17 grudnia
małżonek, przyjaciel) usłyszała i zrozumiała,
– ul. Syta 106–134 (numery parzyste)
co chcemy jej powiedzieć. Wykład odbędzie
Kolędę
w dni powszednie rozpoczynamy
się w czwartek, 15 grudnia br. o godz. 19.00,
godz.
17.00,
a w soboty o godz. 11.00.
o
w Centralnej Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 (obok kościoła akade„Silniejszy od nienawiści”
mickiego św. Anny). Po wykładzie odbędzie
się dyskusja panelowa z udziałem znanego
Nowy spektakl
psychologa ks. Marka Dziewieckiego.
warszawskich kleryków
Wszystkich zainteresowanych rozważaniem
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie z cyklu
Klerycy III roku WMSD w Warszawie
lectio Divina.Spotkanie odbędzie się w sobotę wystawiają historię Tima Guénarda, mistrza
17 grudnia w dzwonnicy.
Francji w boksie, na podstawie jego
7. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 4450 PLN na autobiografii „Silniejszy od nienawiści”.
pomoc Kościołowi na Wschodzie. Wszystkim Bohater po wielu latach życia na krawędzi,
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. dzięki własnemu uporowi i pomocy wspólŚwiece Caritas, opłatki i sianko na stół noty „Arka” Jeana Vanier całkowicie zmienił
wigilijny można nabyć przed kościołem swoje życie. Spektakle - do 15 stycznia 2017 r.
Bilety na: www.wmsd.waw.pl lub tel. 666 728 171
i w zakrystii.

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
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wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
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87160013741846849180000001
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Intencja
różańcowa
od 11.12.2016 r.
do 8.01.2017 r.
Aby Matka Najświętsza pomogła nam
przyjąć czystym i kochającym
sercem Pana Jezusa, który przyszedł
i nieustannie przychodzi na ziemię.
Koła Żywego Różańca przy parafii św. Anny
w Wilanowie, zapraszają na spotkania modlitewne w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz.
16.00 w kanonii.
Serdecznie zachęcamy młodzież i dzieci do
tworzenia Kół Żywego Różańca. Potrzebne
informacje i materiały można uzyskać na
comiesięcznych spotkaniach Kół. Zapraszamy :)
W każdy pierwszy wtorek miesiąca,
zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę
w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły
od Boga i Kościoła na godz. 17.30. Msza św.
w intencji rodziców i dzieci odprawiana jest
w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy.
Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii św.
Anny w Wilanowie mają miejsce w kanonii,
w czwartki o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy.
Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem
się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w
Niepokalanym Sercu Maryi według św. Ludwika
M. Grignion de Montfort prosimy o kontakt tel.
609 146 445 lub oddani.Maryi@gmail.com
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
św. Anny w Wilanowie zaprasza na spotkania
w terminach podanych w ogłoszeniach duszpasterskich. Bardzo zachęcamy i bardzo zapraszamy do współpracy z nami, ponieważ taka jest
potrzeba czasu, takie są oczekiwania Kościoła
i naszej parafii.
Przy naszej parafii powstaje wspólnota młodzieżowa. Młodzież licealną, studencką i pracującą
prosimy o kontakt z ks. Michałem Dubickim.
Chór parafialny „Sanctae Annae” zaprasza
wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć
do naszej śpiewającej wspólnoty na próby, które
odbywają się w każdy wtorek w kanonii o godz.
18.30. Serdecznie zapraszamy.
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym wraz ze swoim opiekunem duchownym
ks. Robertem zaprasza na uwielbienie Pana,
rozważanie Słowa Bożego w każdy piątek od
19.30 do 20.30. Serdecznie zapraszamy.
Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej
Miłosiernej” przy parafii św. Anny w Wilanowie,
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy
poniedziałek o godz. 19.00 w dzwonnicy.

Nr 405

