KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IX Niedziela Zwykła – 3 czerwca 2018 r.
1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra- 8. W tym tygodniu przypadają następujące
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić uroczystości liturgiczne:
się będziemy za zmarłych polecanych w wy- – we wtorek, 5 czerwca, wspomnienie św.
pominkach rocznych.
Bonifacego, biskupa i męczennika,
2. Dziś obchodzimy Święto Dziękczynienia pod
– w piątek, 8 czerwca, uroczystość
hasłem: „Dziękujemy za niepodległość”.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O godz. 12.00. na placu przed Świątynią
W tym dniu, zgodnie z przepisem kan.
Opatrzności Bożej zostanie odprawiona uro1251 KPK nie obowiązuje post i można
czysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polspożywać pokarmy mięsne,
ski. Członkowie Akcji Katolickiej przez całą
– w sobotę, 9 czerwca, święto rocznicy
niedzielę zbierać będą ofiary na budowę
poświęcenia kościoła katedralnego.
świątyni Opatrzności Bożej.
3. Dawną oktawę Bożego Ciała, obchodzić bę- Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosładziemy do czwartku tego tygodnia.
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
4. Msza św. wotywna o Duchu Świętym zosta- w życiu osobistym i zawodowym.
nie odprawiona w pierwszy poniedziałek mie- W najbliższym czasie sakramentalny zwią9.
siąca, 4 czerwca br., o godz. 18.00.
zek małżeński zawrą:
5. Spotkanie członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej odbędzie się w poniedziałek,
4 czerwca br., po Mszy św. o godz. 18.00.
6. Modlitwa różańcowa w intencji nawrócenia
dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła oraz
o łaskę umocnienia dla ich rodziców zostanie
odprawiona w pierwszy wtorek miesiąca, 5
czerwca br., o godz. 17.30. Po nabożeństwie
zostanie odprawiona w tej intencji Msza św.
7. W następną niedzielę, 10 czerwca br., po
Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się XI
Rodzinny Piknik Parafialny. W programie
znajdą się liczne atrakcje dla dzieci, wystąpią
zespoły wilanowskie, a także solista teatru
muzycznego „Roma” Piotr Płuska. Przygotowaliśmy również wiele imprez towarzyszących, miedzy innymi liczne konkursy dla
dzieci oraz inne atrakcje np. przejażdżkę
kucykiem. Catering zapewni dobre jedzenie z
grilla. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 5, 12-15

Marcin Mariusz Zatorski, kawaler z parafii
Wniebowzięcia NMP w Kampinosie
i Łucja Helena Rawska, panna z parafii
tutejszej – zapowiedź II.
Janusz Jakub Kurek
i Magdalena Fiejdasz, oboje z parafii
tutejszej – zapowiedź II.
Bartłomiej Jan Morawski, kawaler z parafii
Wniebowzięcia NMP w KonstancinieJeziornie
i Marta Wiktoria Wilary, panna z parafii
tutejszej – zapowiedź II.
Mariusz Dominik Jesionowski
i Marta Majewska, oboje z parafii tutejszej
– zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie
parafian.

Msza św. wotywna
o Duchu Świętym

4 czerwca br., o godz. 18.00.
Modlitwa różańcowa w intencji
nawrócenia dzieci, które odeszły
od Boga i Kościoła oraz o łaskę
umocnienia dla ich rodziców

5 czerwca br., o godz. 17.30.

Po nabożeństwie zostanie
odprawiona w tej intencji Msza św.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b
Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
Bo tak ustanowiono w Izraelu *
przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej».

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

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 6-11

od 13.05 do 10.06.2018 r.
Módlmy się
za dzieci i młodzież,
aby nie stawali się ofiarami
przemocy i ucisku.
Nr 482

S Ł O W A

gromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia
znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się
osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie
giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało
się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy
żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się
w naszym śmiertelnym ciele.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Tak
mówi Pan: «Będziesz zważał na szabat, aby
go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał
wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest
szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn,
ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja
służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani
Oto słowo Boże
żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który
przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
J 17, 17ba
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi
egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: uświęć nas w prawdzie.
przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia
szabatu».
EWANGELIA

Słyszę słowa nieznane: *
«Uwolniłem od brzemienia jego barki,
jego ręce porzuciły kosze. *
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

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

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
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Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła do
Koryntian: Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeo-
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Czytanie z Ewangelii wg św. Marka: Pewne-

go razu, gdy Jezus przechodził w szabat
pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po
drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze
mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią
w szabat to, czego nie wolno?» On im
odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście,
co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w
potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za
Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł
chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść
wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». Wszedł znowu do
synagogi. Był tam człowiek, który miał
uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi
go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś
rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś
się na środek!» A do nich powiedział: «Co
wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy
coś złego? Życie uratować czy zabić?»
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na
nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do
człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i
ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami
Heroda zaraz się naradzali przeciwko
Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
„Będziesz zważał na szabat, aby go
święcić” słyszymy dziś w w I czytaniu na
samym początku, a dalej „Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy”. I wydaje się, że
dziś bardziej zwracamy uwagę na to
drugie zdanie, pomijając pierwsze. Tylko,
że niedziela nie jest, w pierwszym rzędzie
dniem przeznaczonym na odpoczynek.
Podstawową rzeczą jest to, że święto,
niedziela nie równa się odpoczynek. Ale
jak to? Przecież w święto się odpoczywa!
Podstawą święta jest świętowanie, a nie
odpoczynek! Inaczej święto nazwalibyśmy
dniem wolnym od pracy. Przyzwyczailiśmy
się, że jak święto to wolne. I to nie musi
się wykluczać, ale to wolne w przypadku
niedzieli, święta jest po to, by przede
wszystkim było nam łatwiej uświęcić ten
dzień. To nie twój odpoczynek jest
najważniejszy w niedzielę, nawet nie twoja
rodzina. To „Syn Człowieczy jest Panem
szabatu”.
A czy dla Ciebie, twojej rodziny Pan
Jezus jest w centrum niedzieli?

ks. Tomasz Lis
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List do Redakcji

Czerwiec miesiącem Najświętszego Serca Jezusa
Tak jak maj w Kościele katolickim jest
uważany za miesiąc maryjny, czerwiec
uznaje się za specjalny miesiąc, w którym
czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Choć kult ten należy do pobożności ludowej,
która nie jest stricte liturgią, swoim istnieniem i
praktyką przydaje liturgii kolorytu i ciepła
przypominając najważniejszą prawdę, że
Bóg, którego w niej czcimy, jest miłością, jest
żywym organizmem płonącym gorącą
miłością do swoich stworzeń. Zarówno Biblia
jak i teologia Kościoła są w tym jednomyślne
podając racje istnienia tego kultu i formy jego
realizacji. Jednak bodziec dała mu dopiero
tradycja zmuszając niejako Magisterium
Kościoła do oficjalnego zabrania głosu.

Może zastanawiać, dlaczego czerwiec jest
obrany za miesiąc adoracji Serca Pana
Jezusa? Na pewno nie jest tak z powodu
pogody, jak w przypadku Maryi (wiosenne
przebudzeniem przyrody sprawiło, że maj
poświęcono Najświętszej Maryi Pannie).
Czerwiec, jakkolwiek też piękny, dał genezę
kultowi Serca Jezusa z racji najważniejszego
objawienia dotyczącego tego kultu, jakie
otrzymała 10 dnia tego miesiąca 1675 r.,
Małgorzata Maria Alacoque (zm. 1690),
skromna zakonnica wizytka z klasztoru Parayle-Monial. Objawienie to, należące do ostatniego z czterech wielkich objawień, jakie
otrzymała mistyczka francuska, miało miejsce
w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Ono samo nawoływało też do obwołania
święta ku czci Serca Pana Jezusa właśnie
w pierwszy piątek czerwca po oktawie Bożego
Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą
Komunię św. i pobożne praktyki wynagrodzić
Bogu za grzechy świata. Jak wynika więc
z objawień, czerwiec wydaje się być miesiącem
wybranym przez samego Boga.
Źródło:
http://www.jakatolik.com/artykuly/Kult-doNajswietszego-Serca-Pana-Jezusawe.html

Zawierzyć na nowo Sercu Jezusa

Początku samego kultu Serca Jezusowego
można upatrywać wcześniej. Prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński podkreślał, że pierwszą Jego czcicielką była bez wątpienia
Najświętsza Panna. „Dwa te najpiękniejsze
Serca – Jezusa i Maryi – biły zawsze zgodnie
i najżywiej ze sobą współczuły i w chwilach
radości, i w godzinach bólu czy męki” – pisał
kard. Wyszyński w 1965 r. Do grona czcicieli
Najświętszego Serca Jezusowego należeli
m.in. św. Bernard, Bonawentura, Katarzyna
ze Sieny, Franciszek Salezy. Najbardziej
znaną pozostaje jednak św. Małgorzata
Maria Alacoque (1647-1690), wizytka z klasztoru w Paray-le-Monial. Obok takich praktyk pobożnych jak pierwsze piątki, Komunia
św. wynagradzająca czy „godzina święta” (adoracja przez godzinę Najświętszego
Sakramentu w nocy z czwartku na pierwszy
piątek) – Pan Jezus zlecił jej podjęcie starań
o ustanowienie w Kościele święta Jego
Serca, w piątek po oktawie Bożego Ciała.
Na ziemiach polskich Serce Boskiego
Zbawcy czczone było jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque.
Pierwszy w świecie podręcznik tego nabożeństwa napisał o. Kacper Drużbicki. Autor
książeczki „Ognisko serc – Serce Jezusa”
zmarł 13 lat przed objawieniami w Paray. O
ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali
u Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi. Dekret z 1765 r. był właśnie odpowiedzią na sławny memoriał polskich biskupów, który podaje historyczny przegląd kultu i
uzasadnia wymowę tego nabożeństwa.
Prymas Polski abp Ledóchowski poświęcił
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Najświętszemu Sercu metropolię gnieźnieńską. Nabożeństwem do Serca Jezusowego
odznaczali się biskupi Bilczewski i Pelczar,
autor dzieł o Najświętszym Sercu i założyciel
zgromadzenia sióstr sercanek. Kolejny
prymas, kard. Dalbor, w imieniu Episkopatu
powierzył Polskę Sercu Zbawiciela i Jego
Najświętszej Matce. W 1921 r. jako wotum
wdzięczności Sercu Bożemu za odzyskanie
niepodległości przez Naród Polski konsekrowano bazylikę Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Krakowie. W Poznaniu wzniesiono
też pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia
Restituta” (został on zburzony w 1940 r.). W
1948 r. biskupi zachęcali wiernych do
osobistego poświęcenia się Najświętszemu
Sercu Jezusowemu, a trzy lata później
Episkopat Polski ogłosił rok poświęcenia
Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa.
„Sam Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie
swe Serce spragnione miłości, żądał tego
poświęcenia, które ona nazywała prywatnym
albo małym w odróżnieniu od publicznego
poświęcenia się całych społeczeństw” –
przypomnieli biskupi. Praktyka prywatnego
poświęcenia się Sercu Pana Jezusa została
zapomniana i dopiero po 200 latach, po
objawieniach w Paray-le-Monial, przypomniał
je papież Pius XI. O osobistym poświęceniu
mowa w encyklice „Miserentissimus Redemptor” z roku 1928.
Polscy biskupi zachęcali do osobistego
poświęcenia Sercu Jezusowemu, ale i
oddania całych rodzin, co nazywane jest
intronizacją Serca Jezusowego w rodzinach.
Dopiero zwieńczeniem modlitw prywatnych
było wspólne poświęcenie Najświętszemu
Sercu Jezusowemu Narodu i Rzeczypospolitej. Nastąpiło to w uroczystość Chrystusa
Króla w 1951 r. Akt poświęcenia poprzedził tydzień modłów do Serca Jezusowego, który
rozpoczął się 21 października tamego roku.
„Jest w tej okoliczności wymowna symbolika:
Matka Najświętsza, Królowa Różańca świę-

Odpowiadając na uwagę Czytelniczki zamieszczamy poniżej artykuł na temat
"skrótów" czyli siglów biblijnych wyjaśniając co oznaczają i jak z nich korzystać.

tego prowadzi i przekazuje Narów Synowi
swojemu, nieśmiertelnemu Królowi wieków;
oddaje swoje dzieci jego najmiłościwszemu
Sercu” – czytamy w orędziu Episkopatu.
Biskupi podkreślają w nim również znaczenie
samego poświęcenia Narodu Sercu Jezusowemu, tłumacząc: „(…) przez to uroczyste
poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną
wolę, by wszystkie dziedziny życia naszego,
zarówno prywatne jak publiczne, były
urządzone według zasad Jezusa Chrystusa”.
Aby w akcie tym mogło wziąć udział jak
najwięcej wiernych, poświęcenie Narodu
Sercu Jezusa odbywało się nie w jednym
miejscu, ale w całej Polsce. W parafiach
odprawiono uroczyste nieszpory z procesją i
kazaniem. 25 lat później, w ostatnią niedzielę
roku kościelnego w kościołach ponowiono akt
oddania Narodu Sercu Pana Jezusa.
Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i
dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków
Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Memoriał polskich
biskupów wysłany do papieża Klemensa XIII
w 1765 r. przyczynił się do zatwierdzenia
nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, a także
święta dla niektórych diecezji i zakonów. Na
cały Kościół święto Serca Pana Jezusa
rozszerzył papież Pius IX w roku 1856.
Znamienny jest też akt oddania całego
Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca
Jezusowego, jakiego dokonał 31 grudnia 1899
roku papież Leon XIII. Nowy rys nadał papież
Jan Paweł II. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
która wypada zawsze w piątek po oktawie
Bożego Ciała, ustanowił on Światowy Dzień
Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.
Żródło:
http://episkopat.pl/zawierzyc-na-nowo-sercujezusa/
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Prezentuje prace olejne

Sigla biblijne
Siglum (z łac. singlae litterae – pojedyncze
litery; l. mn. sigla) jest symbolem literowym
lub literowo-cyfrowym oznaczającym biblioteki, stosowane w katalogach centralnych
przy podawaniu lokalizacji wydawnictw oraz
wypożyczaniu międzybibliotecznym i informacji naukowej.
Przykładowo Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego operuje oznaczeniem:
"SZCZ U" w celu identyfikacji w katalogach
Biblioteki Narodowej i innych.

Kult Serca Jezusowego rozwinął się w naszym kraju jeszcze przed objawieniami św.
Małgorzaty Marii Alacoque. Polska miała też szczególne przywileje od papieża. 6 lutego
2015 roku przypada 250. rocznica ustanowienia na prośbę króla Augusta III i biskupów
polskich uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce.
Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana
Jezusa, wraz ze Mszą św. i oficjum brewiarzowym, ustanowił w 1765 r. papież Klemens
XIII. Był to przywilej tylko dla Polski, dla
ówczesnego Królestwa Polskiego i jednej
Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie.
W ten sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał biskupów polskich
z 1764 r.

Jestem wierną czytelniczką Klimatów św. Anny. Sądzę, że dla wielu parafian byłoby
znacznie bardziej informatywne i edukacyjne, gdyby podawać źródło tekstów
czytanych w czasie Mszy św. w bardziej otwarty sposób zamiast dwu- lub trzyliterowych skrótów: Pwt 4, 32-34, 39-40, Rz 8, 14 -17, Ap 1,8. Nie uczono nas tego
na lekcjach religii, a teraz moglibyśmy się tego nauczyć.
Kalina

Sigla stosowane są też powszechnie do
oznaczania fragmentów (ksiąg) Biblii, np.
Rdz – Księga Rodzaju, Łk – Ewangelia wg.
św. Łukasza, Rz – List do Rzymian.
Przykładowy zapis siglum w Biblii wygląda
następująco: J 3, 16-17 gdzie J to nazwa
księgi (Ewangelia wg św. Jana), 3 oznacza
rozdział, a 16-17 zakres wersetów:
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Sy-

na swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony.

HENRYKI GNATOWSKIEJ "UTY"
Prz 19, 8.11.13

"Pejzaż wilanowski"

7 Biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym
bardziej najbliżsi stronią od niego; on szuka
słów - ale ich nie ma. 8 Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże roz- Zapraszamy do oglądania wystawy do
wagi - ten dobro zdobędzie. 9 Fałszywy końca czerwca 2018 r.
świadek nie ujdzie karania, zginie - kto
kłamstwem oddycha. 10 Nie przystoi głupiemu opływać w rozkosze, tym bardziej słudze kierować panami. 11 Rozważny człowiek
nad gniewem panuje, a chwałą jego Internetowa wyszuliwarka siglów
zapomnienie uraz. 12 Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla, jego życzliwość jak rosa na
W zapisie siglów biblijnych możemy też
trawie. 13 Strapieniem dla ojca - syn głupi,
spotkać średnik. Ten znak interpunkcyjny słua rynną wciąż cieknącą - kłótliwa kobieta.

www.wbiblii.pl

Możemy spotkać się z siglum, w którym
po pierwszej liczbie oznaczającej rozdział
interesującego nas tekstu pojawi się myślnik i po nim druga liczba. Jest to informacja, że interesują nas całe rozdziały danej
księgi z zakresu od pierwszej liczby do
drugiej liczby (wyjątkiem są księgi: Ab, Flm,
2 J, 3 J, Jud, gdzie taka informacja mówi o
zakresie interesujących nas wersetów,
ponieważ te księgi składają się tylko z jednego rozdziału).

ży do oddzielania od siebie tekstów pochodzących z różnych rozdziałów, albo z różnych
ksiąg.
Przykład: Mt 5,38-42; 6,19-21
38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i
ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i
drugi! 40 Temu, kto chce prawować się
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce
pożyczyć od ciebie.
6 19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje
włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie
skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie
kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam
będzie i serce twoje.

Przykład: 1 Tm 2-3 – chodzi o drugi i trzeci
Jeżeli w zapisie siglum po przecinku poja- rozdział Pierwszego Listu do Tymoteusza.
wiają się dwie liczby rozdzielone kropką
Z jeszcze inną sytuacją spotykamy się,
oznacza to, że interesuje nas werset oznaczony pierwszą liczbą oraz werset ozna- gdy w zapisie siglum po pierwszej liczbie
mamy przecinek, drugą liczbę po niej
czony drugą liczbą.
myślnik, następnie trzecią liczbę, po niej
Przykład: Prz 11, 19.23
ponownie przecinek i czwartą liczbę. Taki
19 Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś zapis informuje nas, że interesuje nas tekst,
goni za grzechem - do śmierci. 20 Obrzydłe który rozpoczyna się w rozdziale określoW siglum mogą czasami pojawić się litery,
dla Pana są serca przewrotne, On tych miłuje, nym pierwszą liczbą, od wersetu określoktórych droga prawa. 21 Na pewno zło nie nego drugą liczbą, i który ciągnie się aż do które towarzyszą cyfrom określającym werujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych rozdziału określonego trzecią liczbą, do sety. Informują nas one, że interesuje nas
ocaleje. 22 Czym w ryju świni złota obrączka, wersetu określonego czwartą liczbą.
jakiś fragment danego wersetu. Jeżeli jest to
tym piękna kobieta, ale bez rozsądku. 23
litera „a” to jest to dla nas informacja, że
Pragnieniem prawych jest tylko dobro, Przykład: Mt 5,48-6,1
interesuje nas pierwsza część tego wersetu,
oczekiwaniem złych ludzi jest gniew. 24 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych jeżeli jest to litera „b” oznacza to, że interesuje
Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was nas druga, albo kolejna część wersetu (jeżeli
skąpy zmierza do nędzy.
prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca werset składa się z więcej niż dwóch części).
W zapisie siglum możemy spotkać się waszego, który jest w niebie; ponieważ On Przykład: 1 J 1,5b
z kombinacją myślników i kropek, albo sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i
z użyciem wielu kropek. Wtedy należy nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie- 5 Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą
dliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem
stosować po kolei wymienione wyżej reguły. miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za na- wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Przykład: Prz 15, 16-17.21
grodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie
W zapisie siglów można spotkać jeszcze
16 Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską, niż czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych
bardziej złożone połączenia, ale stosując
braci,
cóż
szczególnego
czynicie?
Czyż
i
poz niepokojem - wielkie bogactwo. 17 Lepsze
jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół ganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy uważnie wyżej podane zasady jesteśmy
z nienawiścią. 18 Człowiek gniewliwy wznieca doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w stanie zawsze dokładnie określić o jaki tekst
biblijny chodzi.
kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. 19 Jak niebieski.
żywopłot z ciernia, tak droga leniwych, ścieżka
uczciwych jest wyrównana. 20 Mądry syn
radością ojca, a matką gardzi syn głupi. 21
Niemądry głupotą się cieszy, rozumny idzie
prawą drogą.

Nr 482

6 1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po
to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie
mieli nagrody u Ojca waszego, który jest
w niebie.

Wybrane fragmenty

http://biblia24.pl/jak_czytac_ps.php?nr=1

ks. Maciej Basiuk
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List do Redakcji

Czerwiec miesiącem Najświętszego Serca Jezusa
Tak jak maj w Kościele katolickim jest
uważany za miesiąc maryjny, czerwiec
uznaje się za specjalny miesiąc, w którym
czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Choć kult ten należy do pobożności ludowej,
która nie jest stricte liturgią, swoim istnieniem i
praktyką przydaje liturgii kolorytu i ciepła
przypominając najważniejszą prawdę, że
Bóg, którego w niej czcimy, jest miłością, jest
żywym organizmem płonącym gorącą
miłością do swoich stworzeń. Zarówno Biblia
jak i teologia Kościoła są w tym jednomyślne
podając racje istnienia tego kultu i formy jego
realizacji. Jednak bodziec dała mu dopiero
tradycja zmuszając niejako Magisterium
Kościoła do oficjalnego zabrania głosu.

Może zastanawiać, dlaczego czerwiec jest
obrany za miesiąc adoracji Serca Pana
Jezusa? Na pewno nie jest tak z powodu
pogody, jak w przypadku Maryi (wiosenne
przebudzeniem przyrody sprawiło, że maj
poświęcono Najświętszej Maryi Pannie).
Czerwiec, jakkolwiek też piękny, dał genezę
kultowi Serca Jezusa z racji najważniejszego
objawienia dotyczącego tego kultu, jakie
otrzymała 10 dnia tego miesiąca 1675 r.,
Małgorzata Maria Alacoque (zm. 1690),
skromna zakonnica wizytka z klasztoru Parayle-Monial. Objawienie to, należące do ostatniego z czterech wielkich objawień, jakie
otrzymała mistyczka francuska, miało miejsce
w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Ono samo nawoływało też do obwołania
święta ku czci Serca Pana Jezusa właśnie
w pierwszy piątek czerwca po oktawie Bożego
Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą
Komunię św. i pobożne praktyki wynagrodzić
Bogu za grzechy świata. Jak wynika więc
z objawień, czerwiec wydaje się być miesiącem
wybranym przez samego Boga.
Źródło:
http://www.jakatolik.com/artykuly/Kult-doNajswietszego-Serca-Pana-Jezusawe.html

Zawierzyć na nowo Sercu Jezusa

Początku samego kultu Serca Jezusowego
można upatrywać wcześniej. Prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński podkreślał, że pierwszą Jego czcicielką była bez wątpienia
Najświętsza Panna. „Dwa te najpiękniejsze
Serca – Jezusa i Maryi – biły zawsze zgodnie
i najżywiej ze sobą współczuły i w chwilach
radości, i w godzinach bólu czy męki” – pisał
kard. Wyszyński w 1965 r. Do grona czcicieli
Najświętszego Serca Jezusowego należeli
m.in. św. Bernard, Bonawentura, Katarzyna
ze Sieny, Franciszek Salezy. Najbardziej
znaną pozostaje jednak św. Małgorzata
Maria Alacoque (1647-1690), wizytka z klasztoru w Paray-le-Monial. Obok takich praktyk pobożnych jak pierwsze piątki, Komunia
św. wynagradzająca czy „godzina święta” (adoracja przez godzinę Najświętszego
Sakramentu w nocy z czwartku na pierwszy
piątek) – Pan Jezus zlecił jej podjęcie starań
o ustanowienie w Kościele święta Jego
Serca, w piątek po oktawie Bożego Ciała.
Na ziemiach polskich Serce Boskiego
Zbawcy czczone było jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque.
Pierwszy w świecie podręcznik tego nabożeństwa napisał o. Kacper Drużbicki. Autor
książeczki „Ognisko serc – Serce Jezusa”
zmarł 13 lat przed objawieniami w Paray. O
ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali
u Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi. Dekret z 1765 r. był właśnie odpowiedzią na sławny memoriał polskich biskupów, który podaje historyczny przegląd kultu i
uzasadnia wymowę tego nabożeństwa.
Prymas Polski abp Ledóchowski poświęcił
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Najświętszemu Sercu metropolię gnieźnieńską. Nabożeństwem do Serca Jezusowego
odznaczali się biskupi Bilczewski i Pelczar,
autor dzieł o Najświętszym Sercu i założyciel
zgromadzenia sióstr sercanek. Kolejny
prymas, kard. Dalbor, w imieniu Episkopatu
powierzył Polskę Sercu Zbawiciela i Jego
Najświętszej Matce. W 1921 r. jako wotum
wdzięczności Sercu Bożemu za odzyskanie
niepodległości przez Naród Polski konsekrowano bazylikę Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Krakowie. W Poznaniu wzniesiono
też pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia
Restituta” (został on zburzony w 1940 r.). W
1948 r. biskupi zachęcali wiernych do
osobistego poświęcenia się Najświętszemu
Sercu Jezusowemu, a trzy lata później
Episkopat Polski ogłosił rok poświęcenia
Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa.
„Sam Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie
swe Serce spragnione miłości, żądał tego
poświęcenia, które ona nazywała prywatnym
albo małym w odróżnieniu od publicznego
poświęcenia się całych społeczeństw” –
przypomnieli biskupi. Praktyka prywatnego
poświęcenia się Sercu Pana Jezusa została
zapomniana i dopiero po 200 latach, po
objawieniach w Paray-le-Monial, przypomniał
je papież Pius XI. O osobistym poświęceniu
mowa w encyklice „Miserentissimus Redemptor” z roku 1928.
Polscy biskupi zachęcali do osobistego
poświęcenia Sercu Jezusowemu, ale i
oddania całych rodzin, co nazywane jest
intronizacją Serca Jezusowego w rodzinach.
Dopiero zwieńczeniem modlitw prywatnych
było wspólne poświęcenie Najświętszemu
Sercu Jezusowemu Narodu i Rzeczypospolitej. Nastąpiło to w uroczystość Chrystusa
Króla w 1951 r. Akt poświęcenia poprzedził tydzień modłów do Serca Jezusowego, który
rozpoczął się 21 października tamego roku.
„Jest w tej okoliczności wymowna symbolika:
Matka Najświętsza, Królowa Różańca świę-

Odpowiadając na uwagę Czytelniczki zamieszczamy poniżej artykuł na temat
"skrótów" czyli siglów biblijnych wyjaśniając co oznaczają i jak z nich korzystać.

tego prowadzi i przekazuje Narów Synowi
swojemu, nieśmiertelnemu Królowi wieków;
oddaje swoje dzieci jego najmiłościwszemu
Sercu” – czytamy w orędziu Episkopatu.
Biskupi podkreślają w nim również znaczenie
samego poświęcenia Narodu Sercu Jezusowemu, tłumacząc: „(…) przez to uroczyste
poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną
wolę, by wszystkie dziedziny życia naszego,
zarówno prywatne jak publiczne, były
urządzone według zasad Jezusa Chrystusa”.
Aby w akcie tym mogło wziąć udział jak
najwięcej wiernych, poświęcenie Narodu
Sercu Jezusa odbywało się nie w jednym
miejscu, ale w całej Polsce. W parafiach
odprawiono uroczyste nieszpory z procesją i
kazaniem. 25 lat później, w ostatnią niedzielę
roku kościelnego w kościołach ponowiono akt
oddania Narodu Sercu Pana Jezusa.
Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i
dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków
Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Memoriał polskich
biskupów wysłany do papieża Klemensa XIII
w 1765 r. przyczynił się do zatwierdzenia
nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, a także
święta dla niektórych diecezji i zakonów. Na
cały Kościół święto Serca Pana Jezusa
rozszerzył papież Pius IX w roku 1856.
Znamienny jest też akt oddania całego
Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca
Jezusowego, jakiego dokonał 31 grudnia 1899
roku papież Leon XIII. Nowy rys nadał papież
Jan Paweł II. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
która wypada zawsze w piątek po oktawie
Bożego Ciała, ustanowił on Światowy Dzień
Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.
Żródło:
http://episkopat.pl/zawierzyc-na-nowo-sercujezusa/

Nr 482

Prezentuje prace olejne

Sigla biblijne
Siglum (z łac. singlae litterae – pojedyncze
litery; l. mn. sigla) jest symbolem literowym
lub literowo-cyfrowym oznaczającym biblioteki, stosowane w katalogach centralnych
przy podawaniu lokalizacji wydawnictw oraz
wypożyczaniu międzybibliotecznym i informacji naukowej.
Przykładowo Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego operuje oznaczeniem:
"SZCZ U" w celu identyfikacji w katalogach
Biblioteki Narodowej i innych.

Kult Serca Jezusowego rozwinął się w naszym kraju jeszcze przed objawieniami św.
Małgorzaty Marii Alacoque. Polska miała też szczególne przywileje od papieża. 6 lutego
2015 roku przypada 250. rocznica ustanowienia na prośbę króla Augusta III i biskupów
polskich uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce.
Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana
Jezusa, wraz ze Mszą św. i oficjum brewiarzowym, ustanowił w 1765 r. papież Klemens
XIII. Był to przywilej tylko dla Polski, dla
ówczesnego Królestwa Polskiego i jednej
Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie.
W ten sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał biskupów polskich
z 1764 r.

Jestem wierną czytelniczką Klimatów św. Anny. Sądzę, że dla wielu parafian byłoby
znacznie bardziej informatywne i edukacyjne, gdyby podawać źródło tekstów
czytanych w czasie Mszy św. w bardziej otwarty sposób zamiast dwu- lub trzyliterowych skrótów: Pwt 4, 32-34, 39-40, Rz 8, 14 -17, Ap 1,8. Nie uczono nas tego
na lekcjach religii, a teraz moglibyśmy się tego nauczyć.
Kalina

Sigla stosowane są też powszechnie do
oznaczania fragmentów (ksiąg) Biblii, np.
Rdz – Księga Rodzaju, Łk – Ewangelia wg.
św. Łukasza, Rz – List do Rzymian.
Przykładowy zapis siglum w Biblii wygląda
następująco: J 3, 16-17 gdzie J to nazwa
księgi (Ewangelia wg św. Jana), 3 oznacza
rozdział, a 16-17 zakres wersetów:
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Sy-

na swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony.

HENRYKI GNATOWSKIEJ "UTY"
Prz 19, 8.11.13

"Pejzaż wilanowski"

7 Biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym
bardziej najbliżsi stronią od niego; on szuka
słów - ale ich nie ma. 8 Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha, kto strzeże roz- Zapraszamy do oglądania wystawy do
wagi - ten dobro zdobędzie. 9 Fałszywy końca czerwca 2018 r.
świadek nie ujdzie karania, zginie - kto
kłamstwem oddycha. 10 Nie przystoi głupiemu opływać w rozkosze, tym bardziej słudze kierować panami. 11 Rozważny człowiek
nad gniewem panuje, a chwałą jego Internetowa wyszuliwarka siglów
zapomnienie uraz. 12 Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla, jego życzliwość jak rosa na
W zapisie siglów biblijnych możemy też
trawie. 13 Strapieniem dla ojca - syn głupi,
spotkać średnik. Ten znak interpunkcyjny słua rynną wciąż cieknącą - kłótliwa kobieta.

www.wbiblii.pl

Możemy spotkać się z siglum, w którym
po pierwszej liczbie oznaczającej rozdział
interesującego nas tekstu pojawi się myślnik i po nim druga liczba. Jest to informacja, że interesują nas całe rozdziały danej
księgi z zakresu od pierwszej liczby do
drugiej liczby (wyjątkiem są księgi: Ab, Flm,
2 J, 3 J, Jud, gdzie taka informacja mówi o
zakresie interesujących nas wersetów,
ponieważ te księgi składają się tylko z jednego rozdziału).

ży do oddzielania od siebie tekstów pochodzących z różnych rozdziałów, albo z różnych
ksiąg.
Przykład: Mt 5,38-42; 6,19-21
38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i
ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i
drugi! 40 Temu, kto chce prawować się
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce
pożyczyć od ciebie.
6 19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje
włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie
skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie
kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam
będzie i serce twoje.

Przykład: 1 Tm 2-3 – chodzi o drugi i trzeci
Jeżeli w zapisie siglum po przecinku poja- rozdział Pierwszego Listu do Tymoteusza.
wiają się dwie liczby rozdzielone kropką
Z jeszcze inną sytuacją spotykamy się,
oznacza to, że interesuje nas werset oznaczony pierwszą liczbą oraz werset ozna- gdy w zapisie siglum po pierwszej liczbie
mamy przecinek, drugą liczbę po niej
czony drugą liczbą.
myślnik, następnie trzecią liczbę, po niej
Przykład: Prz 11, 19.23
ponownie przecinek i czwartą liczbę. Taki
19 Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś zapis informuje nas, że interesuje nas tekst,
goni za grzechem - do śmierci. 20 Obrzydłe który rozpoczyna się w rozdziale określoW siglum mogą czasami pojawić się litery,
dla Pana są serca przewrotne, On tych miłuje, nym pierwszą liczbą, od wersetu określoktórych droga prawa. 21 Na pewno zło nie nego drugą liczbą, i który ciągnie się aż do które towarzyszą cyfrom określającym werujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych rozdziału określonego trzecią liczbą, do sety. Informują nas one, że interesuje nas
ocaleje. 22 Czym w ryju świni złota obrączka, wersetu określonego czwartą liczbą.
jakiś fragment danego wersetu. Jeżeli jest to
tym piękna kobieta, ale bez rozsądku. 23
litera „a” to jest to dla nas informacja, że
Pragnieniem prawych jest tylko dobro, Przykład: Mt 5,48-6,1
interesuje nas pierwsza część tego wersetu,
oczekiwaniem złych ludzi jest gniew. 24 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych jeżeli jest to litera „b” oznacza to, że interesuje
Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was nas druga, albo kolejna część wersetu (jeżeli
skąpy zmierza do nędzy.
prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca werset składa się z więcej niż dwóch części).
W zapisie siglum możemy spotkać się waszego, który jest w niebie; ponieważ On Przykład: 1 J 1,5b
z kombinacją myślników i kropek, albo sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i
z użyciem wielu kropek. Wtedy należy nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie- 5 Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą
dliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem
stosować po kolei wymienione wyżej reguły. miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za na- wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Przykład: Prz 15, 16-17.21
grodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie
W zapisie siglów można spotkać jeszcze
16 Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską, niż czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych
bardziej złożone połączenia, ale stosując
braci,
cóż
szczególnego
czynicie?
Czyż
i
poz niepokojem - wielkie bogactwo. 17 Lepsze
jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół ganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy uważnie wyżej podane zasady jesteśmy
z nienawiścią. 18 Człowiek gniewliwy wznieca doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w stanie zawsze dokładnie określić o jaki tekst
biblijny chodzi.
kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. 19 Jak niebieski.
żywopłot z ciernia, tak droga leniwych, ścieżka
uczciwych jest wyrównana. 20 Mądry syn
radością ojca, a matką gardzi syn głupi. 21
Niemądry głupotą się cieszy, rozumny idzie
prawą drogą.
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6 1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po
to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie
mieli nagrody u Ojca waszego, który jest
w niebie.

Wybrane fragmenty

http://biblia24.pl/jak_czytac_ps.php?nr=1

ks. Maciej Basiuk
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IX Niedziela Zwykła – 3 czerwca 2018 r.
1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra- 8. W tym tygodniu przypadają następujące
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić uroczystości liturgiczne:
się będziemy za zmarłych polecanych w wy- – we wtorek, 5 czerwca, wspomnienie św.
pominkach rocznych.
Bonifacego, biskupa i męczennika,
2. Dziś obchodzimy Święto Dziękczynienia pod
– w piątek, 8 czerwca, uroczystość
hasłem: „Dziękujemy za niepodległość”.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O godz. 12.00. na placu przed Świątynią
W tym dniu, zgodnie z przepisem kan.
Opatrzności Bożej zostanie odprawiona uro1251 KPK nie obowiązuje post i można
czysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polspożywać pokarmy mięsne,
ski. Członkowie Akcji Katolickiej przez całą
– w sobotę, 9 czerwca, święto rocznicy
niedzielę zbierać będą ofiary na budowę
poświęcenia kościoła katedralnego.
świątyni Opatrzności Bożej.
3. Dawną oktawę Bożego Ciała, obchodzić bę- Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosładziemy do czwartku tego tygodnia.
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
4. Msza św. wotywna o Duchu Świętym zosta- w życiu osobistym i zawodowym.
nie odprawiona w pierwszy poniedziałek mie- W najbliższym czasie sakramentalny zwią9.
siąca, 4 czerwca br., o godz. 18.00.
zek małżeński zawrą:
5. Spotkanie członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej odbędzie się w poniedziałek,
4 czerwca br., po Mszy św. o godz. 18.00.
6. Modlitwa różańcowa w intencji nawrócenia
dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła oraz
o łaskę umocnienia dla ich rodziców zostanie
odprawiona w pierwszy wtorek miesiąca, 5
czerwca br., o godz. 17.30. Po nabożeństwie
zostanie odprawiona w tej intencji Msza św.
7. W następną niedzielę, 10 czerwca br., po
Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się XI
Rodzinny Piknik Parafialny. W programie
znajdą się liczne atrakcje dla dzieci, wystąpią
zespoły wilanowskie, a także solista teatru
muzycznego „Roma” Piotr Płuska. Przygotowaliśmy również wiele imprez towarzyszących, miedzy innymi liczne konkursy dla
dzieci oraz inne atrakcje np. przejażdżkę
kucykiem. Catering zapewni dobre jedzenie z
grilla. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 5, 12-15

Marcin Mariusz Zatorski, kawaler z parafii
Wniebowzięcia NMP w Kampinosie
i Łucja Helena Rawska, panna z parafii
tutejszej – zapowiedź II.
Janusz Jakub Kurek
i Magdalena Fiejdasz, oboje z parafii
tutejszej – zapowiedź II.
Bartłomiej Jan Morawski, kawaler z parafii
Wniebowzięcia NMP w KonstancinieJeziornie
i Marta Wiktoria Wilary, panna z parafii
tutejszej – zapowiedź II.
Mariusz Dominik Jesionowski
i Marta Majewska, oboje z parafii tutejszej
– zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie
parafian.

Msza św. wotywna
o Duchu Świętym

4 czerwca br., o godz. 18.00.
Modlitwa różańcowa w intencji
nawrócenia dzieci, które odeszły
od Boga i Kościoła oraz o łaskę
umocnienia dla ich rodziców

5 czerwca br., o godz. 17.30.

Po nabożeństwie zostanie
odprawiona w tej intencji Msza św.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b
Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
Bo tak ustanowiono w Izraelu *
przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej».

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

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 6-11

od 13.05 do 10.06.2018 r.
Módlmy się
za dzieci i młodzież,
aby nie stawali się ofiarami
przemocy i ucisku.
Nr 482

S Ł O W A

gromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia
znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się
osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie
giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało
się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy
żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się
w naszym śmiertelnym ciele.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Tak
mówi Pan: «Będziesz zważał na szabat, aby
go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał
wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest
szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn,
ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja
służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani
Oto słowo Boże
żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który
przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
J 17, 17ba
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi
egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: uświęć nas w prawdzie.
przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia
szabatu».
EWANGELIA

Słyszę słowa nieznane: *
«Uwolniłem od brzemienia jego barki,
jego ręce porzuciły kosze. *
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

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

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

ISSN 2080-0010

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła do
Koryntian: Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeo-
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Mk 2, 23 – 3, 6

Czytanie z Ewangelii wg św. Marka: Pewne-

go razu, gdy Jezus przechodził w szabat
pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po
drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze
mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią
w szabat to, czego nie wolno?» On im
odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście,
co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w
potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za
Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł
chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść
wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». Wszedł znowu do
synagogi. Był tam człowiek, który miał
uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi
go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś
rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś
się na środek!» A do nich powiedział: «Co
wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy
coś złego? Życie uratować czy zabić?»
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na
nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do
człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i
ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami
Heroda zaraz się naradzali przeciwko
Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
„Będziesz zważał na szabat, aby go
święcić” słyszymy dziś w w I czytaniu na
samym początku, a dalej „Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy”. I wydaje się, że
dziś bardziej zwracamy uwagę na to
drugie zdanie, pomijając pierwsze. Tylko,
że niedziela nie jest, w pierwszym rzędzie
dniem przeznaczonym na odpoczynek.
Podstawową rzeczą jest to, że święto,
niedziela nie równa się odpoczynek. Ale
jak to? Przecież w święto się odpoczywa!
Podstawą święta jest świętowanie, a nie
odpoczynek! Inaczej święto nazwalibyśmy
dniem wolnym od pracy. Przyzwyczailiśmy
się, że jak święto to wolne. I to nie musi
się wykluczać, ale to wolne w przypadku
niedzieli, święta jest po to, by przede
wszystkim było nam łatwiej uświęcić ten
dzień. To nie twój odpoczynek jest
najważniejszy w niedzielę, nawet nie twoja
rodzina. To „Syn Człowieczy jest Panem
szabatu”.
A czy dla Ciebie, twojej rodziny Pan
Jezus jest w centrum niedzieli?

ks. Tomasz Lis
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