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Dz 1,1-11
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu,  

o wszystkim, co Jezus czynił i czego na-
uczał od początku aż do dnia, w którym 
udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a potem 
został wzięty do nieba. Im też po swojej 
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazy-
wał się im przez czterdzieści dni i mówił  
o królestwie Bożym. A podczas wspólnego 
posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 
ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście  
o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, 
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni 
Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: 
Panie, czy w tym czasie przywrócisz króle-
stwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza 
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Świę-
ty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc  
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie  
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich 
obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatry-
wali się w Niego, jak wstępował do nieba, 
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 
szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlacze-
go stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten 
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie 
tak samo, jak widzieliście Go wstępujące-
go do nieba.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-9

Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie, 

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości  
i objawienia w głębszym poznaniu Jego 
samego. [Niech da] wam światłe oczy  

serca tak, byście wiedzieli, czym jest 
nadzieja waszego powołania, czym bo-
gactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przemożny ogrom Jego 
mocy względem nas wierzących - na pod-
stawie działania Jego potęgi i siły. Wyka-
zał On je, gdy wskrzesił Go z martwych  
i posadził po swojej prawicy na wyżynach 
niebieskich, ponad wszelką Zwierzchno-
ścią i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i po-
nad wszelkim innym imieniem wzywanym 
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.  
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił nade wszystko Gło-
wą dla Kościoła, który jest Jego Ciałem,  
Pełnią Tego, który napełnia wszystko 
wszelkimi sposobami.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,  
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,  
aż do skończenia świata.

EWANGELIA
Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei 
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy 
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do 
nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi 
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.

Oto słowo Pańskie.

Dzień dziękczynienia w tym roku zbiega się z uroczystością Wniebowstąpienia 
Jezusa. Kilka myśli z dzisiejszej liturgii słowa: otrzymamy moc Ducha Świętego 
i staniemy się świadkami Jezusa, Jezus przyjdzie powtórnie, mamy nauczać, 
chrzcić i zachowywać to, co otrzymaliśmy od Mistrza.

  Wiara jest darem i dziś szczególnie możemy to dostrzec. W wierze jest jak  
w miłości, chce się być razem, być blisko. Dlatego nawet wtedy, gdy uczniowie 
widzą wstępującego w niebo Jezusa są przekonani, że istotnie: „On będzie z nimi 
przez wszystkie dni...”  

  Jesteśmy na co dzień zajęci zwykłą prozą życia, ale właśnie w tej prozie uczmy 
się dostrzegać obecność Jezusa. Także w pozornie zwykłym dziękuje, które  
usłyszymy, albo powiemy, możemy nauczyć się wrażliwości na dobro, a tym  
samym być bliżej nieba, Jezusa i drugiego człowieka.            Ks Dariusz Kuczyński
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ŚWIĘTE MIASTA 

NAZARET
Początki Nazaretu giną w mrokach 

dziejów. Niewielka osada zapewne ist-
niała już w odległej starożytności, zaś 
jej największą zaletą było usytuowanie 
nieopodal słynnej Via Maris – Drogi 
Morskiej, wiodącej z Egiptu w kierun-
ku Damaszku i dalej do Mezopotamii.

Mieszkańcy Nazaretu często widywali 
karawany kupców, egzotyczne towary i sły-
szeli obce języki. Kiedy indziej przerażały 
ich nadciągające od południa lub północy 
oddziały wojskowe. Osada leżał blisko pasma 
Karmelu, gdzie wrogie sobie armie często się 
spotykały i staczały zacięte bitwy, toteż widok 
krwi i nieszczęścia nie był w tych okolicach 
czymś wyjątkowym. 

Takie usytuowanie ukształtowało men-
talność tamtejszej ludności: raczej otwartej 
na obce wpływy i dalekiej od ścisłej orto-
doksji wyznaczonej przez autorytet świątyni  
w Jerozolimie. Mimo to znamienne jest, że 
podczas starannie prowadzonych wykopalisk 
na terenie Nazaretu nie znaleziono żadnych 
pozostałości kultów pogańskich. 

W Starym Testamencie nie ma wzmianki 
o Nazarecie. O osadzie milczy też Józef Fla-
wiusz i inni pisarze starożytni. Jest dość praw-
dopodobne, że miasteczko nie cieszyło się  
w starożytnej Palestynie żadnymi szczegól-
nymi względami. Może na to wskazywać fakt, 
że gdy Jezus podjął działalność publiczną, ci, 
którzy Go nie znali albo byli Mu nieprzychylni, 
z niedowierzaniem pytali: „Czy może być co 
dobrego z Nazaretu?”. 

Pierwotny Nazaret był małą wioską rolni-
czą, o czym świadczą następujące wykopa-
liska: spichlerze na ziarno, cysterny na wodę, 
prasy do wina i oliwy, żarna do mielenia 
ziaren na mąkę itp. W czasach Jezusa osada 
zajmowała powierzchnię około 4 km2. Oblicza 
się, że żyło w niej ok. 1,5 tys. mieszkańców, 
którzy w większości trudnili się rzemiosłem  
i handlem. Wielu znalazło pracę przy budowie 
sąsiedniego Seforis, gdzie Herod Antypas, te-
trarcha Galilei, umieścił swoją nową siedzibę. 
Starożytne domostwa Nazaretu były jednak 
niezbyt bogate, skoro nie da się odtworzyć 
nawet ogólnego planu osady. Możemy się 

domyślać, że architektura nie różniła się od 
innych miasteczek Galilei. Przeciętna rodzina 
mieszkała w dwóch lub trzech niewielkich 
pomieszczeniach, które otaczały centralny 
dziedziniec. Jak wszędzie jedno z najważ-
niejszych miejsc osady stanowiło źródło,  
z którego kobiety czerpały wodę niezbędną 
do utrzymania przy życiu ludzi i zwierząt. 

W Nazarecie Maryja przeżyła zwiasto-
wanie anielskie, po którym stała się Matką 
Zbawiciela. Tam wychował się Jezus i prze-
żył najdłuższą, bo liczącą niemal 30 lat, 
część swojej ziemskiej wędrówki, nazywaną 
„życiem ukrytym”. Tam miał rodzinę i krew-
nych. Jako dziecko bawił się z rówieśnikami, 
pobierał naukę, uczęszczał do miejscowej sy-
nagogi, przeżył młodość i ukształtował swoją 
człowieczą osobowość. 

Tradycja głosi, że w II i III w. w Nazarecie 
mieszkała prężna i dość liczna społeczność 
żydowsko-chrześcijańska. To ona przecho-
wywała pamięć o miejscu zwiastowania 
oraz zamieszkania Jezusa i Jego rodziny.  
Męczennik Konon, poddany prześladowa-
niom w Azji Mniejszej za rządów cesarza 
Decjusza (249-251 r.), odważnie wyznał: 
„Pochodzę z Nazaretu w Galilei, z rodziny 
Chrystusa, którego czczę tak samo, jak moi 
przodkowie”. Gdy z początkiem IV w. chrze-
ścijaństwo stało się oficjalną religią Imperium 
Rzymskiego, do Ziemi Świętej udała się 
Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkie-
go. Pragnęła upamiętnić miejsca związane  
z życiem i działalnością Jezusa. 

Większy ruch pielgrzymkowy w te okolice 
rozpoczął się dwa wieki później. Wiemy,  
że istniał wtedy na pewno okazały kościół,  
a utrudzeni pielgrzymi czerpali wodę ze Źró-
dła Najświętszej Maryi Panny. Anonimowy 
pielgrzym z Piacenzy oglądał synagogę, 
gdzie „znajduje się księga, w której Pan pisał 
swój alfabet, a także ława, na której siedział 
wraz z innymi dziećmi. Chrześcijanie mogą 
podnieść ją i przenieść, lecz Żydzi nie są  
w stanie jej ruszyć, ani nie mogą jej wynieść 
na zewnątrz.” Jak widać z tego świadectwa, 
już wówczas drogi Kościoła i Synagogi roze-
szły się na dobre. Tenże pielgrzym dodaje: 
„Żydówki są tu piękniejsze niż gdziekolwiek 
indziej w kraju. Twierdzą, iż jest to dar, jaki 
zesłała im Najświętsza Maryja, bo była ich 
krewną”.

W VIII lub w IX w. bazylika wzniesiona 
nad domem Maryi została zburzona przez 

Arabów. Z początkiem XII w. 
sanktuarium odbudowano  
w stylu romańskim. Po upadku 
Królestwa Jerozolimskiego,  
w 1187 r., Nazaret był dostęp-
ny dla chrześcijan jeszcze 
przez około 100 lat. Potem 
pielgrzymowanie w te strony 
stało się niebezpieczne. Do-
piero w 1620 r. franciszkanie 
wykupili ruiny Sanktuarium 
Zwiastowania. Zbudowany 
tu w XVII w. kościół w 1955 
r. został rozebrany, a w jego 
miejscu postawiono obecną 
bazylikę. Katolickie, dwupo-
ziomowe sanktuarium widać 

z prawie każdego punktu miasta i ze wszyst-
kich sąsiednich wzgórz. 

Bazylika jest budowlą nowoczesną, zbudo-
waną z betonu, co u wielu pątników wzbudza 
pewne zastrzeżenia. Z zewnątrz przedstawia 
się imponująco, z postacią Chrystusa Zba-
wiciela i scenami czterech Ewangelistów,  
z figurami Maryi i Gabriela na frontonie. We-
wnątrz znajdują się: kościół dolny – z Grotą 
Zwiastowania i autentycznymi pozostałościa-
mi dawnych świątyń, oraz górny – nowocze-
sny w swoim wystroju. Tu znajduje się ikona 
Matki Boskiej Częstochowskiej, trochę inna, 
gdyż wykonana techniką ceramiczną, a obok 
niej przedstawiony jest Mieszko z Dąbrówką 
i biskup Jordan – prawdopodobnie pierwszy 
misyjny biskup Polski. Na dziedzińcu bazyliki 
obecne są Matka Boska Ostrobramska i her-
by miast oraz tablica z napisem: „Ostaszków, 
Starobielsk, Wilno, Katyń, Kozielsk” z dalej: 
„Powróć nas na Ojczyzny łono”. Tę pamiątkę 
ufundowali ci Polacy, którzy jako małe dzieci 
ocaleli cudem: wywiezieni z tych miejscowo-
ści śmierci przez wojsko Andersa. W Naza-
recie znaleźli ocalenie, opiekę, wychowanie 
i wykształcenie, w szkole znajdującej się 
blisko bazyliki.

W pobliżu Bazyliki Zwiastowania znajduje 
się kościół św. Józefa, gdzie symbolicznie 
czci się miejsce, na którym stał jego dom. 
Około 200 m na południowy-wschód jest źró-
dło, do którego Maryja i inne kobiety przycho-
dziły po wodę. Nieco dalej – Góra Strącenia, 
pod którą Jezus o mało nie zginął z rąk swo-
ich ziomków po tym, jak w miejscowej syna-
godze dał poznać swoją mesjańską godność  
i został okrzyknięty bluźniercą. Któregoś dnia 
z wielkim żalem stwierdził: „Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 
domu może być prorok tak lekceważony.”

Dzisiejszy Nazaret to nowoczesne miasto 
z wysokim budownictwem, w którym miesz-
ka około 65 tys. ludzi, w tym ok. 25% Żydów 
(w nowej dzielnicy) i ok. 75% Palestyńczy-
ków: głównie Arabów i chrześcijan (w starej 
dzielnicy).

Opracowali: K. i P. KruszewscyKościół dolny z Grotą Zwiastowania

BazylikaZwiastowania
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Rekolekcje ojca Billa odbędą 
się w dniach 11-17 września 2011 r.  
w Centrum Animacji Misyjnej w Kon-
stancinie-Jeziornie. Będzie można 
usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć  
i dać świadectwo Jezusowi. 

Rekolekcje, które mają na celu pomóc  
w spotkaniu Boga i Jego miłości, pojedna-
nia, pokoju, umocnienia wiary oraz uzdro-
wienia duszy, psychiki i ciała, poprowadzi 
ojciec Antoni Saji v.c., misjonarz ze Zgroma-
dzenia św. Wincentego a Paulo w Indiach. 

Rekolekcje ojca Billa odbywają się 
w Polsce od 1999 r. Od czasu jego 
śmierci, w marcu 2008 r., Zgromadze-
nie św. Wincentego a Paulo w Indiach  
(www.vincentiancongregation.com) przysyła 
na jego miejsce ojca Antoniego, który pełni 
tę posługę z prostotą, pokorą i mocą. Wielu 
uczestników biorących udział w rekolekcjach – 
nazywanych również „Całkowitą terapią osoby  
w szpitalu Pana Jezusa” – powraca na nie 
kilkakrotnie, aby doznać przemieniającej 
obecności Bożej. W świadectwach czytamy  
o łaskach nawrócenia, umocnienia wiary, 
uzdrowienia duszy, psychiki i ciała 
(www.ojciecbill.pl lub www.frbill.net).

Rekolekcje ojca Billa wyrosły na 
Wincentyjskim charyzmacie misji ludo-
wych, rozważaniu Słowa Bożego oraz 
na ogromnym darze ewangelizacji i re-
ewangelizacji, jaki otrzymał zarówno 
ojciec Bill, jak i ojciec Antoni. Ich gorliwa 
służba jest zachęcającym przykładem 
do naśladowania w życiu codziennym. 
Pozostali księża z domu regionalnego  
w Ugandzie – w którym pracuje ojciec 
Antoni – zajmują się ewangelizacją tam-
tejszego narodu, który zna wiarę katolicką 
od zaledwie 130 lat. Cieszą się oni ogrom-
nym uznaniem miejscowych biskupów, jak 
wynika z wypowiedzi podczas uroczysto-
ści pogrzebowych Ojca Billa i obchodów 
pierwszej rocznicy jego śmierci.

Każdy dzień rekolekcji rozpoczyna się 
półgodzinną adoracją Najświętszego 
Sakramentu o 07:30 i kończy Mszą św.  
z kazaniem o godz. 20:00. W ciągu dnia 
ojciec Antoni wygłasza 4 konferencje  
z przerwami na posiłki i odpoczynek. 

Każdą konferencję poprzedza półgo-
dzinna modlitwa i śpiew. W trakcie przerw 
istnieje możliwość indywidualnego spotka-
nia z ojcem Antonim. 

Koszt pobytu: 690 zł – uczestnicy z peł-
nym wyżywieniem i zakwaterowaniem (WZ), 
630 zł – ograniczona liczba miejsc ze zniżką, 
które będą udostępnione według kolejności 
zgłoszeń i zapotrzebowania (WZZ), 120 zł – 
uczestnicy eksternistyczni (E). Dzieci do lat 12 
włącznie płacą połowę. Koszt pobytu zawiera 
również ofiarę na cele misyjne w Afryce oraz 
zakup biletów lotniczych. 

Zgłoszenia oraz zaliczki przyjmowane 
będą do 1 września. 

Wysokość zaliczki (WZ) wynosi 200 zł, 
natomiast zaliczka (E) wynosi 50 zł. 
Zapisy i kontakt do zespołu organizacyjnego: 
Katarzyna Mirochna (0 607 580 433 lub na 
e-mail: kasiamin1@wp.pl),
Beata Lahey – koordynator i tłumacz reko-
lekcji (0 692 123 518 
lub na e-mail: bplahey@warman.com.pl), 
Beata Kołodziej (0 510 716 900).

Rekolekcje ojca Billa

Święto Dziękczynienia
w Świątyni Opatrzności Bożej 

Za beatyfikację Jana Pawła II oraz posługę Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego podziękują warszawiacy podczas Święta Dziękczynienia. Jego głów-
ne uroczystości odbędą się 5 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej na Polach 
Wilanowskich. 

O godz. 8.00, z placu Piłsudskiego Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności 
Bożej, wyruszy dziękczynna procesja z relikwiami bł. Jana Pawła II, nazwana w tym 
roku Białym Marszem. Na jego poszczególnych odcinkach relikwie będą nieśli przed-
stawiciele m.in. duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Anny, Drogi Neoka-
techumenalnej, Rodzin Nazaretańskich i Ruchu Światło-Życie. Na ostatnim odcinku, 
przy parafii św. Antoniego Marii Zaccarii (ul. Sobieskiego), do procesji dołączy kard. 
Kazimierz Nycz oraz prezydenci i burmistrzowie miast papieskich z całej Polski. Pro-
cesji towarzyszyć będą orkiestry reprezentacyjne Wojska Polskiego i Policji. Procesja 
przybędzie na Pola Wilanowskie tuż przed południem. 

O godz. 12.00 przed Świątynią Opatrzności Bożej rozpocznie się uroczysta Msza 
św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II. Przewodniczyć jej będzie nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Homilię wygłosi zaś przewodniczący Epi-
skopatu Polski abp Józef Michalik. 

Tuż po Mszy św. relikwie bł. Jana Pawła II zostaną przeniesione do Panteonu Wiel-
kich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. Po południu będzie można zwiedzić Pan-
teon oraz pomodlić się przed relikwiami papieża Polaka i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

O godz. 13.30 dla najmłodszych zostanie otwarte miasteczko papieskie. Będzie po 
nim oprowadzał aktor ubrany w strój gwardzisty, zatrzymując dzieci przy symbolicz-
nych punktach-miastach z życia Karola Wojtyły: w Wadowicach najmłodsi poznają 
małego Lolka, w Krakowie – młodego kapłana Karola Wojtyłę, w Rzymie muppety 
– gołębie opowiedzą, jak na co dzień żył papież, a w Wilanowie dzieci dowiedzą się, 
dlaczego został świętym. 

O godz. 15.00 do nieba poszybują tysiące błękitnych baloników – symbol wdzięcz-
ności za łaski otrzymane od Bożej Opatrzności w minionym roku. 

Do wieczora potrwają koncerty, m.in. Arki Noego i Skaldów. Po zmroku świątynia 
rozbłyśnie specjalną iluminacją.
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SALONIK WILANOWSKI
W czerwcu mamy przyjemność zaprezentować Państwu

malarstwo
BOGDANA PTAKA
Artysta urodził się w 1952 r. w Opolu.  

Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. 
Zajmuje się również grafiką wydawniczą.  

Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich  
oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.  

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2005 r.  
Brał udział w ponad 30 wystawach indywidualnych  

i około 80 zbiorowych.  
Uczestniczył w wielu aukcjach charytatywnych.  

Na stałe mieszka w Busku-Zdroju, gdzie od 1989 r. prowadzi  
Galerię Sztuki „Zielona” – filię BWA w Kielcach.

Bogdan Ptak przez lata wypracował swoisty warsztat malarski,
przez co jego martwe natury są rozpoznawalne i niepowtarzalne.

Dzięki łagodnej ekspresji i nieco ściemnionym i ściszonym barwom  
sprawiają, że chętnie się z nimi obcuje, bez wizualnego zmęczenia.

Zwłaszcza w kameralnym domowym zaciszu, gdzie motywy z obrazów 
poetycko odtwarzają przedmioty obecne w naszych wnętrzach.

Twórczość Bogdana Ptaka przedstawia pozytywną rzeczywistość,
niezbędną w życiu i pożądaną w sztuce.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY!

Bogdan Ptak, tel.: (41) 378 26 26 lub 608 013 753.

Wiadomości opracowała A. Biesiekierska

Towarzystwo Miłośników Sztu-
ki Sakralnej przy współpracy  
z Podkarpackim Centrum Eduka-
cji Nauczycieli organizuje warsz-
taty ikonograficzne. Odbędą się 
one na przełomie czerwca i lipca 
w Przemyślu. 

Naucz się robić ikony
Warsztaty składać się będą z dwóch 

części: teoretycznej i praktycznej. 
Pierwsza potrwa od 24 do 28 czerw-

ca i poprowadzą ją: ikonolog dr Zofia 
Bator, historyk sztuki dr Marta Troja-
nowska oraz teolog i historyk sztuki ks. 
Marek Wojnarowski. 

W ramach drugiej części – od 29 
czerwca do 9 lipca – odbędzie się kurs 
ikonopisarski dla początkujących. 

W programie: kompozycja i proces 
powstawania ikony, przygotowanie de-
ski pod ikonę, zapoznanie się z tech-
niką malarską temperową, wykonanie 
jednej pracy w technice tempery ja-
jecznej. Zajęcia poprowadzi ikonograf 
Izabela Murza. 

Odpłatność za część teoretyczną 
wynosi 144 zł, za praktyczną – 480 zł  
(plus 95 zł za materiały, tj. deskę, 
pędzle, farby, minerały itp. 

Szczegółowe informacje:
e-mail: tms_sacr@wp.pl
lub tel.: 662 237 847.

Zapisy trwają.

Ostrzeżenie
dla rodziców

Pisma z programem telewizyj-
nym, takie jak „TeleTydzień”, 
„To&Owo TV”, „Imperium TV” 
czy „Tele-Świat”, reklamują filmy 
pornograficzne, które można 
ściągnąć na komórkę, płacąc 1 zł 
SMS-em. 
Może to zrobić każde dziecko 
mające telefon komórkowy.
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KĄCIK DLA DZIECI

zadanie 1
Która z ilustracji jest najbardziej odpowiednia do podpisu? Zaznacz.

zadanie 2

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA – ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

 A.

c
 B.

c
 C.

c
 D.

c

Rozwiąż krótki test.

1. Miesiąc czerwiec poświęcony jest szczególnie:

c a) Matce Bożej

c b) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

c c) Eucharystii

2. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  
     obchodzimy:

c a) co roku 1 lipca

c b) kolejnego dnia po zakończeniu oktawy Bożego Ciała

c c) co roku w innym terminie

zadanie 3
Komu Pan Jezus objawił Swoją prośbę, aby czcić Jego 
Najświętsze Serce?
Zaznacz poprawną odpowiedź. Następnie zapoznaj się 
z obietnicami, jakie Pan Jezus obiecał wszystkim tym, 
którzy czcić będą Jego Najświętsze Serce. 

c a) św. Franciszkowi z Asyżu

c b) św. Małgorzacie Alacoque 

c c) św. Dominikowi Savio 

Obietnice dla czcicieli 
Najświętszego Serca

Pana Jezusa 
1. Dam im wszystkim łaski potrzebne w ich stanie. 

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smut-
kach i utrapieniach życia. 

4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, 
a szczególnie w godzinę śmierci. 

5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom  
i sprawom. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i całe 
morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej dosko-
nałości. 

9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy,  
w których obraz Serca mego Boskiego będzie 
zawieszony i czczony. 

10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najza-
twardzialszych. 

11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą 
nabożeństwo do mego Boskiego Serca, będą  
w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną. 

12. Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierw-
szych piątków miesiąca do Komunii Świętej 
dam łaskę pokuty ostatecznej: że nie umrą  
w stanie niełaski, ani bez sakramentów świę-
tych, a to Serce Moje stanie się dla nich  
ucieczką w godzinę śmierci. 



Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
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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,
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Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl    -Wydawca

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
VII Niedziela Wielkanocy – 5 czerwca 2011 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1.  Dziś, nabożeństwo czerwcowe i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 17.00. Przypomina-
my, że w naszym kościele nabożeństwo czerwcowe, w dni powszednie, odprawiane jest po  
Mszy św. o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych  
w wypominkach rocznych. Jest to również pierwsza niedziela miesiąca.

2.  W następną niedzielę, 12 czerwca, po Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie się III Rodzin-
ny Piknik Parafialny pod hasłem „Rodzina Bogiem Silna”. W programie dzieci będą mogły 
obejrzeć przedstawienie pt. Czarnoksiężnik z krainy Oz”, wystąpi również Zespół Ludowy 
Powsinianie i Grupa Seniorów Wilanowskich,, Kuźnia Artystyczna. Będziemy mogli wysłu-
chać koncertu pieśni latynoamerykańskich oraz na zakończenie koncertu zespołu Julia 
Vikman Band. Przygotowaliśmy również wiele imprez towarzyszących, miedzy innymi liczne 
konkursy dla dzieci i dorosłych oraz inne atrakcje: zajęcia z ceramiki dla dzieci, przejażdżkę 
kucykiem, zaprzęgiem konnym, loterię fantową. Catering zapewnia dobre jedzenie z grila. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

3.  Przed głównym wejściem do kościoła można obejrzeć wystawę zdjęć, dokumentującą prace 
remontowe kopuły naszego kościoła.

4.  Zapraszamy chętne dzieci  do udziału w uroczystej procesji podczas Bożego Ciała: dziewczynki 
jako Bielanki i chłopców do niesienia poduszek. Zgłoszenia przyjmują siostry katechetki.

5.  Pragniemy również przypomnieć, że schola dziecięca ma swoje spotkania w każdą niedzielę  
o godz. 10.00., w Kanonii. Zespół prowadzi śpiew na Mszy św. z udziałem dzieci, o godz. 11.30.

6.  Dziś przed kościołem członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zbierają ofiary na 
budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

7.  Taca z następnej niedzieli będzie przeznaczona na remonty kościoła. Prace związane 
z renowacją kopuły zostały już zakończone musimy jeszcze uregulować płatności za 
wykonane prace konstrukcyjne i konserwatorskie. Jeżeli uda nam się uzyskać wszystkie 
wymagane zezwolenia z Urzędu Konserwatora Miasta, jeszcze w tym roku pragniemy 
rozpocząć wymianę systemu ogrzewania kościoła. 

8.  W następną niedzielę, 12 czerwca, przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

9.  W najbliższym czasie sakrament małżeństwa zawrą:

 ● Alfred Marcin Zachwiej, kawaler z par. pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie 
i Katarzyna Jolanta Luflońska, panna z par. tutejszej, zapowiedź I.

 ● Michał Dariusz Rutkiewicz, kawaler z par. tutejszej  
i Sylwia Anna Sutkowska, panna z par. pw. bł. Urszuli Leduchowskiej w Chylicach, zapowiedź I. 

 ● Radosław Dropia, kawaler z par. pw. św. Stanisława w Knychówku 
i Monika Kobiałka, panna z par. tutejszej, zapowiedź I. 

 ● Tomasz Kamil Kowalski, kawaler z par. tutejszej 
i Partycja Federewicz, panna z par. tutejszej, zapowiedź I.

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

10. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych parafian: 
  † śp. Ireneusz Stanisław Kamiński
  † śp. Barbara Teofilska 
  † śp. Krystyna Dombrzalska 
  † śp. Marianna Dzięcioł
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci.
  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Zapraszamy
na scholę dziecięcą

(do Kanonii) 
w niedzielę o godz. 10.00 próba 

i później
chwalimy Boga śpiewem

na Mszy św. o godz. 11.30.

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 15.05.2011 do 19.06.2011
Aby kapłani, zjednoczeni  

z Sercem Chrystusa, 
zawsze byli prawdziwymi 

świadkami troskliwej  
i miłosiernej miłości Boga. 

Drugi dziesiątek Różańca:  
w intencji Sługi Bożego  

kard. Stefana Wyszyńskiego, 
z prośbą o jego beatyfikację. 

„Szczęść Boże” 

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl


