KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XIV Niedziela Zwykła – 08 lipca 2018 r.
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po różańcu modlić
się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
2. W piątek, 13 lipca o godz. 18.00. zostanie
odprawiona Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości do licznego udziału.
3. W następna niedzielę, 15 lipca br., Siostry
Pasjonistki, które posługują w naszej
parafii od 66 lat będą obchodziły
Jubileusz 100-lecia istnienia Zgromadzenia. Z tej okazji o godz. 11.30. w naszym
kościele zostanie odprawiona Msza
święta dziękczynna pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Ks. Bp. Michała Janochy. Siostry zapraszają do udziału w grze
terenowej, którą przygotują na ten dzień
wokół kościoła oraz do konkursu. Będzie
można także skosztować jubileuszowych
przysmaków.

4. W tym roku uroczystość patronalną naszej
– w piątek, 13 lipca, wspomnienie św. puparafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny,
stelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
będziemy w niedzielę 29 lipca. Zachęcamy
imieniny, składamy życzenia błogosławszystkie wspólnoty parafialne i służbę
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św.
w życiu osobistym i zawodowym.
o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej.
Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 20 7. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do
licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten
Leszek Leonard Misiak, kawaler z parafii tusposób lepiej przygotować się do uroczystejszej
tości odpustowej.
i Katarzyna Krupa, panna z parafii NMP Matki
Miłosierdzia w Warszawie
5. Zapraszamy do dzwonnicy na nową
– zapowiedź II.
wystawę prac Marty Piekut i Jolanty Dubiel.
Bartosz Wojtyła, kawaler z parafii NMP Matki
6. W tym tygodniu przypadają następujące
Miłosierdzia w Warszawie
święta liturgiczne:
i Karolina Singh, panna z parafii tutejszej
– w środę, 11 lipca, święto św. Benedy– zapowiedź II.
kta, opata, patrona Europy,
Emil Wiktor Długołęcki
– w czwartek, 12 lipca, wspomnienie św.
i Aleksandra Beata Maj, oboje z parafii tutejBrunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskuszej – zapowiedź II.
pa i męczennika,
Mariusz Wielądek
i Dorota Segit, oboje z parafii tutejszej
– zapowiedź II.
Konrad Sebastian Więckowski
i Marta Magdalena Skoczylas oboje z parafii
św. Szczepana w Warszawie
– zapowiedź I.
Adam Supernak, kawaler z parafii tutejszej i
Paulina Irena Oprucha, panna z parafii
Najśw. Serca Pana Jezusa w Warszawie
– zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Ez 2, 2-5

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Wstąpił
we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił
mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który
do mnie mówił. Powiedział mi: «Synu
człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do
ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili.
Oni i przodkowie ich występowali przeciwko
Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o
bezczelnych twarzach i zatwardziałych
sercach; posyłam cię do nich, abyś im
powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy
będą słuchać, czy też zaprzestaną – są
bowiem ludem opornym – przecież będą
wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4, 18

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność.

EWANGELIA
Mk 6, 1-6

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Jezus przyszedł do swego rodzinnego
miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.
Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w
synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało
ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda
dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to
Oto słowo Boże
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa,
PSALM RESPONSORYJNY Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas
także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
Ps 123 (122), 1b-2. 3-4
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie,
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
wśród swoich krewnych i w swoim domu
może być prorok tak lekceważony».
Do Ciebie wznoszę oczy,
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jedynie na kilku chorych położył ręce i
jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Oto słowo Pańskie
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Zapraszamy
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
do naszego kościoła na
szyderstwem zarozumialców i pysznych
Adorację Najświętszego Sakramentu
pogardą.

Ef 1, 3–14
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od 08.07 do 12.08.2018 r.
Módlmy się w intencji
podróżujących, aby bezpiecznie
dotarli do celu podróży.
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Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian:
Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom
objawień, dany mi został oścień dla ciała,
wysłannik Szatana, aby mnie policzkował –
żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie
prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi
powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc
bowiem w słabości się doskonali».
Najchętniej więc będę się chlubił z moich
słabości, aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich
słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w
prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny.
Oto słowo Boże
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CISZA,
W KTÓREJ PRZEMAWIA BÓG
we ŚRODĘ w godz. od 7.30 – 21.00
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00
w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

W Klimatach:
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Jezusa Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rówieśnice Niepodległej . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zaproszenie na Mszę Dziękczynną
z okazji 100-lecia Zgromadzenia CSP . . . . . 4

KOMENTARZ
Reakcja mieszkańców Nazaretu nie jest
jedynie objawem zazdrości okazywanej
komuś, kogo dobrze znali. Chodzi tu o coś
więcej.
Przypomnijmy, wcześniej Jezus został poproszony o odczytanie fragmentu z księgi
proroka Izajasza i o komentarz do odczytanego słowa. To właśnie ten komentarz
spowodował ostrą reakcję słuchaczy. Może
ktoś ze zgromadzonych powiedział: jak on
może mówić, że jest Mesjaszem, przecież go
znamy! Syn cieśli ma być pomazańcem
Pańskim, zapowiedzianym przez proroków i
wyczekiwanym przez pokolenia?
Nie dziwmy się. Reakcja ta była odrzuceniem prawdy, że Bóg stał się człowiekiem.
Ona bowiem wykracza poza zdolność
ludzkiego rozumowania. Przy tej okazji warto
po raz kolejny zapytać siebie samych: czy ja
wierzę, tak do końca, w Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa? Odpowiedź na to pytanie
jest ważna, a nawet bardzo ważna, ponieważ
uzdalnia nas do przyjęcia uzdrawiającej,
zbawczej łaski Chrystusa - Boga, który dla nas
stał się człowiekiem.
ks. dr Waldemar Macko
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100-lecie powstania na ziemiach polskich
Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Lipiec – miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa
Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci
Najświętszej Krwi Chrystusa (święto zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.).
Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i
dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek
umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy
się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje…
Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana
aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą
Chrystus odkupił Kościół…”.

W 20. roku życia, Joanna Hałacińska wstąpiła do klauzurowego Zakonu Sióstr Kapucynek
w Kętach. W drugim roku nowicjatu, w uroczystość Matki Bożej Bolesnej – 15 września 1888 r.
– otrzymała wewnętrzny nakaz założenia zgromadzenia, które czciłoby Mękę Pańską i
wynagradzało Bogu za grzechy świata przez modlitwę, umartwienie i działalność apostolską.
Przełożeni odnieśli się do tego nakazu ze zrozumieniem i przenieśli Joannę do założonego
kilka lat wcześniej Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Spędziła w nim 30 lat. W odpowiedzi na
złożoną w styczniu 1918 r. prośbę watykańska Kongregacja ds. zakonów już 13 lipca 1918 r.
wydała reskrypt, który pozwolił na założenie Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa
Chrystusa. Od tego momentu s. Hałacińska bezzwłocznie przystąpiła do organizowania
nowego zgromadzenia.

Kult Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult relikwii Krwi
Chrystusa opiera się na dwóch ich „odnalezieniach”, które miały miej-sce w 804 i 1048r.
Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach
Królewskich Franków”, a drugie opisane w
dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi
Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie
tych źródeł znana jest historia rzymskiego
żołnierza Longina, który na Golgocie przebił
włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin
przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą
pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież
Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii
i potwierdził jej autentyczność.
Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój
kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć
Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius
IX dekretem Redempti sumus (1849 r.)
wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w
całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta
na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel
Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeństwo do Ceny Zbawienia wyniósł z rodzinnego domu mówił: to nabożeństwo
zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od
wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje
mi w pamięci żywe wspomnienie moich
sędziwych rodziców, recytujących w dniach
miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi,
zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym
Kościele, o czym mówi w liście apostolskim
Inde a Primis – O kulcie Najdroższej Krwi
Jezusa Chrystusa – 30.06.1960 r.. Ogromny
wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda
Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto
(Włochy).
Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie
w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce
napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były
wzmożo ne. W 1808 r. w bazylice San Nicola
in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się
relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo
Przenajdroższej Krwi. Jego zało ży ciel, ksiądz
Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę
Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do
walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem.
Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu
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także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo
założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod
opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie
od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi
z Schellenbergu (Księstwo Lichtenstein).
Również Jan Paweł II w rozważaniu przed
modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r.
przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który
zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest
kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa,
niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.
Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił,
aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i
śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości
niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez
żadnego wyjątku. To Krew, której jedna
kropla może wybawić cały świat od wszelkiej
winy”.
Jan Paweł II w encyklice „Evengalium Vitae”
naucza:„Krew Chrystusa objawia, jak wielka
jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki
cenny jest człowiek w oczach Boga i jak
ogromna jest wartość jego życia. (…)
Właśnie kontemplując drogocenną krew
Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się
dostrzegać i cenić niemalże Boską godność
każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: „Jakąż wartość
musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro
„zasłużył na takiego i tak potężnego
Odkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek, „nie
zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16)!”.
Duchowość Krwi Jezusa to szczególne
zaproszenie, by w codziennym zmaganiu
z trudnościami, w dobie cywilizacji śmierci,
neopogaństwa, demoralizacji, szerzącego się
okultyzmu, deptania ludzkiej godności
„zbierać” Drogocenną Krew Baranka i
obmywać świat, by usłyszeć „krzyk Krwi” we
wszelkich biedach dotykających drugiego
człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy.
Źródlo:
Internet

Rówieśnice Niepodległej

Litania
do Najdroższej Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie,
eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj
nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna
Ojca Przedwiecznego,
wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa
Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego
Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu
spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy
biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej
korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego
zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma
przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz
i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Nr 487

Matka Józefa Hałacińska
Służebnica Boża, założycielka Zgromadzenia
Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
(Siostry Pasjonistki – CSP)
Joanna Ewa Hałacińska urodziła się 5 maja
1867 r. we wsi Bulowice-Morgi w ówczesnym powiecie oświęcimskim. Rodzicami jej
byli Jan Hałat i Teresa ze Stuglików. Jej
formacja duchowa kształtowała się w religijnej atmosferze domu rodzinnego, od
samego początku naznaczonej elementami
pasyjnymi. Od swojej matki uczyła się nabożeństwa do Męki Pana Jezusa i Matki Bożej
Bolesnej. .

13 lipca 2018 roku obchodzić będziemy niecodzienną uroczystość – stulecie powstania na
ziemiach polskich Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Obchody
jubileuszu stulecia rozpoczniemy w Warszawie, gdzie mieści się Dom generalny
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. 15 lipca br. w Wilanowskiej Kolegiacie sprawowana będzie
o godz. 11.30 Msza Święta dziękczynna – za życie i dzieło naszej Matki Założycielki. Przez
cały dzień na terenie parafii św. Anny czekać na nas będzie wiele atrakcji.
Kolebką nowej rodziny zakonnej stał się
książęcy Płock, gdzie Siostry Pasjonistki
podjęły pracę z sierotami. Matka Józefa
wychodziła naprzeciw wszystkim potrzebom,
które dostrzegała w Ojczyźnie budzącej się
z niewoli i zagrożonej nawałą bezbożnego
bolszewizmu. Dlatego w pierwszych Regułach ujawniła wielką troskę nie tylko o sieroty
wojenne, ale też o małe dzieci, których
rodzice przez całe dnie pracowali, czy o młode dziewczęta, które bez przygotowania zawodowego były narażone na zgorszenie czy
upadek moralny z powodu biedy. Przy
pierwszym domu, który nabyła na własność
zgromadzenia na terenie Zagłębia i w którym
redagowała pierwsze Reguły, założyła zakład
wycho-wawczy dla sierot, ochronkę dla dzieci
do-chodzących i pracownię szycia i haftu dla
dziewcząt.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc
naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otDo 1939 r. powstało 27 placówek Zgrochłani czyśćcowej,
madzenia,
przy których funkcjonowały zakłaKrwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci
dy dla sierot i starców, przedszkola i
najgodniejsza,
ochronki. Siostry pracowały jako pielęgniarki

w szpitalach i niosły ulgę chorym po domach.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy Prowadziły działalność charytatywną przy
świata, przepuść nam, Panie.
parafiach i pomagały w pracy duszpasterskiej
Baranku Boży, który gładzisz grzechy kapłanom. Pomyślny rozwój Zgromadzenia
świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.

przerwał wybuch II wojny światowej i
okupacja. Po wojnie nastąpiło wznowienie
działalności, ale dostosowanej do nowej
rzeczywistości politycznej. Dziś prowadzimy
dom opieki i przedszkole, pracujemy w szpitalach oraz jako katechetki, zakrystianki i
kancelistki, a od 1986 r. na misjach w Kamerunie. Matka Józefa zmarła w opinii
świętości 9 lutego 1946 r. Obecnie w Rzymie
toczy się jej proces beatyfikacyjny.
Niezmienny jest cel i duchowość wyrosłe
z jej pasyjnego charyzmatu, który mocno
podkreśla ducha pokuty i wynagrodzenia.
W tym duchu pasjonistki mają rozważać
Mękę Pańską poprzez rozmyślanie, codzienną Drogę Krzyżową, bolesną część Różańca; przyjmować doświadczenia i cierpienia;
praktykować post i milczenie wynagradzające – aby wypraszać nawrócenie grzesznikom i miłosierdzie dla całego świata.
Niezmiennie też od początku istnienia
Zgromadzenia modlimy się w intencji naszej
Ojczyzny: (…) wskrzesiłeś jej ciało, odrodź
ducha, Chryste!... prosząc o zgodę i pokój
w narodzie, o rządy katolickie i za dusze
poległych w obronie Ojczyzny.
Opracowała: s. Michalina Anna Chołaj CSP

L: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
MÓDLMY SIĘ
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś
Jednorodzonego Syna Swego ustanowił
Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie
czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki
niej doznawać obrony od zła doczesnego
na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym
szczęściem w niebios: Przez tegoż
Chrystusa Pana naszego. Amen.
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100-lecie powstania na ziemiach polskich
Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Lipiec – miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa
Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci
Najświętszej Krwi Chrystusa (święto zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.).
Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i
dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek
umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy
się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje…
Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana
aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą
Chrystus odkupił Kościół…”.

W 20. roku życia, Joanna Hałacińska wstąpiła do klauzurowego Zakonu Sióstr Kapucynek
w Kętach. W drugim roku nowicjatu, w uroczystość Matki Bożej Bolesnej – 15 września 1888 r.
– otrzymała wewnętrzny nakaz założenia zgromadzenia, które czciłoby Mękę Pańską i
wynagradzało Bogu za grzechy świata przez modlitwę, umartwienie i działalność apostolską.
Przełożeni odnieśli się do tego nakazu ze zrozumieniem i przenieśli Joannę do założonego
kilka lat wcześniej Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Spędziła w nim 30 lat. W odpowiedzi na
złożoną w styczniu 1918 r. prośbę watykańska Kongregacja ds. zakonów już 13 lipca 1918 r.
wydała reskrypt, który pozwolił na założenie Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa
Chrystusa. Od tego momentu s. Hałacińska bezzwłocznie przystąpiła do organizowania
nowego zgromadzenia.

Kult Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult relikwii Krwi
Chrystusa opiera się na dwóch ich „odnalezieniach”, które miały miej-sce w 804 i 1048r.
Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach
Królewskich Franków”, a drugie opisane w
dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi
Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie
tych źródeł znana jest historia rzymskiego
żołnierza Longina, który na Golgocie przebił
włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin
przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą
pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież
Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii
i potwierdził jej autentyczność.
Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój
kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć
Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius
IX dekretem Redempti sumus (1849 r.)
wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w
całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta
na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel
Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeństwo do Ceny Zbawienia wyniósł z rodzinnego domu mówił: to nabożeństwo
zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od
wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje
mi w pamięci żywe wspomnienie moich
sędziwych rodziców, recytujących w dniach
miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi,
zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym
Kościele, o czym mówi w liście apostolskim
Inde a Primis – O kulcie Najdroższej Krwi
Jezusa Chrystusa – 30.06.1960 r.. Ogromny
wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda
Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto
(Włochy).
Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie
w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce
napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były
wzmożo ne. W 1808 r. w bazylice San Nicola
in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się
relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo
Przenajdroższej Krwi. Jego zało ży ciel, ksiądz
Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę
Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do
walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem.
Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu
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także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo
założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod
opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie
od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi
z Schellenbergu (Księstwo Lichtenstein).
Również Jan Paweł II w rozważaniu przed
modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r.
przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który
zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest
kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa,
niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.
Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił,
aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i
śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości
niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez
żadnego wyjątku. To Krew, której jedna
kropla może wybawić cały świat od wszelkiej
winy”.
Jan Paweł II w encyklice „Evengalium Vitae”
naucza:„Krew Chrystusa objawia, jak wielka
jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki
cenny jest człowiek w oczach Boga i jak
ogromna jest wartość jego życia. (…)
Właśnie kontemplując drogocenną krew
Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się
dostrzegać i cenić niemalże Boską godność
każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: „Jakąż wartość
musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro
„zasłużył na takiego i tak potężnego
Odkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek, „nie
zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16)!”.
Duchowość Krwi Jezusa to szczególne
zaproszenie, by w codziennym zmaganiu
z trudnościami, w dobie cywilizacji śmierci,
neopogaństwa, demoralizacji, szerzącego się
okultyzmu, deptania ludzkiej godności
„zbierać” Drogocenną Krew Baranka i
obmywać świat, by usłyszeć „krzyk Krwi” we
wszelkich biedach dotykających drugiego
człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy.
Źródlo:
Internet

Rówieśnice Niepodległej

Litania
do Najdroższej Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie,
eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj
nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna
Ojca Przedwiecznego,
wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa
Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego
Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu
spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy
biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej
korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego
zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma
przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz
i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
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Matka Józefa Hałacińska
Służebnica Boża, założycielka Zgromadzenia
Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
(Siostry Pasjonistki – CSP)
Joanna Ewa Hałacińska urodziła się 5 maja
1867 r. we wsi Bulowice-Morgi w ówczesnym powiecie oświęcimskim. Rodzicami jej
byli Jan Hałat i Teresa ze Stuglików. Jej
formacja duchowa kształtowała się w religijnej atmosferze domu rodzinnego, od
samego początku naznaczonej elementami
pasyjnymi. Od swojej matki uczyła się nabożeństwa do Męki Pana Jezusa i Matki Bożej
Bolesnej. .

13 lipca 2018 roku obchodzić będziemy niecodzienną uroczystość – stulecie powstania na
ziemiach polskich Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Obchody
jubileuszu stulecia rozpoczniemy w Warszawie, gdzie mieści się Dom generalny
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. 15 lipca br. w Wilanowskiej Kolegiacie sprawowana będzie
o godz. 11.30 Msza Święta dziękczynna – za życie i dzieło naszej Matki Założycielki. Przez
cały dzień na terenie parafii św. Anny czekać na nas będzie wiele atrakcji.
Kolebką nowej rodziny zakonnej stał się
książęcy Płock, gdzie Siostry Pasjonistki
podjęły pracę z sierotami. Matka Józefa
wychodziła naprzeciw wszystkim potrzebom,
które dostrzegała w Ojczyźnie budzącej się
z niewoli i zagrożonej nawałą bezbożnego
bolszewizmu. Dlatego w pierwszych Regułach ujawniła wielką troskę nie tylko o sieroty
wojenne, ale też o małe dzieci, których
rodzice przez całe dnie pracowali, czy o młode dziewczęta, które bez przygotowania zawodowego były narażone na zgorszenie czy
upadek moralny z powodu biedy. Przy
pierwszym domu, który nabyła na własność
zgromadzenia na terenie Zagłębia i w którym
redagowała pierwsze Reguły, założyła zakład
wycho-wawczy dla sierot, ochronkę dla dzieci
do-chodzących i pracownię szycia i haftu dla
dziewcząt.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc
naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otDo 1939 r. powstało 27 placówek Zgrochłani czyśćcowej,
madzenia,
przy których funkcjonowały zakłaKrwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci
dy dla sierot i starców, przedszkola i
najgodniejsza,
ochronki. Siostry pracowały jako pielęgniarki

w szpitalach i niosły ulgę chorym po domach.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy Prowadziły działalność charytatywną przy
świata, przepuść nam, Panie.
parafiach i pomagały w pracy duszpasterskiej
Baranku Boży, który gładzisz grzechy kapłanom. Pomyślny rozwój Zgromadzenia
świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.

przerwał wybuch II wojny światowej i
okupacja. Po wojnie nastąpiło wznowienie
działalności, ale dostosowanej do nowej
rzeczywistości politycznej. Dziś prowadzimy
dom opieki i przedszkole, pracujemy w szpitalach oraz jako katechetki, zakrystianki i
kancelistki, a od 1986 r. na misjach w Kamerunie. Matka Józefa zmarła w opinii
świętości 9 lutego 1946 r. Obecnie w Rzymie
toczy się jej proces beatyfikacyjny.
Niezmienny jest cel i duchowość wyrosłe
z jej pasyjnego charyzmatu, który mocno
podkreśla ducha pokuty i wynagrodzenia.
W tym duchu pasjonistki mają rozważać
Mękę Pańską poprzez rozmyślanie, codzienną Drogę Krzyżową, bolesną część Różańca; przyjmować doświadczenia i cierpienia;
praktykować post i milczenie wynagradzające – aby wypraszać nawrócenie grzesznikom i miłosierdzie dla całego świata.
Niezmiennie też od początku istnienia
Zgromadzenia modlimy się w intencji naszej
Ojczyzny: (…) wskrzesiłeś jej ciało, odrodź
ducha, Chryste!... prosząc o zgodę i pokój
w narodzie, o rządy katolickie i za dusze
poległych w obronie Ojczyzny.
Opracowała: s. Michalina Anna Chołaj CSP

L: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
MÓDLMY SIĘ
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś
Jednorodzonego Syna Swego ustanowił
Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie
czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki
niej doznawać obrony od zła doczesnego
na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym
szczęściem w niebios: Przez tegoż
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Nr 487

3

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XIV Niedziela Zwykła – 08 lipca 2018 r.
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po różańcu modlić
się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
2. W piątek, 13 lipca o godz. 18.00. zostanie
odprawiona Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości do licznego udziału.
3. W następna niedzielę, 15 lipca br., Siostry
Pasjonistki, które posługują w naszej
parafii od 66 lat będą obchodziły
Jubileusz 100-lecia istnienia Zgromadzenia. Z tej okazji o godz. 11.30. w naszym
kościele zostanie odprawiona Msza
święta dziękczynna pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Ks. Bp. Michała Janochy. Siostry zapraszają do udziału w grze
terenowej, którą przygotują na ten dzień
wokół kościoła oraz do konkursu. Będzie
można także skosztować jubileuszowych
przysmaków.

4. W tym roku uroczystość patronalną naszej
– w piątek, 13 lipca, wspomnienie św. puparafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny,
stelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
będziemy w niedzielę 29 lipca. Zachęcamy
imieniny, składamy życzenia błogosławszystkie wspólnoty parafialne i służbę
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św.
w życiu osobistym i zawodowym.
o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej.
Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 20 7. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do
licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten
Leszek Leonard Misiak, kawaler z parafii tusposób lepiej przygotować się do uroczystejszej
tości odpustowej.
i Katarzyna Krupa, panna z parafii NMP Matki
Miłosierdzia w Warszawie
5. Zapraszamy do dzwonnicy na nową
– zapowiedź II.
wystawę prac Marty Piekut i Jolanty Dubiel.
Bartosz Wojtyła, kawaler z parafii NMP Matki
6. W tym tygodniu przypadają następujące
Miłosierdzia w Warszawie
święta liturgiczne:
i Karolina Singh, panna z parafii tutejszej
– w środę, 11 lipca, święto św. Benedy– zapowiedź II.
kta, opata, patrona Europy,
Emil Wiktor Długołęcki
– w czwartek, 12 lipca, wspomnienie św.
i Aleksandra Beata Maj, oboje z parafii tutejBrunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskuszej – zapowiedź II.
pa i męczennika,
Mariusz Wielądek
i Dorota Segit, oboje z parafii tutejszej
– zapowiedź II.
Konrad Sebastian Więckowski
i Marta Magdalena Skoczylas oboje z parafii
św. Szczepana w Warszawie
– zapowiedź I.
Adam Supernak, kawaler z parafii tutejszej i
Paulina Irena Oprucha, panna z parafii
Najśw. Serca Pana Jezusa w Warszawie
– zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Ez 2, 2-5

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Wstąpił
we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił
mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który
do mnie mówił. Powiedział mi: «Synu
człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do
ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili.
Oni i przodkowie ich występowali przeciwko
Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o
bezczelnych twarzach i zatwardziałych
sercach; posyłam cię do nich, abyś im
powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy
będą słuchać, czy też zaprzestaną – są
bowiem ludem opornym – przecież będą
wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4, 18

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność.

EWANGELIA
Mk 6, 1-6

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Jezus przyszedł do swego rodzinnego
miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.
Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w
synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało
ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda
dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to
Oto słowo Boże
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa,
PSALM RESPONSORYJNY Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas
także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
Ps 123 (122), 1b-2. 3-4
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie,
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
wśród swoich krewnych i w swoim domu
może być prorok tak lekceważony».
Do Ciebie wznoszę oczy,
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jedynie na kilku chorych położył ręce i
jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Oto słowo Pańskie
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Zapraszamy
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
do naszego kościoła na
szyderstwem zarozumialców i pysznych
Adorację Najświętszego Sakramentu
pogardą.

Ef 1, 3–14
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Módlmy się w intencji
podróżujących, aby bezpiecznie
dotarli do celu podróży.
Nr 487

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian:
Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom
objawień, dany mi został oścień dla ciała,
wysłannik Szatana, aby mnie policzkował –
żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie
prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi
powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc
bowiem w słabości się doskonali».
Najchętniej więc będę się chlubił z moich
słabości, aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich
słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w
prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny.
Oto słowo Boże

Nr 487

CISZA,
W KTÓREJ PRZEMAWIA BÓG
we ŚRODĘ w godz. od 7.30 – 21.00
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00
w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

W Klimatach:
Zaproszenie na adorację
Najświętszego Sakramentu . . . . . . . . . . . . . 1
Lipiec – miesiąc szczególnej czci
Krwi Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kult Przenajdroższej Krwi Chrystusa . . . . . . 2
Litania do Najdroższej Krwi
Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
100-lecie powstania na ziemiach polskich
Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego
Jezusa Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rówieśnice Niepodległej . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zaproszenie na Mszę Dziękczynną
z okazji 100-lecia Zgromadzenia CSP . . . . . 4

KOMENTARZ
Reakcja mieszkańców Nazaretu nie jest
jedynie objawem zazdrości okazywanej
komuś, kogo dobrze znali. Chodzi tu o coś
więcej.
Przypomnijmy, wcześniej Jezus został poproszony o odczytanie fragmentu z księgi
proroka Izajasza i o komentarz do odczytanego słowa. To właśnie ten komentarz
spowodował ostrą reakcję słuchaczy. Może
ktoś ze zgromadzonych powiedział: jak on
może mówić, że jest Mesjaszem, przecież go
znamy! Syn cieśli ma być pomazańcem
Pańskim, zapowiedzianym przez proroków i
wyczekiwanym przez pokolenia?
Nie dziwmy się. Reakcja ta była odrzuceniem prawdy, że Bóg stał się człowiekiem.
Ona bowiem wykracza poza zdolność
ludzkiego rozumowania. Przy tej okazji warto
po raz kolejny zapytać siebie samych: czy ja
wierzę, tak do końca, w Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa? Odpowiedź na to pytanie
jest ważna, a nawet bardzo ważna, ponieważ
uzdalnia nas do przyjęcia uzdrawiającej,
zbawczej łaski Chrystusa - Boga, który dla nas
stał się człowiekiem.
ks. dr Waldemar Macko
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