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1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 7. Zapraszamy licealistów, studentów i młodzież pracującą na spotkania formacyjnoo godz. 17.00. Przypominamy, że w dni
modlitewne grupy młodzieżowej. Spotkania
powszednie nabożeństwo majowe odpraodbywają się w każdą środę o godz. 19.00.
wiane jest po Mszy św. o godz. 17.00. Po
w dzwonnicy.
nabożeństwie modlić się będziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach 8. W tym tygodniu przypadają następujące
rocznych.
święta liturgiczne:
2. Rozpoczynamy również nabożeństwa ma– we wtorek, 8 maja, uroczystość św. Stajowe w różnych częściach naszej parafii. We
nisława, biskupa i męczennika, głównego
wtorek, 8 maja o godz. 18.00. zostanie
– patrona Polski,
odprawiona Msza św. i nabożeństwo majow sobotę, 12 maja, uroczystość Najśw.
we przy krzyżu na Powsinku nad jeziorkiem.
Maryi Panny Łaskawej.
3. Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
parafii i ze szkół prywatnych, znajdujących
imieniny,
składamy życzenia błogosławieńsię na terenie naszej parafii, odbędzie się
stwa
Bożego
i wszelkiej pomyślności
w następujących terminach: grupa I i II w sow życiu osobistym i zawodowym.
boty 12 i 19 maja o godz. 13.00. oraz w niedziele: 13 maja grupa III na Mszy św. 9. W najbliższym czasie sakramentalny zwiąo godz. 11.00., 20 maja grupa IV na Mszy
zek małżeński zawrą:
św. o godz. 11.00., a grupa V na Mszy św.
– Jan Aleksander Przybyła
o godz. 13.00.
i
Aleksandra Sudak, oboje z parafii tutejszej
4. W piątek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego. Zakończenie nowenny w so- zapowiedź II.
botę, 19 maja br. Parafialna Wspólnota
Odnowy w Duchu Świętym wraz z księ– Przemysław Sokolik, kawaler z parafii pw.
dzem Tomaszem zaprasza wszystkich paśw. Wawrzyńca w Gliniance
rafian na Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
i
Czuwanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 7. Olga Sawicka, panna z parafii tutejszej
21.00. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli
- zapowiedź II.
uczestniczyć w Nowennie, przygotowaliśmy
treści Nowenny załączonej w „Klimatach” do
– Dariusz Damian Wrzosek, kawaler z paosobistej modlitwy.
rafii pw. św. Józefa w Warszawie– Ursusie
i
5. W następną niedzielę obchodzić będziemy
Marta Joanna Lepianka, panna z parafii
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
tutejszej - zapowiedź II.
6. W środę 23 maja młodzież z naszej parafii
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachoprzyjmie sakrament Bierzmowania przez
dzących między narzeczonymi, zobowiązany
posługę Ks. Biskupa Rafała Markowskiego.
jest powiadomić kancelarię parafialną. NaKandydatów, ich rodziców i rodziny
rzeczonych polecamy modlitwie parafian.
polecamy modlitwie parafian.

Księgarnia Effata
poleca
Księgarnia jest
czynna:
NIEDZIELA
9.00-14.30
Zapraszamy
Weanty Katarzyniec. Polski Szarbel
„Święty Szarbel” z Kalwarii Pacławskiej
W trakcie krótkiego życia o. Wenanty
Katarzyniec pomógł Maksymilianowi Kolbe
stworzyć media katolickie i objawił się jako
wielki kaznodzieja. Zapewnił jednak swoich
współbraci, że najwięcej uczyni... po śmierci
Kim jest tajemniczy przyjaciel M aksymiliana Kolbego? Tomasz P. Terlikowski
podąża śladami Sługi Bożego Wenantego
Katarzyńca i przekonuje: ten cichutki zakonnik pokaże, jak wielkim jest orędownikiem!
Problem ze znalezieniem pracy, kupno
samochodu, spłata wysokiego kredytu,
kłopoty biznesowe, a także uciążliwe
dolegliwości zdrowotne – wielu świadków
potwierdza, że ten pochowany w Kalwarii
Pacławskiej zakonnik skutecznie rozwiązuje
każdą sprawę.

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł
mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu
pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań,
ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie
miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym,
Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia
żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar
Ducha Świętego wylany został także na
pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami
i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż
może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali
Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem
uprosili go, aby zabawił (u nich) jeszcze kilka dni.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98, 1–4

Ref. Bóg okazał ludom swe zbawienie
lub Alleluja
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla
domu Izraela.

J 14, 23

EWANGELIA
J 15, 9–17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna. To jest
moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma więk-szej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

L I T U R G I A

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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1 J 4, 7–10

Prezentuje prace olejne
HENRYKI GNATOWSKIEJ "UTY"

"Pejzaż wilanowski"
Zapraszamy do oglądania wystawy do
końca czerwca 2018 r.
Nr 478

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje,
nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym
objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał
Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy.
Oto słowo Boże

Nr 478

od 8.04. do 13.05.2018 r.
Módlmy się o zdrowie
i potrzebne łaski dla księdza
Proboszcza, naszego opiekuna
a
i wszystkich księży pracujących
w naszej parafii.
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KOMENTARZ
Wielu ludzi nurtuje pytanie, jak wypełnić
wolę Bożą w życiu. Albo co robić aby
wzrastać w drodze ku świętości? Pan
Jezus wydaje się odpowiedzieć na
powyższe pytania w dzisiejszej Ewangelii: ,,Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości
mojej”.
Zbawiciel związał się z nami tą samą
więzią, jaka łączy Go odwiecznie z Ojcem
Niebieskim. Przypieczętował tę miłość do
nas, ludzi umierając za nas na krzyżu.
Konsekwencją tej największej Ofiary
w dziejach Kościoła winna być międzyludzka miłość braterska: ,,To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali”. Słowa te rozpoczynają i kończą
dzisiejszy fragment Ewangelii. Są zatem
kluczowe i najważniejsze.
Wchodząc dziś w komunię z Jezusem
eucharystycznym, starajmy się pamiętać,
że posyła On nas z misją ewangelizacji
świata. Nie chodzi tu o wyjazd do egzotycznych krajów. Ewangelii potrzebują
nasze rodziny, szkoły i środowiska pracy.
Aby nasze świadectwo było owocne,
potrzeba nam coraz większej zażyłości
z Panem Jezusem. Codzienna modlitwa,
rachunek sumienia, lektura Pisma św. to
źródła, które dają nam udział w Bożym
życiu i czynią nas świadkami Jego miłości.
Ks. dr Michał Dubicki.
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Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Nowa błogosławiona polskiego Kościoła katolickiego

Dziewięć dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlitewną
nowenną do Ducha Świętego. Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa
novem — dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy i dotyczy modlitwy przed
świętem, w przeciwieństwie do „oktawy", która oznacza przedłużenie uroczystości na
osiem dni.
Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym Kościoła. — Jest to modlitwa polecona przez samego Pana
Jezusa w dniu Wniebowstąpienia:
„Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie — mówił — Jan chrzcił wodą,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym — Gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce
ziemi»" (Dz 1,4-5).
„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i
z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i
błogosławiąc Boga” (Łk 24,50-53).

Bł. Hanna Chrzanowska, pionierka pielęgniarstwa społecznego, 28 kwietnia 2018 roku została beatyfikowana w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 20 lat po wszczęciu procesu beatyfikacyjnego i 45 lat po swojej śmierci. Beatyfikowana
pielęgniarka jest pierwszą osobą z kręgu współpracowników i przyjaciół Jana Pawła II wyniesioną na ołtarze.

Była „latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu”
Towarzyszenie chorym było istotą jej misji,
której poświęciła osobiste życie, siły, czas i
oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu
fizycznym, ale także pomoc duchowa. Zmarła
29 kwietnia 1973 r. Święto nowej błogosławionej obchodzone będzie corocznie 28
kwietnia.

słowa kardynała Karola Wojtyły, który
podczas pogrzebu błogosławionej w 1973 r.
mówił o niej:
Dziękujemy ci pani Hanno, że byłaś wśród
nas, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem
chrystusowych błogosławieństw z Kazania na
Górze, zwłaszcza tego, które mówi "błogosławieni miłosierni”.

W osobie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dokładnie w 45. rocznicę jej
narodzin dla nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia, które
na wzór Jezusa dobrego samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć,
otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i
słabych.

Prefekt przypomniał, że już w dzieciństwie
mała Hanna nauczyła się żyć według
podstawowych wartości ludzkich, takich jak
szacunek dla człowieka, pracowitość, uczciwość, wyczulenie na potrzeby biednych,
chorych, ludzi z marginesu społecznego. To
wszystko ukierunkowało ją na wybór zawodu
pielęgniarki - początkowo jej działalność miała
W homilii Prefekt Kongregacji ds. Kanoni- charakter filantropijny, a następnie po przeżytym w 1932 roku nawróceniu stała się prawzacyjnych, kard. Angelo Amato przypomniał

Bł. Hanna Chrzanowska
dziwym i właściwym apostolstwem zbawczej
obecności krzyża Chrystusa w życiu osób
chorych.
Źródło:
www.ekai.pl

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw,
podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych
Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.
Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea = prośba, błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną.
Od innych modlitw błagalnych różni się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu wezNabożeństwa majowe w naszym koś- wań-inwokacji, po których następuje stała odpowiedź, np.: „Módl się za nami” - w litaniach do
Matki Bożej i świętych, a jeśli zwracamy się do Chrystusa lub innych Osób Boskich - „Zmiłuj
ciele są odprawiane:
się nad nami” lub „Wysłuchaj nas, Panie”.
 w niedziele o godz. 17.00
Litania Loretańska polega na serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym
rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania składają się
 w dni powszednie po Mszy św.
z dwu części: pierwsza jest wychwalaniem (np. Panno łaskawa), druga - błaganiem („Módl się
o godz 17.00
za nami”).

Maj miesiącem
maryjnym

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty
nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię
o Twoje dary:
1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał
w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że
rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak
postąpić.
5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako
miejsce Twojego działania.
7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu,
który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.

I, IV i VII dzień nowenny
(piątek, poniedziałek, czwartek)
Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy
K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy
Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8).
Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją,
Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali
dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także
i my pragniemy się przygotować przez
wspólną modlitwę na przyjście Ducha
Świętego. Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas
Ducha Twojego!".
Wezwania
K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość
i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem
byli Twoimi świadkami wobec wszystkich
ludzi.

II, V i VIII dzień nowenny
(sobota, wtorek,piątek)

III, VI i IX dzień nowenny
(niedziela, środa, sobota)

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej
Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego
odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha
Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze - Ducha
Prawdy” (J14,16-17). Twoja obietnica się
spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i
rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując
nieustannie przez Sakramenty, uświęcając
chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią
Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują.
Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał
w Twoim świętym człowieczeństwie,
mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i
Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj
Jego łaska nieustannie uświęca Twój
Kościół i prowadzi do pełnej jedności
z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu,
uświęć nas w Duchu Świętym”.

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś
Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W
każdym z nas obmytym wodą chrztu
powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś:
Wytryska z głębi naszych dusz strumień
życia nadprzyrodzonego, którego źródłem
jest Duch Święty. On oświeca nas światłem
wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i
rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy
nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których
nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała
nasza
świętość,
nasze
osobiste
podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło
w Duchu Świętym, który w nas mieszka.
Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas
uświęca Duch Twój, o Panie!".

Wezwania
K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół
Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

Wezwania
K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka
w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie
dziękczynienie w psalmach, hymnach i
pieśniach pełnych ducha.
W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu
Świętym.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego
dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym
samym Duchu razem z Tobą nieustannie
- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy
W.: Ześlij na nas Ducha Twego.
noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty wielbili Boga Ojca.
- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy
- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij doprowadził ich do jedności.
na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy - Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz wszystko czynili dla chwały Boga.
otrzymali moc z nieba.
mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby - Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby
nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło
- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak
- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby
dzieci Boga.
- Panie, który przenikasz i znasz serca
nas oczyszczał i umacniał.
- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy
ludzkie, prowadź nas zawsze drogą
wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i - Daj nam szczerą miłość, abyśmy się szczerości i prawdy.
wzajemnie po bratersku miłowali.
Panem.
K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący
K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na Boże, niech zajaśnieje nad nami blask
zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim
Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę światłem umocni serca tych, którzy odrodzili
zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wiary, obdarz nas również jednością i się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana
naszego.
pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.
wieków.
W.: Amen.
W.: Amen
W.: Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1244(K)2010
(do prywatnego odmawiania).
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Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Nowa błogosławiona polskiego Kościoła katolickiego

Dziewięć dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlitewną
nowenną do Ducha Świętego. Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa
novem — dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy i dotyczy modlitwy przed
świętem, w przeciwieństwie do „oktawy", która oznacza przedłużenie uroczystości na
osiem dni.
Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym Kościoła. — Jest to modlitwa polecona przez samego Pana
Jezusa w dniu Wniebowstąpienia:
„Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie — mówił — Jan chrzcił wodą,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym — Gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce
ziemi»" (Dz 1,4-5).
„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i
z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i
błogosławiąc Boga” (Łk 24,50-53).

Bł. Hanna Chrzanowska, pionierka pielęgniarstwa społecznego, 28 kwietnia 2018 roku została beatyfikowana w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 20 lat po wszczęciu procesu beatyfikacyjnego i 45 lat po swojej śmierci. Beatyfikowana
pielęgniarka jest pierwszą osobą z kręgu współpracowników i przyjaciół Jana Pawła II wyniesioną na ołtarze.

Była „latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu”
Towarzyszenie chorym było istotą jej misji,
której poświęciła osobiste życie, siły, czas i
oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu
fizycznym, ale także pomoc duchowa. Zmarła
29 kwietnia 1973 r. Święto nowej błogosławionej obchodzone będzie corocznie 28
kwietnia.

słowa kardynała Karola Wojtyły, który
podczas pogrzebu błogosławionej w 1973 r.
mówił o niej:
Dziękujemy ci pani Hanno, że byłaś wśród
nas, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem
chrystusowych błogosławieństw z Kazania na
Górze, zwłaszcza tego, które mówi "błogosławieni miłosierni”.

W osobie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dokładnie w 45. rocznicę jej
narodzin dla nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia, które
na wzór Jezusa dobrego samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć,
otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i
słabych.

Prefekt przypomniał, że już w dzieciństwie
mała Hanna nauczyła się żyć według
podstawowych wartości ludzkich, takich jak
szacunek dla człowieka, pracowitość, uczciwość, wyczulenie na potrzeby biednych,
chorych, ludzi z marginesu społecznego. To
wszystko ukierunkowało ją na wybór zawodu
pielęgniarki - początkowo jej działalność miała
W homilii Prefekt Kongregacji ds. Kanoni- charakter filantropijny, a następnie po przeżytym w 1932 roku nawróceniu stała się prawzacyjnych, kard. Angelo Amato przypomniał

Bł. Hanna Chrzanowska
dziwym i właściwym apostolstwem zbawczej
obecności krzyża Chrystusa w życiu osób
chorych.
Źródło:
www.ekai.pl

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw,
podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych
Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.
Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea = prośba, błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną.
Od innych modlitw błagalnych różni się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu wezNabożeństwa majowe w naszym koś- wań-inwokacji, po których następuje stała odpowiedź, np.: „Módl się za nami” - w litaniach do
Matki Bożej i świętych, a jeśli zwracamy się do Chrystusa lub innych Osób Boskich - „Zmiłuj
ciele są odprawiane:
się nad nami” lub „Wysłuchaj nas, Panie”.
 w niedziele o godz. 17.00
Litania Loretańska polega na serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym
rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania składają się
 w dni powszednie po Mszy św.
z dwu części: pierwsza jest wychwalaniem (np. Panno łaskawa), druga - błaganiem („Módl się
o godz 17.00
za nami”).

Maj miesiącem
maryjnym

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty
nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię
o Twoje dary:
1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał
w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że
rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak
postąpić.
5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako
miejsce Twojego działania.
7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu,
który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.

I, IV i VII dzień nowenny
(piątek, poniedziałek, czwartek)
Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy
K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy
Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8).
Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją,
Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali
dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także
i my pragniemy się przygotować przez
wspólną modlitwę na przyjście Ducha
Świętego. Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas
Ducha Twojego!".
Wezwania
K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość
i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem
byli Twoimi świadkami wobec wszystkich
ludzi.

II, V i VIII dzień nowenny
(sobota, wtorek,piątek)

III, VI i IX dzień nowenny
(niedziela, środa, sobota)

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej
Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego
odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha
Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze - Ducha
Prawdy” (J14,16-17). Twoja obietnica się
spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i
rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując
nieustannie przez Sakramenty, uświęcając
chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią
Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują.
Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał
w Twoim świętym człowieczeństwie,
mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i
Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj
Jego łaska nieustannie uświęca Twój
Kościół i prowadzi do pełnej jedności
z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu,
uświęć nas w Duchu Świętym”.

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś
Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W
każdym z nas obmytym wodą chrztu
powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś:
Wytryska z głębi naszych dusz strumień
życia nadprzyrodzonego, którego źródłem
jest Duch Święty. On oświeca nas światłem
wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i
rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy
nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których
nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała
nasza
świętość,
nasze
osobiste
podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło
w Duchu Świętym, który w nas mieszka.
Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas
uświęca Duch Twój, o Panie!".

Wezwania
K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół
Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

Wezwania
K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka
w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie
dziękczynienie w psalmach, hymnach i
pieśniach pełnych ducha.
W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu
Świętym.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego
dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym
samym Duchu razem z Tobą nieustannie
- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy
W.: Ześlij na nas Ducha Twego.
noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty wielbili Boga Ojca.
- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy
- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij doprowadził ich do jedności.
na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy - Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz wszystko czynili dla chwały Boga.
otrzymali moc z nieba.
mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby - Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby
nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło
- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak
- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby
dzieci Boga.
- Panie, który przenikasz i znasz serca
nas oczyszczał i umacniał.
- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy
ludzkie, prowadź nas zawsze drogą
wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i - Daj nam szczerą miłość, abyśmy się szczerości i prawdy.
wzajemnie po bratersku miłowali.
Panem.
K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący
K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na Boże, niech zajaśnieje nad nami blask
zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim
Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę światłem umocni serca tych, którzy odrodzili
zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wiary, obdarz nas również jednością i się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana
naszego.
pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.
wieków.
W.: Amen.
W.: Amen
W.: Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1244(K)2010
(do prywatnego odmawiania).
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkanocy – 6 maja 2018 r.
Nr 478 / 6 maja 2018
1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 7. Zapraszamy licealistów, studentów i młodzież pracującą na spotkania formacyjnoo godz. 17.00. Przypominamy, że w dni
modlitewne grupy młodzieżowej. Spotkania
powszednie nabożeństwo majowe odpraodbywają się w każdą środę o godz. 19.00.
wiane jest po Mszy św. o godz. 17.00. Po
w dzwonnicy.
nabożeństwie modlić się będziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach 8. W tym tygodniu przypadają następujące
rocznych.
święta liturgiczne:
2. Rozpoczynamy również nabożeństwa ma– we wtorek, 8 maja, uroczystość św. Stajowe w różnych częściach naszej parafii. We
nisława, biskupa i męczennika, głównego
wtorek, 8 maja o godz. 18.00. zostanie
– patrona Polski,
odprawiona Msza św. i nabożeństwo majow sobotę, 12 maja, uroczystość Najśw.
we przy krzyżu na Powsinku nad jeziorkiem.
Maryi Panny Łaskawej.
3. Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
parafii i ze szkół prywatnych, znajdujących
imieniny,
składamy życzenia błogosławieńsię na terenie naszej parafii, odbędzie się
stwa
Bożego
i wszelkiej pomyślności
w następujących terminach: grupa I i II w sow życiu osobistym i zawodowym.
boty 12 i 19 maja o godz. 13.00. oraz w niedziele: 13 maja grupa III na Mszy św. 9. W najbliższym czasie sakramentalny zwiąo godz. 11.00., 20 maja grupa IV na Mszy
zek małżeński zawrą:
św. o godz. 11.00., a grupa V na Mszy św.
– Jan Aleksander Przybyła
o godz. 13.00.
i
Aleksandra Sudak, oboje z parafii tutejszej
4. W piątek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego. Zakończenie nowenny w so- zapowiedź II.
botę, 19 maja br. Parafialna Wspólnota
Odnowy w Duchu Świętym wraz z księ– Przemysław Sokolik, kawaler z parafii pw.
dzem Tomaszem zaprasza wszystkich paśw. Wawrzyńca w Gliniance
rafian na Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
i
Czuwanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 7. Olga Sawicka, panna z parafii tutejszej
21.00. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli
- zapowiedź II.
uczestniczyć w Nowennie, przygotowaliśmy
treści Nowenny załączonej w „Klimatach” do
– Dariusz Damian Wrzosek, kawaler z paosobistej modlitwy.
rafii pw. św. Józefa w Warszawie– Ursusie
i
5. W następną niedzielę obchodzić będziemy
Marta Joanna Lepianka, panna z parafii
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
tutejszej - zapowiedź II.
6. W środę 23 maja młodzież z naszej parafii
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachoprzyjmie sakrament Bierzmowania przez
dzących między narzeczonymi, zobowiązany
posługę Ks. Biskupa Rafała Markowskiego.
jest powiadomić kancelarię parafialną. NaKandydatów, ich rodziców i rodziny
rzeczonych polecamy modlitwie parafian.
polecamy modlitwie parafian.

Księgarnia Effata
poleca
Księgarnia jest
czynna:
NIEDZIELA
9.00-14.30
Zapraszamy
Weanty Katarzyniec. Polski Szarbel
„Święty Szarbel” z Kalwarii Pacławskiej
W trakcie krótkiego życia o. Wenanty
Katarzyniec pomógł Maksymilianowi Kolbe
stworzyć media katolickie i objawił się jako
wielki kaznodzieja. Zapewnił jednak swoich
współbraci, że najwięcej uczyni... po śmierci
Kim jest tajemniczy przyjaciel M aksymiliana Kolbego? Tomasz P. Terlikowski
podąża śladami Sługi Bożego Wenantego
Katarzyńca i przekonuje: ten cichutki zakonnik pokaże, jak wielkim jest orędownikiem!
Problem ze znalezieniem pracy, kupno
samochodu, spłata wysokiego kredytu,
kłopoty biznesowe, a także uciążliwe
dolegliwości zdrowotne – wielu świadków
potwierdza, że ten pochowany w Kalwarii
Pacławskiej zakonnik skutecznie rozwiązuje
każdą sprawę.

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł
mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu
pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań,
ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie
miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym,
Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia
żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar
Ducha Świętego wylany został także na
pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami
i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż
może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali
Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem
uprosili go, aby zabawił (u nich) jeszcze kilka dni.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98, 1–4

Ref. Bóg okazał ludom swe zbawienie
lub Alleluja
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla
domu Izraela.

J 14, 23

EWANGELIA
J 15, 9–17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna. To jest
moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma więk-szej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

L I T U R G I A

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
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1 J 4, 7–10

Prezentuje prace olejne
HENRYKI GNATOWSKIEJ "UTY"

"Pejzaż wilanowski"
Zapraszamy do oglądania wystawy do
końca czerwca 2018 r.
Nr 478

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje,
nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym
objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał
Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy.
Oto słowo Boże

Nr 478

od 8.04. do 13.05.2018 r.
Módlmy się o zdrowie
i potrzebne łaski dla księdza
Proboszcza, naszego opiekuna
a
i wszystkich księży pracujących
w naszej parafii.

W Klimatach:
Była „latarnią światła
w ciemności ludzkiego bólu” . . . . . . . . . . . 2
Maj miesiącem maryjnym . . . . . . . . . . . . . 2
Modlitwa o siedem darów
Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zaproszenie na Wigilię
Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . 2
Nowenna przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . 3
Księgarnia Effata poleca . . . . . . . . . . . . . . .4
Wystawa prac olejnych . . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
Wielu ludzi nurtuje pytanie, jak wypełnić
wolę Bożą w życiu. Albo co robić aby
wzrastać w drodze ku świętości? Pan
Jezus wydaje się odpowiedzieć na
powyższe pytania w dzisiejszej Ewangelii: ,,Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości
mojej”.
Zbawiciel związał się z nami tą samą
więzią, jaka łączy Go odwiecznie z Ojcem
Niebieskim. Przypieczętował tę miłość do
nas, ludzi umierając za nas na krzyżu.
Konsekwencją tej największej Ofiary
w dziejach Kościoła winna być międzyludzka miłość braterska: ,,To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali”. Słowa te rozpoczynają i kończą
dzisiejszy fragment Ewangelii. Są zatem
kluczowe i najważniejsze.
Wchodząc dziś w komunię z Jezusem
eucharystycznym, starajmy się pamiętać,
że posyła On nas z misją ewangelizacji
świata. Nie chodzi tu o wyjazd do
egzotycznych krajów. Ewangelii potrzebują
nasze rodziny, szkoły i środowiska pracy.
Aby nasze świadectwo było owocne,
potrzeba nam coraz większej zażyłości
z Panem Jezusem. Codzienna modlitwa,
rachunek sumienia, lektura Pisma św. to
źródła, które dają nam udział w Bożym
życiu i czynią nas świadkami Jego miłości.
Ks. dr Michał Dubicki.
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