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Uroczystość odpustowa św. Anny,
Matki Najświętszej Maryi Panny

L I T U R G I A
1. Dziś w naszym kościele obchodzimy 4. W tym tygodniu przypada I czwartek, 7. Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,
uroczystość patronalną, z którą związana
serdecznie zapraszają na "Koncerty letnie
2 sierpnia, Msza św. wotywna o Chrystusie
jest łaska odpustu. Odpust jest darowau św. Anny". Dziś o godz.19.00., w naszym
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie
niem przed Bogiem kary doczesnej za
kościele koncert muzyki barokowej w wyodprawiona o godz. 17.00., a po Mszy św.
grzechy zgładzone już co do winy, za
konaniu Karoliny Szymanik - obój barokowy i
koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek,
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz
Natalii Knyziak– organy.
3 sierpnia, Msza św. wotywna o Najśw.
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sa- 8. Miło nam poinformować, że Komisja Muzyki
przydziela zadośćuczynie-nie ze skarbca
Kościelnej zarekomendowała nam nową
kramentu pokuty i pojednania można bęChrystusa i świętych. Można go uzyskać
pieśń ku czci św. Anny. Będziemy ją śpiewać
dzie
skorzystać:
rano
i
od
godz.
16.00,
dla siebie lub w intencji zmarłych pod
podczas nabożeństw i uroczystości ku czci
w
czasie
adoracji
Najświętszego
Sakrazwykłymi warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy
naszej patronki, pragniemy, aby niniejsza
mentu. W sobotę, 4 sierpnia, Msza św.
w stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub
pieśń stała się swoistym hymnem naszej
wotywna o Niepokalanym Sercu NMP
przyjmiemy Komunię św. i odmówimy
parafii. Więcej informacji na ten temat
o godz. 7.00. Po Mszy św. zostanie
modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary.
znajdziemy w dzisiejszych klimatach.
odprawione Nabożeństwo Różańcowe.
Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odpra- 5. Jak każdego roku, w Święto Przemienienia
Pańskiego, 6 sierpnia, w następny poniewiona o godz. 13.00. przez Ks. prof.
Cykl
działek o godz. 16.00, zostanie odprawiona
Ryszarda Monia.
na cmentarzu Msza św. za zmarłych
"Koncertów Letnich u św. Anny"
2. W środę, 1 sierpnia, przypada 74. roczz naszych rodzin. Miłosierdziu Bożemu,
nica wybuchu Powstania Warszawskiego.
w sposób szczególny, polecać będziemy
Msza św. w intencji żywych i zmarłych
tych, którzy opuścili nas w ostatnim czasie.
Organizator:
uczestników powstania zostanie odpraZmarłych polecanych naszym modlitwom
Centrum Kultury Wilanów
prosimy zgłaszać w zakrystii.
wiona o godz. 16.00. Po Mszy św., w uroczystej procesji, przejdziemy do kwatery
Parafia św. Anny w Wilanowie
6. W tym tygodniu przypadają następujące
grobów powstańczych na naszym cmenświęta liturgiczne:
tarzu, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”,
- we wtorek, 31 lipca, wspomnienie św.
o której rozpoczęło się powstanie –
Ignacego z Loyoli, kapłana,
29 lipca g.19.00
uczcimy pamięć poległych i pomordo- w środę, 1 sierpnia, wspomnienie św.
Organy/obój barokowy
wanych powstańców.
Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora
Kościoła,
Obój
barokowy
- Karolina Szymanik
3. W czwartek, 2 sierpnia, w kościołach
w
sobotę,
4
sierpnia,
wspomnienie
św.
parafialnych można uzyskać odpust
Organy - Natalia Knyziak
Jana
Marii
Vianneya,
kapłana.
zupełny „Porcjunkuli”, pod następującymi
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
warunkami: pobożne nawiedzenie kośimieniny, składamy życzenia błogosławieńcioła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyoraz Wyznania Wiary.
ciu osobistym i zawodowym.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
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Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej:
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza,
przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi,
chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów
jęczmiennych i świeże zboże w worku. On
zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!»
Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę
między stu ludzi?»
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech
jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i
pozostawią resztki». Położył więc to przed
nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według
słowa Pańskiego.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Niech Cię wielbią, Panie,
wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 4, 1-6

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

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

2 Krl 4, 42-44

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich
swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich,
którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

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

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

PIERWSZE CZYTANIE

od 08.07 do 12.08.2018 r.
Módlmy się w intencji
podróżujących, aby bezpiecznie
dotarli do celu podróży.
Nr 490

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Efezjan:
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu,
abyście postępowali w sposób godny
powołania, do jakiego zostaliście wezwani,
z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,
znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie
zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką
jest pokój.
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S Ł O W A

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i
Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad
wszystkimi, przez wszystkich i we
wszystkich.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

EWANGELIA
J 6, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora
Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za
Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie
czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. A zbliżało się święto
żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus
podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa:
«Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?»
A mówił to, wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście
denarów nie wystarczy chleba, aby każdy
z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden
z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona
Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i
dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść».
A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do
pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i
odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając
tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do
uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby
nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami
z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi
po spożywających, napełnili dwanaście
koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak
uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest
proro-kiem, który ma przyjść na świat». Gdy
więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę.

W Klimatach:
Święci Anna i Joachim,
rodzice Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . 2
Pieśń "Święta Anno Wilanowska"
- tekst i nuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Podziękowanie dla autorów pieśni . . . . . . . . 3
Cykl koncertów OHWQLFK
u św. Anny . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
„Cóż to jest dla tak wielu?” Pięć chlebów
i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn nie
licząc kobiet i dzieci. Potrzeba było cudu i taki
cud Jezus uczynił. Wziął chleby, odmówił
modlitwę i rozdał. Nasze skojarzenie z Ostatnią
Wieczerzą jest jak najbardziej na miejscu, ale
do tego wrócimy. Nasze ludzkie „niewiele”,
posiłek dla nielicznej rodziny, staje się pokarmem dla wszystkich zgromadzonych przy
Jezusie.
Tak się dzieje z każdym dziełem człowieka
z serca ofiarowanym Bogu. Przemienia On je
w taki sposób, aby mogło służyć każdemu
potrzebującemu. Nasza codzienna praca, której
wyniki często sami uznajemy za niewystarczające, okazuje się czym niezastąpionym dla
innych. Nasze dobre słowo, wypowiedziane
mimochodem, staje się pomocą dla kogoś, kto
być może przeżywa kryzys. Tak działa Bóg.
Taka jest logika królestwa Bożego.
Wracając do Eucharystii. Co przynosimy do
ołtarza? Chleb i wino, symbole naszej
codziennej pracy. A stają się one Ciałem
i Krwią Chrystusa.
Pokarmem na życie wieczne.
ks. dr Waldemar Macko

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który
jest i działa ponad wszystkimi, przez
wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 5-6).

Oto słowo Pańskie
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Uroczystość odpustowa św. Anny,
Matki Najświętszej Maryi Panny
26 lipca przypada wspomnienie obowiązkowe świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii, której
patronką jest św. Anna uroczystość odpustowa odbędzie się w niedzielę 29 lipca 2018 roku.

Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi Panny
Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi
żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia
bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są
znane jedynie z apokryfów Protoewangelii
Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii
Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi
Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej
godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może
zawierać ziarna prawdy zachowanej przez
tradycję.
Anna
Pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem.
Hebrajskie imię Anna w języku polskim
znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj
pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i
Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci
z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy.
Św. Anna jest patronką kobiet rodzących,
matek, wdów, położnic, ubogich robotnic,
górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.
Joachim

Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że
jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego
małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie
radością ziemi. Tak też się stało. Przy
narodzinach ukochanej Córki, której według
zwyczaju piętnastego dnia nadano imię
Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę
tych narodzin urządzono wielką radosną
uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali
swą Jedynaczkę na służbę w świątyni. Kiedy
Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni,
gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem
Pisma świętego i haftowaniem szat
kapłańskich. Wcześniej miał pożegnać świat
Joachim. Według jednej z legend Annie przypisuje się trinubium - po śmierci Joachima
miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.
Kult świętych
W miarę jak rozrastał się kult Matki
Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć
Jej rodziców. Już w IV/V w. istniał w Jerozolimie kościółek przy dawnej sadzawce
Betesda w pobliżu świątyni pod wezwaniem
św. Joachima i św. Anny. Istnieje on do
dzisiaj. Tu nawet miał być według podania ich
grób. Inni miejsce grobu sytuowali przy
wejściu na Górę Oliwną. Cesarz Justynian
wystawił w Konstantynopolu około roku 550
bazylikę ku czci św. Anny.

Miał pochodzić z zamożnej i znakomitej
rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało
być prorocze, gdyż oznacza tyle, co
"przygotowanie Panu". W dawnej Polsce
czczony był jako "protektor Królestwa". Kiedy
Kult św. Anny był i jest do dnia dzisiejszego
Maryja była jeszcze dzieckiem, miał
pożegnać ziemię. Razem ze św. Anną bardzo żywy. Na Zachodzie pierwszy kościół
i klasztor św. Anny stanął w roku 701 we
patronują małżonkom.
Floriac koło Rouen. Dowodem popularności
Od dawna biblistów interesował problem, św. Anny jest także to, że jej imię było i dotąd
dlaczego Ewangeliści podają dwie odrębne jest często nadawane dziewczynkom. Bardzo
genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. liczne są też kościoły i sanktuaria pod jej
Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną - św. Łukasz wezwaniem. Ku czci św. Anny powstało
(Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość 5 zakonów żeńskich. W dawnej liturgii pośpowszechnie, że św. Mateusz podaje rodo- więcono św. Annie aż 118 hymnów i 36
wód Chrystusa Pana wymieniając przodków sekwencji (wiek XIV-XVI).
św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przyKult św. Anny w Polsce
tacza rodowód Pana Jezusa wymieniając
Polska chlubi się wieloma sanktuariami św.
przodków Maryi. Według takiej interpretacji
ojcem Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Anny: na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu
Heli. Być może imię Joachim jest apokry- Głogowskiego, w Jordanowie, w Selnikach,
ficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię w Grębocicach, w Stoczku koło Lidzbarka
Warmińskiego, w Kamiance. Największej
Joachim. Sprawa jest nadal otwarta.
jednak czci doznaje św. Anna w Przyborowie
Protoewangelia Jakuba
koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło
Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II Opola. Sanktuarium opolskie należy do
wieku podaje, że Anna i Joachim byli najsłynniejszych w świecie - tak dalece, że
bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i figura św. Anny doczekała się uroczystej
dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić koronacji papieskimi koronami 14 września
sobie dziecię. Joachim, będąc już w pode- 1910 r. Sanktuarium to nawiedził św. Jan
szłym wieku, udał się na pustkowie i tam Paweł II 21 czerwca 1983 roku podczas swej
przez dni 40 pościł i modlił się o Boże drugiej pielgrzymki do Polski. Cudowna figura
św. Anny wykonana jest z drzewa bukowego
miłosierdzie.
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i liczy 66 cm wysokości. Przedstawia ona św.
Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję, której była
matką, i Pana Jezusa, dla którego była babką
(św. Anna Samotrzecia). Wszystkie trzy figury są
koronowane. Początkowo była tylko jedna
postać św. Anny (wiek XV). Potem dodano
postacie Maryi i Jezusa (wiek XVII), umieszczając je przy głowie św. Anny.
Cześć dla Anny i Joachima
Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi
pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowadził
go w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem
Poczęcie św. Anny. Wspomnienie obchodzono
w różnych dniach, łącznie (św. Joachima i św.
Anny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowadzono je późno. W Neapolu jest znane w wieku
X. Papież Urban VI bullą Splendor aeternae
gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II w 1522 r.
rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20
marca. Paweł V zniósł jednak to święto w 1568
roku, opierając swoją decyzję na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie
wiemy. Przeważyła jednak opinia, że należy im
się szczególna cześć. Dlatego Grzegorz XIII
święto Joachima i Anny ponownie przywrócił
(1584). Z tej okazji wyznaczył jako dzień pamięci
26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku
wprowadził osobno święto św. Joachima, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św.
Anna miała nadal swoje święto dnia 26 lipca.
Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na
nowo imiona obojga pod datą 26 lipca.
Ikonografia
Św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na
głowie. Ulubionym tematem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty: palec na
ustach, księga, lilia.
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Obraz św. Anny Samotrzeciej
w Kaplicy św. Anny w Wilanowie

Św. Joachim ukazywany jest jako starszy,
brodaty mężczyzna w długiej sukni lub
w płaszczu. Występuje w licznych cyklach
mariologicznych oraz z życia św. Anny. Jego
atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej
księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp,
laska, kij pasterski, księga, zwój.
ħUyGáR
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W średniowieczu nasza parafia była pod wezwaniem św. Mikołaja. Od drugiej
połowy XVI wieku miała za patronów św. Mikołaja i św. Annę. Natomiast
wybudowany w 1772 roku kościół murowany za patronkę otrzymał tylko św. Annę
i tak jest do dzisiaj.
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Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej
godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może
zawierać ziarna prawdy zachowanej przez
tradycję.
Anna
Pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem.
Hebrajskie imię Anna w języku polskim
znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj
pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i
Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci
z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy.
Św. Anna jest patronką kobiet rodzących,
matek, wdów, położnic, ubogich robotnic,
górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.
Joachim

Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że
jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego
małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie
radością ziemi. Tak też się stało. Przy
narodzinach ukochanej Córki, której według
zwyczaju piętnastego dnia nadano imię
Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę
tych narodzin urządzono wielką radosną
uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali
swą Jedynaczkę na służbę w świątyni. Kiedy
Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni,
gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem
Pisma świętego i haftowaniem szat
kapłańskich. Wcześniej miał pożegnać świat
Joachim. Według jednej z legend Annie przypisuje się trinubium - po śmierci Joachima
miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.
Kult świętych
W miarę jak rozrastał się kult Matki
Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć
Jej rodziców. Już w IV/V w. istniał w Jerozolimie kościółek przy dawnej sadzawce
Betesda w pobliżu świątyni pod wezwaniem
św. Joachima i św. Anny. Istnieje on do
dzisiaj. Tu nawet miał być według podania ich
grób. Inni miejsce grobu sytuowali przy
wejściu na Górę Oliwną. Cesarz Justynian
wystawił w Konstantynopolu około roku 550
bazylikę ku czci św. Anny.

Miał pochodzić z zamożnej i znakomitej
rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało
być prorocze, gdyż oznacza tyle, co
"przygotowanie Panu". W dawnej Polsce
czczony był jako "protektor Królestwa". Kiedy
Kult św. Anny był i jest do dnia dzisiejszego
Maryja była jeszcze dzieckiem, miał
pożegnać ziemię. Razem ze św. Anną bardzo żywy. Na Zachodzie pierwszy kościół
i klasztor św. Anny stanął w roku 701 we
patronują małżonkom.
Floriac koło Rouen. Dowodem popularności
Od dawna biblistów interesował problem, św. Anny jest także to, że jej imię było i dotąd
dlaczego Ewangeliści podają dwie odrębne jest często nadawane dziewczynkom. Bardzo
genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. liczne są też kościoły i sanktuaria pod jej
Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną - św. Łukasz wezwaniem. Ku czci św. Anny powstało
(Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość 5 zakonów żeńskich. W dawnej liturgii pośpowszechnie, że św. Mateusz podaje rodo- więcono św. Annie aż 118 hymnów i 36
wód Chrystusa Pana wymieniając przodków sekwencji (wiek XIV-XVI).
św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przyKult św. Anny w Polsce
tacza rodowód Pana Jezusa wymieniając
Polska chlubi się wieloma sanktuariami św.
przodków Maryi. Według takiej interpretacji
ojcem Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Anny: na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu
Heli. Być może imię Joachim jest apokry- Głogowskiego, w Jordanowie, w Selnikach,
ficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię w Grębocicach, w Stoczku koło Lidzbarka
Warmińskiego, w Kamiance. Największej
Joachim. Sprawa jest nadal otwarta.
jednak czci doznaje św. Anna w Przyborowie
Protoewangelia Jakuba
koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło
Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II Opola. Sanktuarium opolskie należy do
wieku podaje, że Anna i Joachim byli najsłynniejszych w świecie - tak dalece, że
bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i figura św. Anny doczekała się uroczystej
dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić koronacji papieskimi koronami 14 września
sobie dziecię. Joachim, będąc już w pode- 1910 r. Sanktuarium to nawiedził św. Jan
szłym wieku, udał się na pustkowie i tam Paweł II 21 czerwca 1983 roku podczas swej
przez dni 40 pościł i modlił się o Boże drugiej pielgrzymki do Polski. Cudowna figura
św. Anny wykonana jest z drzewa bukowego
miłosierdzie.
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i liczy 66 cm wysokości. Przedstawia ona św.
Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję, której była
matką, i Pana Jezusa, dla którego była babką
(św. Anna Samotrzecia). Wszystkie trzy figury są
koronowane. Początkowo była tylko jedna
postać św. Anny (wiek XV). Potem dodano
postacie Maryi i Jezusa (wiek XVII), umieszczając je przy głowie św. Anny.
Cześć dla Anny i Joachima
Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi
pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowadził
go w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem
Poczęcie św. Anny. Wspomnienie obchodzono
w różnych dniach, łącznie (św. Joachima i św.
Anny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowadzono je późno. W Neapolu jest znane w wieku
X. Papież Urban VI bullą Splendor aeternae
gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II w 1522 r.
rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20
marca. Paweł V zniósł jednak to święto w 1568
roku, opierając swoją decyzję na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie
wiemy. Przeważyła jednak opinia, że należy im
się szczególna cześć. Dlatego Grzegorz XIII
święto Joachima i Anny ponownie przywrócił
(1584). Z tej okazji wyznaczył jako dzień pamięci
26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku
wprowadził osobno święto św. Joachima, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św.
Anna miała nadal swoje święto dnia 26 lipca.
Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na
nowo imiona obojga pod datą 26 lipca.
Ikonografia
Św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na
głowie. Ulubionym tematem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty: palec na
ustach, księga, lilia.
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Obraz św. Anny Samotrzeciej
w Kaplicy św. Anny w Wilanowie

Św. Joachim ukazywany jest jako starszy,
brodaty mężczyzna w długiej sukni lub
w płaszczu. Występuje w licznych cyklach
mariologicznych oraz z życia św. Anny. Jego
atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej
księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp,
laska, kij pasterski, księga, zwój.
ħUyGáR
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W średniowieczu nasza parafia była pod wezwaniem św. Mikołaja. Od drugiej
połowy XVI wieku miała za patronów św. Mikołaja i św. Annę. Natomiast
wybudowany w 1772 roku kościół murowany za patronkę otrzymał tylko św. Annę
i tak jest do dzisiaj.
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Uroczystość odpustowa św. Anny,
Matki Najświętszej Maryi Panny

L I T U R G I A
1. Dziś w naszym kościele obchodzimy 4. W tym tygodniu przypada I czwartek, 7. Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,
uroczystość patronalną, z którą związana
serdecznie zapraszają na "Koncerty letnie
2 sierpnia, Msza św. wotywna o Chrystusie
jest łaska odpustu. Odpust jest darowau św. Anny". Dziś o godz.19.00., w naszym
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie
niem przed Bogiem kary doczesnej za
kościele koncert muzyki barokowej w wyodprawiona o godz. 17.00., a po Mszy św.
grzechy zgładzone już co do winy, za
konaniu Karoliny Szymanik - obój barokowy i
koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek,
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz
Natalii Knyziak– organy.
3 sierpnia, Msza św. wotywna o Najśw.
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sa- 8. Miło nam poinformować, że Komisja Muzyki
przydziela zadośćuczynie-nie ze skarbca
Kościelnej zarekomendowała nam nową
kramentu pokuty i pojednania można bęChrystusa i świętych. Można go uzyskać
pieśń ku czci św. Anny. Będziemy ją śpiewać
dzie
skorzystać:
rano
i
od
godz.
16.00,
dla siebie lub w intencji zmarłych pod
podczas nabożeństw i uroczystości ku czci
w
czasie
adoracji
Najświętszego
Sakrazwykłymi warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy
naszej patronki, pragniemy, aby niniejsza
mentu. W sobotę, 4 sierpnia, Msza św.
w stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub
pieśń stała się swoistym hymnem naszej
wotywna o Niepokalanym Sercu NMP
przyjmiemy Komunię św. i odmówimy
parafii. Więcej informacji na ten temat
o godz. 7.00. Po Mszy św. zostanie
modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary.
znajdziemy w dzisiejszych klimatach.
odprawione Nabożeństwo Różańcowe.
Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odpra- 5. Jak każdego roku, w Święto Przemienienia
Pańskiego, 6 sierpnia, w następny poniewiona o godz. 13.00. przez Ks. prof.
Cykl
działek o godz. 16.00, zostanie odprawiona
Ryszarda Monia.
na cmentarzu Msza św. za zmarłych
"Koncertów Letnich u św. Anny"
2. W środę, 1 sierpnia, przypada 74. roczz naszych rodzin. Miłosierdziu Bożemu,
nica wybuchu Powstania Warszawskiego.
w sposób szczególny, polecać będziemy
Msza św. w intencji żywych i zmarłych
tych, którzy opuścili nas w ostatnim czasie.
Organizator:
uczestników powstania zostanie odpraZmarłych polecanych naszym modlitwom
Centrum Kultury Wilanów
prosimy zgłaszać w zakrystii.
wiona o godz. 16.00. Po Mszy św., w uroczystej procesji, przejdziemy do kwatery
Parafia św. Anny w Wilanowie
6. W tym tygodniu przypadają następujące
grobów powstańczych na naszym cmenświęta liturgiczne:
tarzu, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”,
- we wtorek, 31 lipca, wspomnienie św.
o której rozpoczęło się powstanie –
Ignacego z Loyoli, kapłana,
29 lipca g.19.00
uczcimy pamięć poległych i pomordo- w środę, 1 sierpnia, wspomnienie św.
Organy/obój barokowy
wanych powstańców.
Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora
Kościoła,
Obój
barokowy
- Karolina Szymanik
3. W czwartek, 2 sierpnia, w kościołach
w
sobotę,
4
sierpnia,
wspomnienie
św.
parafialnych można uzyskać odpust
Organy - Natalia Knyziak
Jana
Marii
Vianneya,
kapłana.
zupełny „Porcjunkuli”, pod następującymi
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
warunkami: pobożne nawiedzenie kośimieniny, składamy życzenia błogosławieńcioła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyoraz Wyznania Wiary.
ciu osobistym i zawodowym.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

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

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej:
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza,
przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi,
chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów
jęczmiennych i świeże zboże w worku. On
zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!»
Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę
między stu ludzi?»
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech
jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i
pozostawią resztki». Położył więc to przed
nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według
słowa Pańskiego.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Niech Cię wielbią, Panie,
wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 4, 1-6

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

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

2 Krl 4, 42-44

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich
swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich,
którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

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

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

PIERWSZE CZYTANIE

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 Listu Świętego Pawła Apostoła do
Efezjan:
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu,
abyście postępowali w sposób godny
powołania, do jakiego zostaliście wezwani,
z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,
znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie
zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką
jest pokój.
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S Ł O W A

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i
Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad
wszystkimi, przez wszystkich i we
wszystkich.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

EWANGELIA
J 6, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora
Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za
Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie
czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. A zbliżało się święto
żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus
podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa:
«Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?»
A mówił to, wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście
denarów nie wystarczy chleba, aby każdy
z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden
z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona
Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i
dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść».
A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do
pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i
odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając
tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do
uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby
nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami
z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi
po spożywających, napełnili dwanaście
koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak
uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest
proro-kiem, który ma przyjść na świat». Gdy
więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę.

W Klimatach:
Święci Anna i Joachim,
rodzice Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . 2
Pieśń "Święta Anno Wilanowska"
- tekst i nuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Podziękowanie dla autorów pieśni . . . . . . . . 3
Cykl koncertów OHWQLFK
u św. Anny . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
„Cóż to jest dla tak wielu?” Pięć chlebów
i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn nie
licząc kobiet i dzieci. Potrzeba było cudu i taki
cud Jezus uczynił. Wziął chleby, odmówił
modlitwę i rozdał. Nasze skojarzenie z Ostatnią
Wieczerzą jest jak najbardziej na miejscu, ale
do tego wrócimy. Nasze ludzkie „niewiele”,
posiłek dla nielicznej rodziny, staje się pokarmem dla wszystkich zgromadzonych przy
Jezusie.
Tak się dzieje z każdym dziełem człowieka
z serca ofiarowanym Bogu. Przemienia On je
w taki sposób, aby mogło służyć każdemu
potrzebującemu. Nasza codzienna praca, której
wyniki często sami uznajemy za niewystarczające, okazuje się czym niezastąpionym dla
innych. Nasze dobre słowo, wypowiedziane
mimochodem, staje się pomocą dla kogoś, kto
być może przeżywa kryzys. Tak działa Bóg.
Taka jest logika królestwa Bożego.
Wracając do Eucharystii. Co przynosimy do
ołtarza? Chleb i wino, symbole naszej
codziennej pracy. A stają się one Ciałem
i Krwią Chrystusa.
Pokarmem na życie wieczne.
ks. dr Waldemar Macko

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który
jest i działa ponad wszystkimi, przez
wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 5-6).

Oto słowo Pańskie
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