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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2,14.22-28
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr 

razem z Jedenastoma i przemówił do nich 
donośnym głosem: Mężowie Judejczycy  
i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmij-
cie do wiadomości i posłuchajcie uważnie 
mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie 
tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg potwier-
dził wam niezwykłymi czynami, cudami  
i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał 
wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, 
który z woli postanowienia i przewidzenia 
Bożego został wydany, przybiliście rękami 
bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg 
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, 
gdyż niemożliwe było, aby ona panowała 
nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem 
Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi 
po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.  
Dlatego ucieszyło się moje serce i rozrado-
wał się mój język, także i moje ciało spoczy-
wać będzie w nadziei, że nie zostawisz du-
szy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu  
Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać 
drogi życia i napełnisz mnie radością przed 
obliczem Twoim.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 16,1-2.5.7-11

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,17-21

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, 
który bez względu na osoby sądzi według 
uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie 
czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie 

bowiem, że z waszego, odziedziczonego 
po przodkach, złego postępowania zosta-
liście wykupieni nie czymś przemijającym, 
srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią 
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez  
zmazy. On był wprawdzie przewidziany 
przed stworzeniem świata, dopiero jednak 
w ostatnich czasach się objawił ze wzglę-
du na was. Wyście przez Niego uwierzyli 
w Boga, który wzbudził Go z martwych 
i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza  
i nadzieja są skierowane ku Bogu. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 24,32

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA
Łk 24,13-35

Tego samego dnia dwaj z nich byli  
w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Roz-
mawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 
z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł  
z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, 
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: 
Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą  
w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden  
z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 
Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam  
w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż ta-
kiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało 
z Jezusem Nazarejczykiem, który był pro-
rokiem potężnym w czynie i słowie wobec 
Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 
przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzy-
żowali. A myśmy się spodziewali, że On 
właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po 
tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się 
to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych 
kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,  
a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opo-
wiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy 
zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy  
z naszych do grobu i zastali wszystko tak, 
jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzie-
li. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, 
jak nieskore są wasze serca do wierzenia 
we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż 
Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, 
co we wszystkich Pismach odnosiło się do 
Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której 
zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść 

dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań 
z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień 
się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać  
z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, 
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął 
im z oczu. I mówili nawzajem do siebie:  
Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał 
z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?  
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili 
do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Je-
denastu i innych z nimi, którzy im oznajmili:  
Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał 
się Szymonowi. Oni również opowiadali, co 
ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

Uczniowie  idący do Emaus są obrazem 
człowieka, który ucieka od swojego życia. 
Dla tych uczniów sprawa z Jezusem była 
przegrana, Jezus umarł na krzyżu, wszystko 
się skończyło. Znamienne są słowa „a myśmy 
się spodziewali”. Często jest tak, ze i my sobie 
wiele wyobrażamy: nasze życie ma wyglądać 
tak a nie inaczej, mój mąż ma być taki a nie 
inny, moja rodzina ma być taka, szef w pracy 
taki, wszystko robimy według siebie, nie za-
uważając drugiego człowieka i Boga.

Jezus jednak nie potępia sfrustrowanych 
uczniów przyłącza się do nich w drodze i wy- 
jaśnia im Pisma. Tak działa Jezus, On nie 
przejmuje się naszymi upadkami, tym że 
chcemy budować życie bez niego, On ciągle 
nam towarzyszy, ciągle idzie z Nami na dro-
dze naszego życia, nawet wtedy gdy wydaje 
się nam, że Go naprawdę nie ma w naszym 
życiu. On ciągle jest. 

Ważne w dzisiejszej Ewangelii jest to, ze Je-
zus daję się poznać uczniom po łamaniu chle-
ba czyli po Eucharystii. Kluczem do poznania 
Jezusa, w naszym życiu jest więc słuchanie 
Słowa Bożego i Eucharystia. Jeśli otworzymy 
tym kluczem nasze serce, zobaczymy praw-
dziwego zmartwychwstałego Pana, który  
w sposób cudowny przemieni Twoje życie.    

Kl. Piotr Kosiak
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Kyrie eleison, Christe 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.
Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle – módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Litania do błogosławionego
Jana Pawła II

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
 – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
 – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
 – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, 
Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego 
życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wsta-
wiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie 
głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

(modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego,
kard. Stanisława Dziwisza, z 12 kwietnia 2011 r.)

Beatyfikacja Jana Pawła II w Wilanowie
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Jan Paweł II nazywany jest 
„papieżem maryjnym”, ale to 
przecież Jezus Chrystus, Syn 
Maryi, pozostawał cały czas 
w centrum jego apostolskiego 
nauczania i w centrum jego 
życia. Pierwsze słowa, jakie 
wypowiedział jako papież do 
wiernych z loggii bazyliki św. 
Piotra brzmiały: „Sia lodato 
Gesu Cristo” („Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”). 
Jego poprzednicy nie czynili 
tego w swych inauguracyjnych 
orędziach. 

Nieco wcześniej, po ogłoszeniu wyni-
ku konklawe, zapytany, czy przyjmuje 
wybór, odpowiedział: „W posłuszeń-
stwie wiary wobec Chrystusa, mojego 
Pana, zawierzając Matce Chrystusa  
i Kościoła – świadom wielkich trudno-
ści – przyjmuję”.

A w homilii inaugurującej pontyfi-
kat – dobrze to pamiętamy – wołał:  
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórz-
cie na oścież drzwi Chrystusowi.”  
To Jemu także – Odkupicielowi czło-
wieka – poświęcił swoją pierwszą 
encyklikę: „Redemptor hominis”,  
w pierwszym po wyborze na papieża, jak 
potem wyznał, „duchowym odruchu”.  
Nie ma wątpliwości, że swój pontyfikat 
Jan Paweł II sprawował „przez Chry-
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.

Oczywiście, ten chrystocentryzm 
nie pojawił się w momencie, kiedy Ka-
rol Wojtyła został biskupem Rzymu.  
W swojej autobiograficznej książce: 
„Dar i tajemnica” napisał: „Ta prawda  
o Odkupieniu i Odkupicielu znalazła się 
w samym centrum mojej świadomości  
i towarzyszyła mi przez wszystkie lata, 
przenikała wszystkie doświadczenia 
duszpasterskie, odsłaniała coraz to 
nowe treści.”

I jest to prawda. Śledząc bowiem bio-
grafię Karola Wojtyły, można zauważyć, 
jak Chrystus towarzyszył mu na każdej 
drodze jego życia, jak inspirował jego 
myśli i działania jako chłopca, księdza, 
biskupa, kardynała, a wreszcie papie-
ża. Jego postawa wobec Odkupiciela 
człowieka jest pełna pokory i uwielbie-
nia. Karol Wojtyła zawsze był przej-
mująco szczery w wyznawaniu swojej 
wiary. Kiedy 8 marca 1964 r. odbywał 
ingres do katedry wawelskiej jako  
arcybiskup – metropolita krakowski,  

CHRYSTUS
Bł. JANA PAWŁA II
                                                                                           część 1

wyznał przed tłumem 
wiernych, że jego naj-
większym pragnieniem 
w tym dniu jest uko-
rzenie się przed tajem-
nicą narodzin Boga.  
– Pragnę w tej chwi-
li – mówił arcybiskup 
Wojtyła – oddać naj-
głębszy, jak człowiek 
potrafi, najgłębszy, na 
jaki mnie stać, hołd 
temu Przedwiecznemu 
Słowu – Synowi, który 
się rodzi przedwiecz-
nie z Ojca. Dalej mówił  
o Chrystusie jako Świe-
tle „rzuconym i wciąż 
rzucanym na całe stwo-
rzenie, na wszystko, co 
istnieje, na wszystko, co 
się rodzi na ziemi”. Prawdę o Przed-
wiecznym Synu, Synu Bożym, a jed-
nocześnie Człowieku, wyznał jako naj-
głębszą prawdę swej duszy. – Przed 
Tym pragnę upaść na twarz, jako przed 
Najświętszym Majestatem, jaki znam  
w dziejach ludzkości – mówił arcybi-
skup Karol Wojtyła. 

Jedno z kluczowych zdań swego 
pontyfikatu Jan Paweł II wypowiedział 
2 czerwca 1979 r., na placu Zwycięstwa 
w Warszawie, podczas swej pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny. Zdanie to 
brzmi: „Człowiek nie może sam siebie 
do końca zrozumieć bez Chrystusa”. 
Papież twierdził, że bez Chrystusa 
człowiek nie może zrozumieć tego, 
kim jest, jaka jest jego godność, jakie 
powołanie i ostateczne przeznaczenie.  
Dotyczy to również – przypomniał  
Ojciec Święty – także dziejów Polski, 
bo „jeśli odrzucilibyśmy ten klucz do 
zrozumienia naszego narodu, narazi-
libyśmy się na zasadnicze nieporozu-
mienie”.

Entuzjazm, z jakim Ojciec Święty gło-
sił Chrystusa, jest iście młodzieńczy.  
W książce: „Przekroczyć próg nadziei” 
Jan Paweł II podkreśla, że „Chrystus 
jest bezwzględnie oryginalny, jedy-
ny i niepowtarzalny”. Gdyby był tylko 
„mędrcem”, jak Sokrates, gdyby był 
„prorokiem”, jak Mahomet, gdyby był 
„oświeconym”, jak Budda, „nie byłby  
z pewnością tym, kim jest”. Jest zaś„ 
jedynym Pośrednikiem między Bogiem 
i ludźmi”, a jako Bóg – Człowiek „nosi 
w sobie cały wewnętrzny świat Bóstwa, 

całą Tajemnicę Trinitarną, a zarazem 
tajemnicę życia w czasie i nieśmier-
telności”. – Tego – podkreślał Ojciec 
Święty – nie ma w żadnej innej religii, 
ani tym bardziej w żadnej filozofii.

Rozwinięcie tej myśli znajdujemy 
w pierwszej encyklice Jana Pawła II 
– „Redemptor hominis”, gdzie papież 
napisał, że w Chrystusie i przez Chry-
stusa najpełniej objawił się ludzkości 
Bóg i najbardziej się do niej przybliżył. 
Dla Jana Pawła II przyjście na świat 
Bożego Syna to centralne wydarzenie 
w dziejach ludzkości. Dzieje człowie-
ka poprzez zbawcze dzieło Chrystusa 
osiągnęły, jak mówił papież, swój zenit 
w „Bożym planie miłości”.

Chrystus jest nadzieją całej ludzko-
ści, bo tylko On ma „słowa życia wiecz-
nego” i tylko w Nim „jest nasze zbawie-
nie”. Jest On naszą drogą „do Domu 
Ojca”, jest też „drogą do każdego 
człowieka”. I na tej drodze Kościół nie 
może być przez nikogo zatrzymany.

Ta encyklika jest kluczem do zrozu-
mienia nauczania apostolskiego pa-
pieża – Polaka. Owo nauczanie ma 
wymiar radosny, tchnący świeżością, 
jakże daleki od suchych sformułowań 
katechizmowych. Kilka lat po wydaniu 
„Redemptor hominis” Jan Paweł II po-
wiedział, że jego „encyklika chce być 
wielkim hymnem radości na cześć fak-
tu, że człowiek został odkupiony przez 
Chrystusa”. 

                                Cdn.
Opracowali: K. i P. Kruszewscy
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część VI
29 września 1963 r. nastąpiło uroczyste 

otwarcie II sesji Soboru Watykańskiego II.
W intencji jak najlepszych owoców 

obrad soborowych wierni z całej Polski 
podjęli Soborowy Czyn Dobroci. Księgi  
z wpisanymi w nich czynami trafiły przed 
oblicze Pani Jasnogórskiej. 

4 listopada 1963 r. ks. Prymas wygłosił 
wobec Ojców Soboru referat z okazji 
400-lecia seminariów duchownych pt.: 
„Ministrorum Dei perpetuum Seminarium”. 

W styczniu i w lutym 1964 r. władze 
komunistyczne ponowiły napastliwe 
artykuły prasowe w związku z głoszonymi 
przez ks. Prymasa kazaniami na temat 
encykliki „Pacem in terris”.

14 września 1964 r. rozpoczęła się 
III sesja Soboru Watykańskiego II. 
Następnego dnia ks. Prymas przybył na 
audiencję do Ojca Świętego Pawła VI. 
Głównym tematem ich rozmowy była 
sprawa uznania Maryi Matką Kościoła. 
Ks. Prymas mówił o tym również podczas 
wystąpień w auli soborowej. 

2 listopada 1964 r. ks. Prymas, w oto- 
czeniu duchowieństwa i Polaków miesz- 
kających w Wiecznym Mieście, przybył  
na cmentarz polskich żołnierzy poległych 
w bitwie pod Monte Cassino. 

4 listopada 1964 r. – kolejna audiencja 
ks. Prymasa u Ojca Świętego.

21 listopada 1964 r., podczas uroczystej 
sesji soborowej, Maryja została ogłoszona 
Matką Kościoła. Na zakończenie 
uroczystości Ojciec Święty tak powiedział: 
„Przeto na chwałę Matki Bożej i ku 
naszemu pokrzepieniu ogłaszamy 
Maryję Pannę MATKĄ KOŚCIOŁA, tj. 
Matką całego Ludu Bożego, zarówno 
wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają 
Ją Najukochańszą Matką. Pragniemy, 
by pod tym najmilszym tytułem od tej 
chwili Dziewica – Matka była jeszcze 
bardziej czczona i wzywana przez Lud 
Chrześcijański…”.

W maju 1965 r. ks. Prymas protestował 
przeciwko szykanom władz, nie biorąc 
udziału w wyborach do Sejmu. W tym 
miesiącu również, w miesiącu Maryi, 
w ogrodzie Pałacu Prymasowskiego 
poświęcono figurę „Matki Kościoła”. Przy 
tej okazji ks. Prymas Wyszyński powiedział: 
„W tej postaci Maryja uczy małe Dziecię 
Jezus chodzić po ziemi. Wiemy, że Bóg 
umie chodzić po świecie… Ale z woli Ojca 
Niebieskiego, Niemowlęciu Bożemu na 
ziemi przydaną była Służebnica Pańska, 
aby Go wprowadzić w świat…” 

14 września 1965 r. otwarto IV sesję 
Soboru, na której byli również obecni 
biskupi polscy, z ks. kard. Stefanem 
Wyszyńskim na czele. 

4 grudnia 1965 r. to dzień wielkiego 
triumfu Narodu Polskiego. Podczas 
dnia polskiego na Soborze dokonała się 
chwała Maryi, Królowej Polski. 

8 grudnia 1965 r., o godzinie 10.30, 
uroczyście zamknięto obrady Soboru 
Watykańskiego II. Tak wspominał tę 
uroczystość ks. Prymas po powrocie do 
kraju: „Ojciec Święty Paweł VI w dniu 8 
grudnia, podczas sesji kończącej Sobór, 
na oczach wszystkich niemal narodów 
i wielkiej rzeszy ludu, poświęcił kamień 
węgielny pod budowę nowego kościoła 
parafialnego w Rzymie, pod wezwaniem 
Maryi Matki Kościoła. To była jak gdyby 
konkluzja tej drogi, którą szliśmy, aby 
współczesnemu światu powiedzieć, że w 
Misterium Chrystusa i Kościoła, jest Matka 
Boga Człowieka, Matka nasza, Matka 
Kościoła. Musi Ona stanąć przed obliczem 
narodów, aby z Jej macierzyńskiej 
duszy wzięły one te wartości, które są 
niezbędne do dobrego ułożenia zadań, 
spoczywających na obojgu, a wyrażonych 
w słowach „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. 

1 stycznia 1966 r. ks. Prymas rozpoczął 
w Archikatedrze Gnieźnieńskiej Rok Mille- 
nijny. Na tę uroczystość Paulini z Jasnej 
Góry przywieźli korony z obrazu Pani 
Częstochowskiej, a Ojciec Święty Paweł VI  
przysłał list, w którym czytamy: „Jak książę 
Mieszko I oddał ongiś swe ziemie Stolicy 
Piotrowej, tak i Wy, którzy mienicie się 
najbardziej oddanymi dziećmi Królowej 
Niebios, dążycie przez ponawiane Akty 
do całkowitego oddania swego Narodu 
Bogurodzicy Dziewicy, Maryi, Matce Koś- 
cioła. Chcecie przez to wybłagać u Naj- 
wyższego i Najłaskawszego Boga 
rozszerzenie Królestwa Chrystusowego 
wśród wszystkich Narodów oraz praw-
dziwą wolność i pomyślność Kościoła  
w naszych czasach. 

Gorąco pragniecie, aby ta Jubileuszowa 
Uroczystość Tysiąclecia stała się dla Was 
jakby nowym Chrztem, który by dopo-
mógł do głębszego, skuteczniejszego  
i pełnego większej mocy oddziaływania 
uchwał soborowych na życie wszystkich 
Narodów… Uznając ze wszech miar 
znaczenie Waszych zamierzeń, uczy-

niliśmy chętnie zadość przedłożonym 
Wam prośbą o błogosławieństwo dla 
wszystkich poczynań zmierzających do 
uczczenia upływającego Tysiąclecia. 
Ponadto, sami postanowiliśmy wydać 
dekret o tym wyjątkowym Jubileuszu 
dla całego Narodu, a więc zarówno dla 
wszystkich dzieci Naszych, żyjących 
w granicach Polski, jak i dla tych, co 
przebywają z dala od Ojczyzny…

Dnia 3 maja Roku Tysiąclecia 
wyśpiewacie przed obrazem Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie hymn  
„Te Deum laudamus” i publicznie oddacie 
się na ofiarę Najsłodszej Matce i Królowej 
Waszej za Kościół święty. 

Zapewniamy Was, że w czasie tej 
uroczystości i My kornie będziemy błagali 
z Wami Chrystusa Pana, aby za przyczyną 
Bogurodzicy Dziewicy domy Wasze stały 
się siedzibą świętości…

Jako zadatek i zapowiedź obfitych 
darów Nieba, z całego serca udzielamy 
Błogosławieństwa Apostolskiego całej 
Hierarchii Kościelnej – od Umiłowa- 
nego Syna Naszego Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego począwszy – 
Duchowieństwu, Zakonnikom, Zakon-
nicom i całemu, tak Nam drogiemu, 
Narodowi Polskiemu”. 

część VII
7 stycznia 1966 r. prymas Wyszyński nie 

otrzymał paszportu na wyjazd do Rzymu. 
Bez jego udziału, 15 stycznia, papież 
Paweł VI zainaugurował na Watykanie 
obchody Millenium Chrztu Polski.

W lutym 1966 r. nasiliła się nagonka 
władz komunistycznych na Episkopat 
Polski. Miało to związek z listem biskupów 
polskich do niemieckich – „Przebaczamy i 
prosimy o przebaczenie”. 

12 marca 1966 r. E. Ochab poinformował 
w imieniu władz PRL, że rząd nie wyraził 
zgody na przyjazd Ojca Świętego do 
Polski na uroczystości milenijne. 

14 kwietnia 1966 r. – MILLENIUM 
CHRZTU POLSKI – cały Episkopat 
zgromadził się na gnieźnieńskim Wzgórzu 
Lecha. 

Kalendarium życia Kardynała
Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Prymas Wyszyński - legat papieski

Figura „Matki Kościoła” w ogrodzie Ks. Pry-
-masa, rzeźba Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej
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16 kwietnia 1966 r. uroczystości 
milenijne odbywały się na Ostrowie 
Tumskim, w sercu Poznania.

20 kwietnia 1966 r. papież Paweł VI 
skierował list do Polaków, w którym 
czytamy: 

„(…) Ogromnie ubolewamy, że niestety 
nie możemy wziąć udziału w pielgrzymce 
do Sanktuarium na Jasnej Górze, zgodnie 
z prośbą Biskupów, Duchowieństwa  
i Wiernych. Mimo to zapewniamy Was, 
że duchem będziemy obecni wśród 
Was. Jesteśmy Wam bliscy. Czujemy się 
złączeni ze wszystkimi mieszkańcami 
Polski ojcowskimi uczuciami miłości oraz 
szczególnymi więzami, jakie zawsze 
istniały miedzy Stolicą Apostolską  
a ukochanym Narodem Polskim. Tysiąclecie 
Chrztu Polski zamierzamy uroczyście 
obchodzić tu w Rzymie, w maju…”

3 maja 1966 r. główne uroczystości 
milenijne rozgrywały się na Jasnej Górze. 
Z powodu nie uzyskania pozwolenia 
na przyjazd do Polski papież Paweł VI 
mianował swoim osobistym legatem 
Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. 
Po powitaniu przez biskupa często-
chowskiego ks. Prymas, jako legat, tak 
na to powitanie odpowiedział: „Imieniem 
Ojca Świętego Pawła VI, którego jestem 
legatem osobistym na uroczystości 
milenijne na Jasnej Górze, witam Święty 
Kościół Katolicki w Polsce Tysiąclecia… 
Ojciec Święty zamierzał przybyć tutaj 
osobiście, jako pielgrzym. Jako legat 
osobisty, pielgrzymujący na Jasną Górę 
imieniem Ojca Świętego Pawła VI, będę 
tu pełnić wyznaczone mi zadanie – jako 
pielgrzym. Stojąc teraz przed Obliczem 
Matki Boskiej Jasnogórskiej, wyczuwamy 
obecność naszego Ojca i Zwierzchnika, 
Głowy Kościoła…”

6-8 maja 1966 r. – Kraków – kolejny etap 
uroczystości milenijnych. Wawel i Skał- 
ka – niezliczone rzesze wiernych 
uczestniczyły w uroczystości. Sumie 
milenijnej na Skałce przewodniczył 
arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. 

15 maja 1966 r. – uroczystości Millenium 
Chrztu Polski w Stolicy Apostolskiej 
odbywały się bez udziału ks. Prymasa. 

22 maja 1966 r. – Millenium obchodzono 
w województwie katowickim. 

29 maja 1966 r. – tysięczną rocznicę 
naszego bytu państwowego świętował 
Gdańsk oraz ludzie morza. 

6 czerwca 1966 r. – uroczystości 
milenijne odbywały się się na KUL-u  
i w Katedrze Lubelskiej. 

18-19 czerwca 1966 r. – uroczystości 
tysięcznej rocznicy naszej państwowości 
zagościły na Warmii, byłym księstwie 
biskupim.

24 czerwca 1966 r. – uroczystości 
milenijne w Warszawie przebiegały w 
niezaplanowany sposób. Samochód 
– kaplica został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy służb reżimu komu-
nistycznego w Liksajnach i odprowadzony 
bezpośrednio do warszawskiej katedry. 
Obraz Matki Bożej trafił za zakratowane 
okno katedralnej zakrystii. Tak wierny 

lud adorował swoją Panią. Ks. Prymas 
powiadomił o tym wydarzeniu zebranych 
w kościele na Żoliborzu: „Przed 
uroczystościami powiadomiłem władze, 
podając dokładnie program. Wczoraj 
rano, po zakończeniu uroczystości we 
Fromborku nad Bałtykiem, przejąłem 
Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej  
i wiozłem do Warszawy. Domagano się 
od nas, abyśmy go wieźli bez oznak 
zewnętrznych, dla uniknięcia, jak się 
uważa, zbędnych manifestacji. Wieźliśmy 
Obraz bez żadnych oznak. Jednak na 
drodze miedzy Pasłęką a Ostródą – wóz, 
w którym jechał Obraz, został mi, pod 
silną eskortą zmotoryzowanej milicji, 
odebrany i przewieziony do katedry. Przez 
trzy godziny byliśmy zatrzymani, a później 
eskortowani na Miodową. Tego rodzaju 
czyny ograniczają prawo do publicznej 
czci Matki Najświętszej”. 

3 lipca 1966 r. obchody milenijne w 
Sandomierzu odbywały się przy pustych 
ramach, ponieważ Obraz Matki Bożej 
został zatrzymany w Warszawie.

26 sierpnia 1966 r. – ks. Prymas 
planował swój udział w uroczystościach 
milenijnych w Chicago, jednakże nie 
otrzymał paszportu na wyjazd do USA  
i Kanady. Tego dnia był na Jasnej Górze 
i dziękował Matce Bożej Częstochowskiej 
za sześć wieków obecności wśród Narodu 
Polskiego. 

11 września 1966 r. – uroczystości  
w Toruniu. 

18 września 1966 r. – Millenium  
w Siedlcach, na wiernym Podlasiu – ziemi 
męczenników.

2 października 1966 r. świętował 
Drohiczyn, skrawek Diecezji Pińskiej, 

który pozostał przy Polsce po II wojnie 
światowej. 

9 października 1966 r. uroczystości 
milenijne dotarły do Włocławka – miejsca, 
w którym urodziło się i ugruntowywało 
kapłaństwo ks. Prymasa. 

16 października 1966 r. – obchody 
milenijne przeniosły się na południowy-
zachód Polski, do województwa 
wrocławskiego, i odbywały się m.in. 
przy grobie św. Jadwigi Śląskiej i na 
wrocławskim Ostrowie Tumskim. 

23 października 1966 r. – uroczystości 
milenijne w Lubaczowie, skrawku 
Archidiecezji Lwowskiej, który pozostał 
przy powojennej Polsce. 

6 listopada 1966 r. – Szczecin  
i Gorzów gościły uczestników obchodów 
milenijnych.

13 listopada 1966 r., uroczystości 
odbywały się w prastarej stolicy Mazowsza 
– Płocku. 

20 listopada 1966 r. – ostatnim etapem 
obchodów milenijnych był Białystok, 
miasto leżące w granicach dawnej 
Archidiecezji Wileńskiej. 

Na zakończenie Roku Tysiąclecia 
Chrztu Polski, 31 grudnia 1966 r., 
Episkopat skierował list pasterski do 
Narodu Polskiego: „Co ujawniły nasze 
polskie obchody milenijne? Przede 
wszystkim niezwykły entuzjazm wiary… 
Polskie <Te Deum> ujawniło raz 
jeszcze nierozerwalną więź katolicyzmu  
z polskością, Kościołem i Narodem… 
Okazała się także tajemnica jedności 
wierzącego Narodu z Episkopatem…”.                                                                                                                                  

c.d.n.
Krzysztof Kanabus        

Pusty tron papieski, a na nim Akt Oddania i żółto-białe róże
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W I A D O M O Ś C I
Co trzeci maturzysta 

pielgrzymował 
na Jasną Górę

Około 150 tysięcy maturzystów 
przybyło w tym roku szkolnym  
w pielgrzymkach na Jasną Górę.

Do matury przystąpiło prawie 400 ty-
sięcy uczniów. Statystyka jasnogórska 
nie obejmuje kilkuset grup szkolnych, 
które z różnych powodów nie włączają 
się w pielgrzymowanie diecezjalne. Na 
przyjazd w zorganizowanych grupach 
diecezjalnych decydowali się zarówno 
ci, którzy już wcześniej byli na Jasnej 
Górze, jak i ci, którzy odwiedzili sank-
tuarium po raz pierwszy.

 – Jasna Góra jest szczególnym 
miejscem i każdy Polak i chrześci-
janin powinien je nawiedzić – pod-
kreśliła Paulina, maturzystka z Lu-
blina. Konrad, który pierwszy raz był  
w Częstochowie, podkreślił, że czuje 
się zaszczycony tym, że może tutaj 
być i modlić się. Paweł z I LO w Kut-
nie zapytany przed maturą o intencje 
swojego pielgrzymowania na Jasną 
Górę powiedział krótko: – Zawierzy-
łem Matce Bożej Częstochowskiej 
wszystkie moje marzenia. Aleksandra 
podkreślała, że przyjechała nie tylko 
w intencji dobrego zdania matury.  
– Z tymi intencjami głównie, bo matura 
jest bardzo ważna, ale przyjechałam 
tu również, żeby podziękować, przede 
wszystkim za moją wspaniałą rodzinę 
– powiedziała. 

Witając w jasnogórskim sanktuarium 
maturzystów paulini podkreślali, że 
matura to jeden z pierwszych życio-
wych egzaminów. – Egzamin dojrzało-
ści, który składamy w szkole, to począ-
tek licznych egzaminów z dojrzałości, 
które są przed nami w całym naszym 
życiu. Prosimy tu, aby ten pierwszy 

wypadł nam pomyślnie, ale by także te 
inne, które przyjdzie nam składać nie-
jednokrotnie, może i kilka razy dzien-
nie, aby one również były określane  
i tym mianem, że zdaliśmy i ten eg-
zamin – mówił o. Robert Jasiulewicz. 
Ks. Waldemar Graczyk, katecheta  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ka-
liszu, podkreślił, że młodzi przybywają 
na Jasną Górę, aby jeszcze bardziej 
przylgnąć do Jezusa i całkowicie Mu 
zaufać, bo tylko wtedy można odważ-
nie kroczyć przez życie i podejmo-
wać nawet te najtrudniejsze decyzje.  
– Rozmawiając z młodymi, dostrzega 
się wiele problemów, jakim muszą sta-
wić czoło na co dzień, to wbrew pozo-
rom nie są błahe sprawy. Pojawiają się 
wtedy pytania o sens wiary i istnienia, 
w takim czasie wsparciem dla młodych 
powinni być najbliżsi, ale często tak nie 
jest – dodał ks. Graczyk. 

Podczas pielgrzymek maturzystów 
realizowane były różne inicjatywy 
mające pomóc młodym w podjęciu do-
brych decyzji na przyszłość. 

Żydzi zadowoleni  
z beatyfikacji 

– Jan Paweł II obalił tysiącletni mur 
nieufności wobec świata żydowskie-
go – mówi główny rabin Rzymu, cyto-
wany przez „L’Osservatore Romano”. 

Watykański dziennik pisze o re-
akcjach środowisk żydowskich na 
beatyfikację papieża. Autor artykułu, 
redaktor naczelny miesięcznika „Pa-
gine ebraiche”, Guido Vitale przytacza 
na łamach „L’Osservatore Romano” 
opinie biorącego udział w zeszło-
niedzielnych uroczystościach Yossi 
Peleda, wysokiej rangi oficera armii 
izraelskiej i współpracownika premiera 
Beniamina Netanjahu: „Moja wizyta w 
Rzymie ma jeden tylko cel: oddać hołd 
postaci Jana Pawła II. Od kiedy przyje-
chałem do Izraela w wieku dziewięciu 
lat, po raz pierwszy zgodziłem się być 
poza krajem w Dniu Wspomnienia, 
gdy wspomina się ofiary Zagłady”. 
Towarzyszący Peledowi ambasador 
Izraela przy Stolicy Apostolskiej Mor-
dechaj Lewy podkreślił, że stosunek 
Jana Pawła II do judaizmu „nie był 
rezultatem procesu umysłowego, lecz 
również głębokiego zaangażowania 
emocjonalnego”. Główny rabin Rzymu, 
Riccardo Di Segni, przypomina wizytę 
Jana Pawła II w Izraelu, w rzymskiej 
synagodze, jak i nawiązanie stosun-
ków dyplomatycznych między Stolica 
Apostolską i Izraelem, które stanowiły 

„epokowe kroki”. – Oczywiście wobec 
procesu beatyfikacji judaizm odczuwa 
całkowitą obcość, jednakże ten wielki 
rzymski dzień ku czci Jana Pawła II 
odbiera jako istotny wyraz uczuć re-
ligijnych, który pokazuje, że miliony 
obywateli odczuwają potrzebę uczuć 
religijnych – podkreśla Di Segni. Eme-
rytowany główny rabin Rzymu, Elio To-
aff, który obchodził w tych dniach 96. 
rocznicę urodzin, raz jeszcze podkre-
ślił przy okazji beatyfikacji, że „pamięć 
o papieżu Karolu Wojtyle pozostanie 
niezatarta w zbiorowej pamięci naro-
du żydowskiego ze względu na jego 
apele do braterstwa i ducha tolerancji, 
któremu obca jest wszelka przemoc”.  
– W burzliwych dziejach między rzym-
skimi papieżami i Żydami w cieniu get-
ta, w którym byli zamknięci przez ponad 
trzy stulecia w upokarzających warun-
kach, jego postać rysuje się świetlana 
w całej swej wyjątkowości. W relacjach 
pomiędzy naszymi dwiema wielkimi 
religiami w tym nowym stuleciu, któ-
re zdążyły już splamić krwawe wojny  
i plaga rasizmu, dziedzictwo Jana Paw-
ła II pozostaje jedną z niewielu ducho-
wych wysp, gwarantujących przeżycie 
i duchowy postęp człowieka – uważa 
emerytowany główny rabin Rzymu.

Ratunek dla serca
Pionierskie badania kliniczne nad 
wykorzystaniem komórek macie-
rzystych do odbudowy mięśnia 
serca zniszczonego przez zawał 
prowadzi katolickie małżeństwo na-
ukowców z USA.

Dr Eduardo Marban, szef Centrum 
Medycznego Cedars-Sinai w Los An-
geles, i jego żona Linda rozpoczęli 
przełomowe testy kliniczne, podczas 
których mały wycinek tkanki sercowej 
pobierany jest od dorosłego pacjenta 
i hodowany w warunkach labora-
toryjnych na komórki macierzyste.  
Następnie komórki te wstrzykiwane są 
z powrotem do serca pacjenta, aby na-
prawić i odbudować zniszczony zawa-
łem mięsień sercowy. Jak podkreśla 
katolicka agencja CNS, badania mogą 
zapoczątkować nową erę w leczeniu 
chorób serca. Jeśli taka regeneracja 
serca będzie możliwa, ludzie po zawa-
łach szybciej niż do tej pory będą mogli 
odzyskiwać zdrowie i zdolność do pra-
cy, a w najcięższych przypadkach nie 
będą konieczne transplantacje serca. 
Jak podkreśla Edwardo Marban, na 
żadnym z etapów badań nie wyko-
rzystuje się macierzystych komórek 
zarodkowych. – Wyrosłem w kulturze 
głęboko katolickiej – podkreśla na-
ukowiec, który w wieku 6 lat wspólnie  
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z rodzicami przybył do Stanów Zjed-
noczonych z Kuby. Zdaniem Marbana, 
najważniejsze jest wypracowanie tera-
pii, która nie wzbudza etycznych kon-
trowersji, „takiej, która byłaby zgodna 
z Przysięgą Hipokratesa i zasadami 
katolicyzmu”. – Mamy nie tylko unikal-
ną szansę czynić dobro, ale robimy 
to bez deptania czyichkolwiek zasad 
etycznych – podkreśla. Również dla 
żony Lindy, praktykującej katoliczki, 
wiara jest bardzo ważna w jej nauko-
wym życiu. – Kiedy widzi się te miliony, 
miliardy procesów, których nawet nie 
zaczęliśmy naprawdę rozumieć, musi 
przyjść myśl, że stworzyła to wyższa 
siła – zauważa. 

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary 
„Dignitas personae” z 2008 r. podkre-
śla, że „zabiegi na komórkach soma-
tycznych w celach ściśle terapeutycz-
nych są z zasady moralnie godziwe”. 
Za moralnie niedopuszczalną uznaje 
natomiast terapię genową komórek 
zarodkowych, podczas której pobiera-
ne są komórki macierzyste z żywego 
ludzkiego embrionu, co prowadzi do 
jego zniszczenia. 

Przy okazji badań nad komórkami 
macierzystymi ludzkiego mięśnia ser-
cowego dr Marban odkrył niedawno, 
że zażywanie w nadmiarze wielowita-
minowych suplementów diety z prze-
ciwutleniaczami może przyczyniać się 
do powstawania zmian genetycznych 
grożących rakiem.

Warsztaty Rozwoju 
Osobistego 

Centrum Psychologiczne „Spotka-
nie” Stowarzyszenia Psychologów 
Chrześcijańskich w Warszawie zapra-
sza na cykl warsztatów rozwoju osobi-
stego. Program warsztatów: „Rozwiń 
skrzydła, czyli jak pokonać nieśmia-
łość” – 9, 16 i 23 (dla osób, którym 
trudno wchodzić w relacje z innymi, są 
osobami nieśmiałymi i brak im pew-
ności siebie, odczuwają lęk w różnych 
sytuacjach życiowych); „Jak radzić 
sobie z trudnymi emocjami” – 27-28 
maja (dla osób, które chcą nauczyć 
się wyrażać swoje emocje, pogłębić 
zdolność wchodzenia w głębokie rela-
cje z innymi oraz przeżywają emocje, 
których nie rozumieją); „Poznaj siebie, 
odkryj swoją wartość” – 3-4 czerwca 
(dla osób, które są dla siebie zagadką, 
próbują odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: „Kim jestem?”, nieustannie grają 
rolę, która je uwiera).
Szczegóły na stronie internetowej:
www.spotkanie.spch.pl
lub pod numerem tel.: 697 011 207.

Przygotowała A. Biesiekierska

Piknik rodzinny
ze sztuką w tle
Biblioteka Publiczna w Wilanowie zaprasza  
na wielką majówkę, która w tym roku
odbędzie się pod hasłem:

„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”
● 13 maja (godz. 19.00) – WIECZÓR W BIBLIOTECE (ul. Radosna 11).

- Grupa opowiadaczy „Studnia 0” wystąpi z autorskim programem edu-
kacyjno-animacyjnym, zatytułowanym „Ludzie Księgi”.
Jaka opowieść rodzi się od litery, znaku postawionego na papierze, 
ziemi, skórze? Jaki początek niesie surowość łacińskiego pisma, jaką 
lekkość arabskiej kaligrafii? Była piękna niczym elif, pierwsza litera al-
fabetu – mówią opowieści. Wędrując przez krainy Zachodu i Wschodu, 
przywołamy w naszym widowisku te historie, które zanurzone są w 
świecie pisma, w labiryncie księgi. Opowiemy o Pinchasie Rarytasie i o 
Szalonym Dumrulu. Rozwiążemy wspólnie zagadki, które znali bohate-
rzy dawnych eposów.
Opowiadają: Małgorzata Litwinowicz i Agnieszka Aysen Kaim. Oprawa 
muzyczna na instrumentarium etnicznym. 

● 14 maja (godziny: 11.00-15:30) – 
PIKNIK RODZINNY ZE SZTUKĄ W TLE
w ogrodzie Biblioteki na Radosnej:
- występ najmłodszych czytelników z Klubu Małego Czytelnika,
- prezentacje dzieci z wilanowskich przedszkoli,
- ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego,
- wystawa prac pokonkursowych,
- występ Koła Seniorów,
- przedstawienie w wykonaniu bibliotecznej grupy teatralnej pt.:
  „Czarownice są wśród nas”,
- pokaz tresury psów (ok. godz. 12:30),
- teatrzyk „Odyseja” w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja (ok. godz. 14),
- blok gier, zabaw i działań animacyjnych dla całej rodziny, w tym m.in.

punkt czerpania papieru.

Podczas pikniku swoje książki podpisywał będzie Marcin Brykczyński –  
autor licznych wierszy i opowiadań dla dzieci – „Jedna chwilka, uczuć kilka”, 
„Jak się nie bać ortografii”, „Biały niedźwiedź, „12 kolorów”, „Alfabestia”, 
„Skąd się biorą dzieci?”, „Trzy psy przyszły” i wielu innych; mistrz słowa,  
który bawi i uczy; laureat wielu nagród IBBY, Polskiego Towarzystwa  
Wydawców Książek i Fundacji Świat Dziecka.

Piknik będzie jedyną w roku okazją, by zwrócić BEZKARNIE przetrzymy-
wane książki!!! Imprezę poprowadzi aktor – Mariusz Krzemiński.

Więcej informacji w Bibliotece i na stronie: www.wilanow.e-bp.pl.

W minionym tygodniu 
ks. Proboszcz obchodził imieniny,  

a ks. Mikołaj urodziny. 

Życzymy Im zdrowia,  
sił do posługi kapłańskiej  
i opieki Matki Bożej. 
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Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od pn do pt w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
 wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl    -Wydawca

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Z życia Saloniku
Wilanowskiego

GORĄCO ZACHĘCAMY WSZYSTKICH  
DO ZAPOZNANIA SIĘ  
Z NOWĄ WYSTAWĄ.

PRZEZ NAJBLIŻSZY MIESIĄC  
W DZWONNICY  

PREZENTOWANE BĘDĄ

KOLAŻE 
TAMARY MAJ

artystki związanej z Buskiem.

Wystawę można oglądać codziennie
ZAPRASZAMY!

III Niedziela Wielkanocy – 8 maja 2011 r.

1.  Dziś, nabożeństwo majowe o godz. 17.00. 
  Przypominamy, że w naszym kościele nabożeństwo majowe, w dni powsze-

dnie, odprawiane jest po Mszy św. o godz. 17.00., a w niedzielę i święta  
o godz. 17.00. Prosimy o udekorowanie przydrożnych kapliczek i krzyży. 

  Zachęcamy również, aby zgodnie z naszą tradycją gromadzić się przy nich na 
modlitwę i śpiewanie Litanii Loretańskiej. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2.  Serdecznie zapraszamy na koncert upamiętniający beatyfikację Jana Pawła II,  
który odbędzie się dziś po Mszy św. o godz. 18.00.

3.  W najbliższą środę, 11 maja o godz. 18.30. zostanie odprawiona Msza św.  
i nabożeństwo majowe przy kapliczce na Zawadach u zbiegu ulic Vogla i Sytej. 

4.  Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej parafii i ze szkół prywatnych, znaj-
dujących się na terenie naszej parafii, odbędzie się w niedzielę, 15 maja.  
Pierwsza grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii na Mszy św.  
o godz. 11.00, a druga grupa na Mszy św. o godz. 13.00

5.  Spotkanie z rodzicami i dziećmi pragnącymi wziąć udział w rocznicy I Komunii Św. 
obędzie się w niedzielę, 22 maja, po Mszy św., o godz. 11.30 w sali widowiskowej.

6.  W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
  - w poniedziałek, 9 maja, Uroczystość św. Stanisława, 
                                           Biskupa i Męczennika – głównego patrona Polski.
  - w sobotą, 14 maja, Święto św. Macieja Apostoła.

  W Warszawie obchodzimy Uroczystość Najśw. Maryi Panny Łaskawej – 
głównej patronki stolicy.

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

7.  W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:

Radosław Jacek Piorun, kawaler z parafii tutejszej
i Julia Anna Glazer, panna z parafii pw. św. Tadeusza Ap. w Warszawie
– zapowiedź II. 

Artur Śmielak, kawaler z parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
i Magdalena Maria Rawska, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź II. 

Tomasz Głuszcz, kawaler z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu 
i Monika Kosim, panna z parafii pw. NMP w Mińsku Mazowieckim
– zapowiedź II. 

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

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 17.04.2011 do 15.05.2011

Prośmy, abyśmy mieli  
Maryjne nastawienie do życia  
– zasłuchanie w Słowo Boże. 

Drugi dziesiątek Różańca:  
w intencji Sługi Bożego  

kard. Stefana Wyszyńskiego, 
z prośbą o jego beatyfikację. 

„Szczęść Boże” 


