KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 2018 r.
1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić
się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Dziś, 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.

– we czwartek 14 czerwca, wspomnienie
bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
– w środę, 13 czerwca, wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora
Kościoła,

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany
jest powiadomić kancelarię parafialną.
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny,
składamy życzenia
błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

6. W tym tygodniu przypadają następujące
uroczystości liturgiczne:
– w poniedziałek, 11 czerwca, wspomnienie św. Barnaby, Apostoła;

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg zawołał
na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On
odpowiedział: Usły-szałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i
ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział,
że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa,
z którego ci zakaza-łem jeść? Mężczyzna
odpowiedział: Niewia-sta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i
zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:
Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy
Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich
zwierząt domowych i pol-nych; na brzuchu
będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po
wszystkie dni twego istnie-nia. Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu
piętę.
Oto słowo Boże

Dariusz Łukasz
Sokół, kawaler
z parafii tutejszej
i
Bogumiła Sylwia
Banasiak, panna
z parafii św. Benona w Broniszewie –
zapowiedź I.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130, 1–8

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Z głębokości wołam do Ciebie Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.
Pokładam nadzieje w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

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

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

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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PIERWSZE CZYTANIE

3. Dzisiaj na Mszy św. o godz.13.00. dwóch 7. W najbliższym czaksięży: Ks. Bartłomiej Michalski i ks. Grzegorz
sie sakramentalny
Czernek, którzy odbywali w naszej parafii
związek małżeński
praktykę akolicką, odprawią swoją Mszę św.
zawrą:
prymicyjną po której udzielą wszystkim
– Bartłomiej Kamil
specjalnego błogosławieństwa. Serdecznie
Cieśla, kawaler
zapraszamy.
z parafii tutejszej i
Katarzyna Radzka
4. W zeszłą niedzielę Członkowie Parafialnego
panna z parafii św.
Oddziału Akcji Katolickiej zebrali do puszek
Mateusza w Dawi1761PLNi 5 € na rzecz budowy Centrum
dach
Opatrzności Bożej. Wszystkim ofiarodawcom
– zapowiedź I.
składamy serdeczne Bóg zapłać.
5. XIII Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem
„Polska Rodziną Silna” wyruszy o godz. 12.15
z Placu Trzech Krzyży. Zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie rodziny z dziećmi.
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DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 13–5, 1

od 10.06 do 08.07.2018 r.
Módlmy się o błogosławieństwo
dla rolników, aby ich praca dała
obfite plony i aby bogate narody
były bardziej wrażliwe na dramat
głodu na świecie.
Nr 483

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Cieszę się przeto
owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my
także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska
zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie
wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpie-
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S Ł O W A

niu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie
bowiem utrapienia naszego obecnego czasu
gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla
nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że
jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz
wiecznie trwały w niebie.
Oto słowo Boże
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12, 31b–32

Teraz władca tego świata zostanie przecz
wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie.

EWANGELIA
Mk 3, 20–35

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się
zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem:
Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w
Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów
wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do
siebie i mówił im w przypowieściach: Jak
może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś
królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie
królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan
powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest
skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z
nim. Nie, nikt nie może wejść do domu
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza
wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie
grzechy i bluź-nierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by
jednak zluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien
jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma
ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła
Jego Matka i bracia i stojąc na dworze,
posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie
tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu
powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na
dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im:
Któż jest moją matką i (którzy) są braćmi?
I spoglądając na siedzących dokoła Niego
rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i
matką.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
„Gdzie jesteś?” pyta dzisiaj Adama Pan
Bóg. Jaka jest odpowiedź Adama? „…
przestraszyłem się, bo jestem nagi,
i ukryłem się”. To wciąż powtarzający się
dramat relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dramat człowieka, który ukrywa
się przed Bogiem, ucieka od Niego, nie
wierzy Jego miłości, nie potrafi Mu do
końca zaufać. I z drugiej strony ogromna
cierpliwość i miłość Boga, który nie
rezygnuje z człowieka i wciąż go szuka, i
próbuje przekonać o swojej miłości do
niego.
Pan Bóg pyta Adama, ale pyta i
nas...
Jaka jest nasza odpowiedź? Jak nasze
codzienne decyzje, wybory, postawy
odpowiadają na pytanie Boga „Gdzie
jesteś”, w domyśle „moje umiłowane
dziecko”?

ks. Tomasz Lis

Niewielkie bowiem utrapienia
naszego obecnego czasu gotują
bezmiar chwały przyszłego wieku
dla nas, którzy się wpatrujemy nie
w to, co widzialne, lecz w to, co
niewidzialne. To bowiem, co
widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
2 Kor 4, 17-18
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10 czerwca fala Marszów dla Życia i Rodziny przepłynie przez Polskę!
Marsze zmieniają Polskę od 13 lat. Są organizowane w celu
publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia
od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i
mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.
Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze
względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną,
jak również dla uwypuklenia najważniejszych aspektów obrony
życia i rodziny, każdego roku organizowane są pod innym
hasłem. Zawsze jednak wyrażają oczekiwanie takich zmian
społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia
ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W piątek po Uroczystości Bożego Ciała, 08.06.2018 roku przeżywaliśmy Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Podczas jednego z objawień s. Małgorzacie
Marii Alacoque, jakie miało miejsce 16
czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, Pan
Jezus ukazał Swoje Boskie Serce mówiąc:
"Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi,
że w niczym nie oszczędzając siebie,
całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby
im okazać swoją miłość. Przeto żądam od
ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie
Bożego Ciała zostało ustanowione święto szczególnie po to, by uczcić Moje Serce
przez Komunię Świętą i uroczyste akty
przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za
zniewagi doznane w czasie wystawienia na
ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy
się, aby spłynęły z niego Strumienie Jego
Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć
okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją
okazywali".

Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali
głębię Jego miłości, którą okazał składając
ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy
sposób ofiarując się podczas Mszy św. Chciał
należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz
przebłagania za wszystkich ludzi, których
grzechy zraniły Jego Najświętsze Serce.
Po wielu trudach i przeciwnościach, papież
Klemens XIII w roku 1765 zatwierdził święto i
nabożeństwo do Najświętszego Serca, a
w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół
powszechny. Leon XIII w 1899 poświęcił całą
ludzkość Sercu Jezusowemu, a Papież Pius
XI w 1928 polecił obchodzić to święto
z oktawą i nakazał po Mszy lub nieszporach
odmówić Akt wynagrodzenia Najświętszemu
Sercu Jezusowemu. (Papież Pius XII,
dekretem z dnia 23 marca 1955 r. zniósł
oktawę).

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Oryginalny tekst litanii został ułożony przez
siostrę Annę Magdalenę Remusat z Marsylii i
liczył 27 wezwań. 12 z nich zakonnica
zaczerpnęła od jezuity, ojca Jana Croiset,
który już w 1691 roku w ten sposób czcił
Serce Pana Jezusa i dał początek tej pięknej
modlitwie. Dodatkowe 6 współcześnie odmawianych wezwań dołożyła rzymska Kongregacja Wiary przy ostatecznym zatwierdzeniu
tekstu litanii w 1899 roku. Litania obecna
licząca 33 prośby, upamiętnia symboliczną
liczbę lat życia Jezusa na ziemi.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca
składa się w logiczną całość. Można w niej
wyróżnić trzy części wezwań.
Pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa do
Ojca i Ducha Świętego (Serce Jezusa, Syna
Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w łonie
Matki Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym
istotowo zjednoczone, Serce Jezusa,
nieskończonego majestatu, Serce Jezusa,
świątynio Boga, Serce Jezusa, przybytku
Najwyższego, Serce Jezusa, domie Boży i
bramo niebios). Odmawiając tę część
wchodzimy w kontemplację relacji Serca
Jezusa z Trójcą Świętą.
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Druga część wezwań dotyczy przymiotów
Serca Jezusowego (Serce Jezusa, gorejące
ognisko miłości; srawiedliwości i miłości
skarbnico; dobroci i miłości pełne; cnót
wszelkich bezdenna głębino; wszelkiej chwały
najgodniejsze; królu i zjednoczenie serc
wszystkich; w którym są wszystkie skarby
mądrości i umiejętności; w którym mieszka
cała pełnia Bóstwa).
Trzecia część litanii akcentuje stosunek Bożego Serca do ludzi (Serce Jezusa, z którego
pełni wszyscyśmy otrzymali; odwieczne
upragnienie świata; cierpliwe i wielkiego miłosierdzia; hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają; źródło życia i świętości; przebłaganie za
grzechy nasze; zelżywością napełnione; dla
nieprawości naszych starte; aż do śmierci
posłuszne; włócznią przebite; źródło wszelkiej
pociechy; życie i zmartwychwstanie nasze;
pokoju i pojednanie nasze; krwawa ofiaro
grzeszników; zbawienie ufających Tobie;
nadziejo w Tobie umierających; rozkoszy
wszystkich Świętych).
Wszystkie wezwania w tekście owej litanii
mają głębokie odniesienie do Pisma
Świętego. Większość z nich jest prawie
dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą

Obietnice Pana Jezusa
dane gorliwym czcicielom Jego
Najświętszego Serca
Św. Małgorzata Maria Alacoque przekazała
nam obietnice Serca Pana Jezusa dla Jego
czcicieli. Dokonując intronizacji w swoich rodzinach dostępujemy spełniania się na nas
wszystkich obietnic. Oto one:
Wskażę im w życiu powołania drogę,
A nią idących Swą łaską wspomogę,
W rodzinie spokój i zgoda zagości,
Bo złączę wszystkich węzłem Mej miłości.
Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,
Ja Sam balsamem pociechy się stanę.
Pod Mojem skrzydłem grot złego ich minie,
J am im ucieczką w ostatniej godzinie.
Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy,
Pobłogosławię codzienne ich sprawy.
W Sercu Mem źródło grzesznikom otworzę,
Z którego spłynie miłosierdzia morze.
Od Mego Serca ognistych płomieni,
Serce oziębłe w gorące się zmieni.
Serca, co dotąd służą mi gorliwie,
Jeszcze gorętszą miłością ożywię.
Dom, gdzie, czcić będą obraz Serca Mego,
Z błogosławieństwa zasłynie Bożego.
Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,
Że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.
Kto w sercach braci miłość Bożą wzbudzi,
Cześć Mego Serca szerząc pośród ludzi,
Serce Me będzie dlań tarczą opieki,
W Niem imię jego zapiszę na wieki.
Źródło: http://sanctus.pl/index.php?
grupa=1&podgrupa=294&doc=229

z niej natchnienie. Każde wezwanie zostało
poprzedzone zwrotem Serce Jezusa.
Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli
samego Chrystusa, który kocha nas swoim
Sercem. Owo Serce jest symbolem całego
Miłosierdzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla
ludzi. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we
mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż jak zapowiedziało Pismo - strumienie wody
żywej popłyną z mojego serca. W tych
słowach Jezus objawił najgłębszą tajemnicę
Swojego Serca. Jest ono źródłem żywej
wody, która, jak określa św. Jan, oznacza
Ducha Świętego (por. J 7, 39). Inaczej
mówiąc, dary Ducha Świętego wypływają
z samego wnętrza, z Serca Chrystusa Pana.
Źródło: http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/

litania-historia.php
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Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 roku
w Warszawie. Na przestrzeni 13 lat, organizacji Marszu podjęło
się ponad 150 miast i miejscowości, a z każdym rokiem ta liczba
się powiększa.
Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja
Centrum Życia i Rodziny
Za organizacją Marszów w Polsce stoją osoby, grupy, wspólnoty i organizacje, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia
i rodziny stanowi fundament ładu społecznego.
W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną
silna!”. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu
przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny
realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz
publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła.
Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną
budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji
których zachęcał nas Jan Paweł II.
Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń –
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40.
rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, Referendum konstytucyjnego
oraz wyborów samorządowych.
W związku z tym w przestrzeni publicznej
toczy się debata nad tożsamością narodową
i wartościami których zachowanie pozwoliło
odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta
powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i
jasnego określenia fundamentów na których
będziemy jako Polacy budować przyszłość
Ojczyzny.

Chór "Sanctae Annae" w katedrze lwowskiej
We wtorek 05.06.2018 roku wilanowski chór Sanctae Annae śpiewał podczas Mszy św.,
której przewodniczył biskup pomocniczy lwowski, o. Edward Kawa.

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było
przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych
przodków, pomimo braku państwowości i
narodowej podmiotowości. Przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki
przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.
Największym autorytetem, który już po
czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd
pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan
Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na
solidnych fundamentach tysiącletniego
chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób
szczególny przypominał o podstawowej
wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej,
kochającej się rodziny.
Źródło:
http://marsz.org/o-marszu/
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10 czerwca fala Marszów dla Życia i Rodziny przepłynie przez Polskę!
Marsze zmieniają Polskę od 13 lat. Są organizowane w celu
publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia
od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i
mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.
Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze
względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną,
jak również dla uwypuklenia najważniejszych aspektów obrony
życia i rodziny, każdego roku organizowane są pod innym
hasłem. Zawsze jednak wyrażają oczekiwanie takich zmian
społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia
ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W piątek po Uroczystości Bożego Ciała, 08.06.2018 roku przeżywaliśmy Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Podczas jednego z objawień s. Małgorzacie
Marii Alacoque, jakie miało miejsce 16
czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, Pan
Jezus ukazał Swoje Boskie Serce mówiąc:
"Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi,
że w niczym nie oszczędzając siebie,
całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby
im okazać swoją miłość. Przeto żądam od
ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie
Bożego Ciała zostało ustanowione święto szczególnie po to, by uczcić Moje Serce
przez Komunię Świętą i uroczyste akty
przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za
zniewagi doznane w czasie wystawienia na
ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy
się, aby spłynęły z niego Strumienie Jego
Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć
okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją
okazywali".

Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali
głębię Jego miłości, którą okazał składając
ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy
sposób ofiarując się podczas Mszy św. Chciał
należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz
przebłagania za wszystkich ludzi, których
grzechy zraniły Jego Najświętsze Serce.
Po wielu trudach i przeciwnościach, papież
Klemens XIII w roku 1765 zatwierdził święto i
nabożeństwo do Najświętszego Serca, a
w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół
powszechny. Leon XIII w 1899 poświęcił całą
ludzkość Sercu Jezusowemu, a Papież Pius
XI w 1928 polecił obchodzić to święto
z oktawą i nakazał po Mszy lub nieszporach
odmówić Akt wynagrodzenia Najświętszemu
Sercu Jezusowemu. (Papież Pius XII,
dekretem z dnia 23 marca 1955 r. zniósł
oktawę).

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Oryginalny tekst litanii został ułożony przez
siostrę Annę Magdalenę Remusat z Marsylii i
liczył 27 wezwań. 12 z nich zakonnica
zaczerpnęła od jezuity, ojca Jana Croiset,
który już w 1691 roku w ten sposób czcił
Serce Pana Jezusa i dał początek tej pięknej
modlitwie. Dodatkowe 6 współcześnie odmawianych wezwań dołożyła rzymska Kongregacja Wiary przy ostatecznym zatwierdzeniu
tekstu litanii w 1899 roku. Litania obecna
licząca 33 prośby, upamiętnia symboliczną
liczbę lat życia Jezusa na ziemi.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca
składa się w logiczną całość. Można w niej
wyróżnić trzy części wezwań.
Pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa do
Ojca i Ducha Świętego (Serce Jezusa, Syna
Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w łonie
Matki Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym
istotowo zjednoczone, Serce Jezusa,
nieskończonego majestatu, Serce Jezusa,
świątynio Boga, Serce Jezusa, przybytku
Najwyższego, Serce Jezusa, domie Boży i
bramo niebios). Odmawiając tę część
wchodzimy w kontemplację relacji Serca
Jezusa z Trójcą Świętą.
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Druga część wezwań dotyczy przymiotów
Serca Jezusowego (Serce Jezusa, gorejące
ognisko miłości; srawiedliwości i miłości
skarbnico; dobroci i miłości pełne; cnót
wszelkich bezdenna głębino; wszelkiej chwały
najgodniejsze; królu i zjednoczenie serc
wszystkich; w którym są wszystkie skarby
mądrości i umiejętności; w którym mieszka
cała pełnia Bóstwa).
Trzecia część litanii akcentuje stosunek Bożego Serca do ludzi (Serce Jezusa, z którego
pełni wszyscyśmy otrzymali; odwieczne
upragnienie świata; cierpliwe i wielkiego miłosierdzia; hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają; źródło życia i świętości; przebłaganie za
grzechy nasze; zelżywością napełnione; dla
nieprawości naszych starte; aż do śmierci
posłuszne; włócznią przebite; źródło wszelkiej
pociechy; życie i zmartwychwstanie nasze;
pokoju i pojednanie nasze; krwawa ofiaro
grzeszników; zbawienie ufających Tobie;
nadziejo w Tobie umierających; rozkoszy
wszystkich Świętych).
Wszystkie wezwania w tekście owej litanii
mają głębokie odniesienie do Pisma
Świętego. Większość z nich jest prawie
dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą

Obietnice Pana Jezusa
dane gorliwym czcicielom Jego
Najświętszego Serca
Św. Małgorzata Maria Alacoque przekazała
nam obietnice Serca Pana Jezusa dla Jego
czcicieli. Dokonując intronizacji w swoich rodzinach dostępujemy spełniania się na nas
wszystkich obietnic. Oto one:
Wskażę im w życiu powołania drogę,
A nią idących Swą łaską wspomogę,
W rodzinie spokój i zgoda zagości,
Bo złączę wszystkich węzłem Mej miłości.
Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,
Ja Sam balsamem pociechy się stanę.
Pod Mojem skrzydłem grot złego ich minie,
J am im ucieczką w ostatniej godzinie.
Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy,
Pobłogosławię codzienne ich sprawy.
W Sercu Mem źródło grzesznikom otworzę,
Z którego spłynie miłosierdzia morze.
Od Mego Serca ognistych płomieni,
Serce oziębłe w gorące się zmieni.
Serca, co dotąd służą mi gorliwie,
Jeszcze gorętszą miłością ożywię.
Dom, gdzie, czcić będą obraz Serca Mego,
Z błogosławieństwa zasłynie Bożego.
Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,
Że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.
Kto w sercach braci miłość Bożą wzbudzi,
Cześć Mego Serca szerząc pośród ludzi,
Serce Me będzie dlań tarczą opieki,
W Niem imię jego zapiszę na wieki.
Źródło: http://sanctus.pl/index.php?
grupa=1&podgrupa=294&doc=229

z niej natchnienie. Każde wezwanie zostało
poprzedzone zwrotem Serce Jezusa.
Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli
samego Chrystusa, który kocha nas swoim
Sercem. Owo Serce jest symbolem całego
Miłosierdzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla
ludzi. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we
mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż jak zapowiedziało Pismo - strumienie wody
żywej popłyną z mojego serca. W tych
słowach Jezus objawił najgłębszą tajemnicę
Swojego Serca. Jest ono źródłem żywej
wody, która, jak określa św. Jan, oznacza
Ducha Świętego (por. J 7, 39). Inaczej
mówiąc, dary Ducha Świętego wypływają
z samego wnętrza, z Serca Chrystusa Pana.
Źródło: http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/

litania-historia.php
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Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 roku
w Warszawie. Na przestrzeni 13 lat, organizacji Marszu podjęło
się ponad 150 miast i miejscowości, a z każdym rokiem ta liczba
się powiększa.
Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja
Centrum Życia i Rodziny
Za organizacją Marszów w Polsce stoją osoby, grupy, wspólnoty i organizacje, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia
i rodziny stanowi fundament ładu społecznego.
W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną
silna!”. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu
przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny
realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz
publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła.
Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną
budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji
których zachęcał nas Jan Paweł II.
Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń –
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40.
rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, Referendum konstytucyjnego
oraz wyborów samorządowych.
W związku z tym w przestrzeni publicznej
toczy się debata nad tożsamością narodową
i wartościami których zachowanie pozwoliło
odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta
powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i
jasnego określenia fundamentów na których
będziemy jako Polacy budować przyszłość
Ojczyzny.

Chór "Sanctae Annae" w katedrze lwowskiej
We wtorek 05.06.2018 roku wilanowski chór Sanctae Annae śpiewał podczas Mszy św.,
której przewodniczył biskup pomocniczy lwowski, o. Edward Kawa.

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było
przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych
przodków, pomimo braku państwowości i
narodowej podmiotowości. Przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki
przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.
Największym autorytetem, który już po
czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd
pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan
Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na
solidnych fundamentach tysiącletniego
chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób
szczególny przypominał o podstawowej
wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej,
kochającej się rodziny.
Źródło:
http://marsz.org/o-marszu/
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 2018 r.
1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić
się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Dziś, 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.

– we czwartek 14 czerwca, wspomnienie
bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
– w środę, 13 czerwca, wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora
Kościoła,

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany
jest powiadomić kancelarię parafialną.
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny,
składamy życzenia
błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

6. W tym tygodniu przypadają następujące
uroczystości liturgiczne:
– w poniedziałek, 11 czerwca, wspomnienie św. Barnaby, Apostoła;

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg zawołał
na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On
odpowiedział: Usły-szałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i
ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział,
że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa,
z którego ci zakaza-łem jeść? Mężczyzna
odpowiedział: Niewia-sta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i
zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:
Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy
Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich
zwierząt domowych i pol-nych; na brzuchu
będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po
wszystkie dni twego istnie-nia. Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu
piętę.
Oto słowo Boże

Dariusz Łukasz
Sokół, kawaler
z parafii tutejszej
i
Bogumiła Sylwia
Banasiak, panna
z parafii św. Benona w Broniszewie –
zapowiedź I.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130, 1–8

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Z głębokości wołam do Ciebie Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.
Pokładam nadzieje w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

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

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

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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PIERWSZE CZYTANIE

3. Dzisiaj na Mszy św. o godz.13.00. dwóch 7. W najbliższym czaksięży: Ks. Bartłomiej Michalski i ks. Grzegorz
sie sakramentalny
Czernek, którzy odbywali w naszej parafii
związek małżeński
praktykę akolicką, odprawią swoją Mszę św.
zawrą:
prymicyjną po której udzielą wszystkim
– Bartłomiej Kamil
specjalnego błogosławieństwa. Serdecznie
Cieśla, kawaler
zapraszamy.
z parafii tutejszej i
Katarzyna Radzka
4. W zeszłą niedzielę Członkowie Parafialnego
panna z parafii św.
Oddziału Akcji Katolickiej zebrali do puszek
Mateusza w Dawi1761PLNi 5 € na rzecz budowy Centrum
dach
Opatrzności Bożej. Wszystkim ofiarodawcom
– zapowiedź I.
składamy serdeczne Bóg zapłać.
5. XIII Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem
„Polska Rodziną Silna” wyruszy o godz. 12.15
z Placu Trzech Krzyży. Zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie rodziny z dziećmi.
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DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 13–5, 1

od 10.06 do 08.07.2018 r.
Módlmy się o błogosławieństwo
dla rolników, aby ich praca dała
obfite plony i aby bogate narody
były bardziej wrażliwe na dramat
głodu na świecie.
Nr 483

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Cieszę się przeto
owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my
także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska
zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie
wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpie-
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S Ł O W A

niu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie
bowiem utrapienia naszego obecnego czasu
gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla
nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że
jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz
wiecznie trwały w niebie.
Oto słowo Boże
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12, 31b–32

Teraz władca tego świata zostanie przecz
wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie.

EWANGELIA
Mk 3, 20–35

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się
zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem:
Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w
Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów
wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do
siebie i mówił im w przypowieściach: Jak
może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś
królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie
królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan
powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest
skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z
nim. Nie, nikt nie może wejść do domu
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza
wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie
grzechy i bluź-nierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by
jednak zluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien
jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma
ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła
Jego Matka i bracia i stojąc na dworze,
posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie
tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu
powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na
dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im:
Któż jest moją matką i (którzy) są braćmi?
I spoglądając na siedzących dokoła Niego
rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i
matką.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
„Gdzie jesteś?” pyta dzisiaj Adama Pan
Bóg. Jaka jest odpowiedź Adama? „…
przestraszyłem się, bo jestem nagi,
i ukryłem się”. To wciąż powtarzający się
dramat relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dramat człowieka, który ukrywa
się przed Bogiem, ucieka od Niego, nie
wierzy Jego miłości, nie potrafi Mu do
końca zaufać. I z drugiej strony ogromna
cierpliwość i miłość Boga, który nie
rezygnuje z człowieka i wciąż go szuka, i
próbuje przekonać o swojej miłości do
niego.
Pan Bóg pyta Adama, ale pyta i
nas...
Jaka jest nasza odpowiedź? Jak nasze
codzienne decyzje, wybory, postawy
odpowiadają na pytanie Boga „Gdzie
jesteś”, w domyśle „moje umiłowane
dziecko”?

ks. Tomasz Lis

Niewielkie bowiem utrapienia
naszego obecnego czasu gotują
bezmiar chwały przyszłego wieku
dla nas, którzy się wpatrujemy nie
w to, co widzialne, lecz w to, co
niewidzialne. To bowiem, co
widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
2 Kor 4, 17-18
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