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Zesłanie Ducha Świętego

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

Dz 2,1-11
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 

znajdowali się wszyscy razem na tym sa-
mym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,  
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę-
tym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w 
Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich na-
rodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języ-
ku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia 
i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy 
swój własny język ojczysty? - Partowie i Me-
dowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 
Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą 
blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - sły-
szymy ich głoszących w naszych językach 
wielkie dzieła Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104,1.24.29-31.34

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu. 

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b-7.12-13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Róż-
ne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne 
też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten 
sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
[wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest 
ciało, choć składa się z wielu członków,  
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chry-

stusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 
to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem.

SEKWENCJA
Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej 
miłości.

EWANGELIA
J 20,19-23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane.

Oto słowo Pańskie.
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K O M E N T A R Z
Dzień pięćdziesiątnicy nadszedł  

i tak jak wielu chrześcijan uświada-
miam sobie jakże to ważny dzień, jak 
bardzo nań czekam. Ciesze się darami 
i obecnością Ducha, bo On otwiera 
moje oczy na wiarę, czuję, że uczest-
niczę we wspólnocie Kościoła, bo  
z Jego mocy rodzi się nadzieja od-
puszczenia grzechów.

    Duch Święty działa nie tylko w ten 
dzień; każdego dnia gdy czynię znak 
krzyża, gdy odpowiadam na wezwanie 
do modlitwy, gdy czuję pragnienie Sło-
wa Bożego i sięgam do Pisma Święte-
go, gdy nie zgadzam się na zło w moim 
życiu i otoczeniu. „Wszystkim objawia 
się Duch dla wspólnego dobra”.

   Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, 
o to dziś błagam Cię, przyjdź w swojej 
mocy i sile radością napełnij mnie.

Ks Dariusz Kuczyński
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Czym jest Odnowa?
Odnowa Charyzmatyczna należy 

do szerokiego nurtu współczesnych 
ruchów kościelnych, które pojawiły się 
w okresie II Soboru Watykańskiego, 
przynosząc z sobą zaskakujący, świe-
ży powiew Ducha Świętego, wnosząc 
zarazem ewangeliczny radykalizm 
wiary w przeintelektualizowane dys-
kusje tamtego czasu. Odnowa Chary-
zmatyczna budziła i chyba ciągle budzi 
najwięcej zastrzeżeń, kontrowersji  
i oporów przez swoją spontaniczność, 
radosną emocjonalność, niekonwen-
cjonalny sposób modlitwy i liczne prze-
jawy darów charyzmatycznych, niemal 
nie występujących w tradycyjnym dusz-
pasterstwie. Odnowa nie ma (jak więk-
szość ruchów) jednego założyciela lub 
grupy założycieli, nie ma też listy człon-
ków. Jest to wysoce zróżnicowany ze-
spół osób i grup podejmujących różne 
działania, często od siebie niezależne  
i o różnorodnie rozłożonych akcen-
tach. Jednak te osoby i grupy łączy to 
samo doświadczenie. Stawiają sobie 
one również te same cele.

Umiejscowienie Odnowy Charyzma-
tycznej w duszpasterskim doświadcze-
niu Kościoła pozwala zrozumieć, że 
to, co w Odnowie wydaje się być nowe  
i zaskakujące, nie jest bynajmniej obce 
bogatej tradycji katolickiej. Wręcz prze-
ciwnie, stanowi istotny element życia 
chrześcijańskiego, mający potwierdze-
nie w Słowie Bożym i doświadczeniu 
wspólnot chrześcijańskich począwszy 
od pierwszych wieków.

Początki
W 1967 r. w Stanach Zjednoczonych 

grupa profesorów i studentów przeżyła 
zdumiewające doświadczenie duchowej 
odnowy. Towarzyszyła temu manifesta-
cja pewnych charyzmatów, wspomnia-
nych przez św. Pawła w Pierwszym 
Liście do Koryntian. Owo doświadczenie 
dało początek temu, czym obecnie jest 
katolicka Odnowa Charyzmatyczna.  
Odnowa rozprzestrzeniła się w wielu 
regionach świata, a w niektórych kra-
jach liczba jej zwolenników podwaja się 
każdego roku. Zaangażowali się w nią 
świeccy, duchowni, księża i biskupi.

Wiele osób niezaangażowanych 
w tę formę odnowy dostrzegło zmia-
ny, jakie nastąpiły w życiu tych, którzy 
się w nią włączyli. Spośród owoców 
Odnowy należy wspomnieć przede 
wszystkim odkrycie osobistej więzi 
z Jezusem, Panem i Zbawicielem, 
a także z Jego Duchem. Moc Ducha 
dokonuje głębokiego przeobraże-
nia życia ludzkiego, przekształca je  
w wielu aspektach; objawia się to przez 
pragnienie służenia innym i dawanie 
świadectwa.

Duch Boży nie jest nigdy ograniczony 
subiektywnymi dyspozycjami wspólnot 
lub jednostek. Duch jest suwerennie 
wolny. Wieje kiedy, gdzie i jak chce.  
To Jego inicjatywie Kościół zawdzię-
cza wszystko to, co jest w nim żywe. 
W zwyczajnym, codziennym kontakcie 
warto jednak w pewien sposób otwie-
rać się na Jego dary, pozwalając dojść 
do głosu naszemu subiektywnemu 
nastawieniu. Duch jest doświadczany 
również w moralnej przemianie, którą 
sam sprawia. Duch pozwala się tak-
że dostrzec jako wewnętrzne światło,  
którego jest źródłem.

„Otóż myśmy nie otrzymali ducha 
świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla 
poznania darów Bożych” (1 Kor 2, 12).  
„Owocem zaś Ducha jest: miłość, ra-
dość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie” (Ga 5, 22). „A nadzieja zawieść 
nie może, ponieważ miłość Boża roz-
lana jest w sercach naszych przez Du-
cha Świętego, który został nam dany” 
(Rz 5, 5).

Wylanie Ducha Świętego
To wspólne, podstawowe doświad-

czenie określane jest jako chrzest  
w Duchu Świętym. Łączy ono w sobie 
całkowite oddanie swego życia Jezu-
sowi, jako jedynemu Panu i Zbawicie-
lowi, oraz wolne i świadome przyjęcie 
napełnienia Duchem Świętym, który 
rozlewa w sercach wierzących miłość 
Bożą i ubogaca ich darami charyzma-
tycznymi dla pożytku całego Kościoła.

Co nazywamy w Odnowie wylaniem 
Ducha lub – w niektórych grupach – 
chrztem w Duchu Świętym? Według 

świadectwa tych, którzy przeżyli to 
doświadczenie: kiedy Duch otrzymany  
w trakcie inicjacji chrzcielnej obja-
wia się w świadomości wierzącego, 
doświadcza on najczęściej uczucia 
konkretnej obecności. Owo poczucie 
obecności odpowiada żywej i oso-
bistej percepcji Jezusa jako Pana.  
W większości przypadków odczuciu tej 
obecności towarzyszy poczucie mocy, 
spontanicznie utożsamianej z mocą 
Ducha Świętego, „ale gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc...” 
(Dz 1, 8).

Moc ta jest doświadczana w bez-
pośredniej relacji z pełnioną misją. 
Manifestuje się jako odważna wiara, 
ożywiona przez miłość, która spra-
wia, że stajemy się zdolni do podjęcia  
i spełnienia wielkich rzeczy dla Króle-
stwa Bożego.

Modlitwa uwielbienia
Innym charakterystycznym skutkiem 

doświadczenia tej obecności jest in-
tensyfikacja życia modlitwy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem modlitwy 
uwielbienia. Wielu doświadcza jej jako 
nowości w ich życiu duchowym.

To doświadczenie odnowy jest 
ogólnie odczuwane jako rodzaj „zmar-
twychwstania” i chętnie wyrażane jest  
w słowach pełnych radości i entuzja-
zmu. Prowadzi ono także do doświad-
czenia krzyża. Musi się zrealizować  
w nieustannej przemianie oraz akcep-
tacji zbawczego cierpienia. Doświad-
czenie to jest bezpośrednim, osobistym 
doznaniem Bożej miłości oraz mocy mi-
syjnego świadectwa. Przeżywanie wiary 
dotyczy człowieka w całości: jego inteli-
gencji, woli, cielesności i uczuciowości.

Charyzmaty  
- dary Ducha Świętego

Otrzymywane charyzmaty są posługa-
mi skierowanymi bardziej ku Kościołowi 
i światu niż ku doskonaleniu jednostek. 
Składają się na nie posługi apostolskie, 
prorocze, nauczania, kaznodziejskie, 
modlitwa wstawiennicza, etc.

Odnowa w Duchu Świętym
Z okazji dzisiejszej uroczystości pragniemy przybliżyć Państwu Odnowę 

w Duchu Świętym, dla której Zesłanie Ducha Świętego jest świętem szcze-
gólnym. Wczoraj, w wigilię uroczystości Zesłania, wilanowska wspólnota 
charyzmatyczna trwała na nocnym czuwaniu w naszym kościele.

Zostaliśmy wezwani, aby świadczyć, że Trzecia Osoba Trójcy Przenaj-
świętszej jest obecna i stale działa w naszym życiu, i pragniemy o tym 
opowiadać innym.
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Charyzmatycy wiedzą, że dary 
Ducha Świętego domagają się od-
powiedzi. Należą do nich: indywidu-
alna modlitwa w żywym obcowaniu  
z Bogiem, podejmowanie poznawania 
prawd wiary przez codzienne studium 
Pisma Św., służba jako świadectwo  
o Bogu, tzn. ewangelizacja, posługa  
w Mszach Św. o uzdrowienie wewnętrz-
ne i fizyczne, posługa przy modlitwie 
wstawienniczej.

Ta nowa relacja z Jezusem, pomimo 
swojego głęboko osobistego charak-
teru i pomimo że jest indywidualną  
i intymną sprawą, skierowuje czło-
wieka ku wspólnocie, otwiera na 
nowe zrozumienie tajemnicy Kościoła  
i sprzyja szczeremu przyjęciu tak jego 
sakramentalnej struktury, jak i jego 
magisterium.

Odnowa Charyzmatyczna, na wzór 
odnowy biblijnej i liturgicznej, wzbudza 
miłość do Kościoła. Czerpiąc ze źródła 
jego życia: chwały Ojca, panowania 
Syna i mocy Ducha Świętego – pozwa-
la na jego odnowienie i zdynamizowa-
nie jego rozwoju.

(Opracowano na podstawie I-go 
Dokumentu z Malines pod redak-
cją ks. kard. Leona J. Suenensa.)

Odnowa na Wilanowie
W lutym 2008 roku z inicjatywy  

ks. Piotra Pietrzaka, zostały zorgani-
zowane Rekolekcje Odnowy w Duchu 
Świętym ( REO ) w Wilanowie, które 
zaowocowały powstaniem grupy mo-
dlitewnej przy parafii. Obecnie na-
sza wspólnota liczy prawie 30 osób. 
Naszym opiekunem duchowym jest 
ksiądz Dariusz Kuczyński, a animato-
rem wspólnoty - Jacek Kryński. Spo-
tkania odbywają się regularnie w każdy 
piątek o godzinie 19.00 w Dzwonnicy, 
oraz w każdy 1-szy pierwszy piątek 
miesiąca w kościele na Mszy Świętej 
o 18.00, a następnie adoracji Najświęt-
szego Sakramentu o godz. 19.00.

 27 marca br.  wspólnota zorganizo-
wała pierwszą w parafii wilanowskiej 
Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie 
pod przewodnictwem naszego zało-
życiela – księdza Piotra Pietrzaka.  
We Mszy uczestniczyło wielu wier-
nych. Mamy nadzieję, że Duch Święty 
zechce, by w przyszłości podobne 
msze odbywały się regularnie.

Członkowie naszej grupy posługują 
modlitwą wstawienniczą. Wystarczy 
umówić się na dzień i godzinę.

Spotkania grupy modlitewnej przy 
kościele Św. Anny w Wilanowie służą 
tym, którzy chcieliby pogłębić swoją 
relację z Bogiem w dobrowolnym i cał-
kowitym zawierzeniu Duchowi Święte-
mu. Uczestnicy mają szansę otworzyć 
się na Słowo Boże, tak aby ono prze-
mieniało nas i nasze otoczenie.

Uczestnictwo w grupie modlitewnej 
nie wiąże się z jakąkolwiek formą de-
klaracji czy zobowiązań. Odbywa się  
w całkowitej wolności woli i ducha.
Serdecznie zapraszamy.

Członkowie wilanowskiej 
wspólnoty charyzmatycznej

Duch Święty - rzeźba w ambonie  
naszego kościoła.

W I A D O M O Ś C I
Kongres ewangeliczny
„Nie lękajcie się!”

Program:
----- sobota 18.06.2011 -----

9:00 - przyjmowanie uczestników 
spotkania

10:00 - modlitwa o moc Ducha 
Świętego

10:30 - blok konferencyjny
12:00 - Anioł Pański
12:30 - blok konferencyjny
14:00 - przerwa obiadowa
15:30 - blok konferencyjny
17:30 - Eucharystia i modlitwa  

o uzdrowienie duchowe  
i fizyczne

20:00 - uwielbienie z modlitwą  
o namaszczenie do ewan-
gelizacji

----- niedziela 19.06.2011 -----
14:30 - modlitwa uwielbienia
15:00 - Koronka do Bożego 

Miłosierdzia i katecheza
16:30 - Eucharystia, adoracja 

Najświętszego Sakramentu

Od 18 do 19 czerwca, w Sank-
tuarium Matki Bożej Nauczycielki 
Młodzieży i w parafii NMP Królowej 
Wyznawców na Siekierkach, odbę-
dzie się kongres ewangelizacyjny. 
Zaproszenie skierowane jest do 
wspólnot ewangelizacyjnych, diako-
nii ewangelizacji i kapłanów. 

W niedzielę odbędzie się otwarte 
spotkanie, połączone z Eucharystią 
o uzdrowienie fizyczne i duchowe. 
Gościem specjalnym będzie ojciec 
Rufus Pereira (foto).

Informacje szczegółowe dostar-
czone zostaną pocztą elektroniczną 
po zgłoszeniu uczestnictwa.

Centrum konferencyjne mieścić 
się będzie w Sanktuarium Matki 
Bożej Nauczycielki Młodzieży  
u oo. Pijarów przy trasie siekier-
kowskiej.

Koszt kongresu to 60 zł.

Zgłoszenia:
http://www.kongrescde.pl

SALONIK WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:

kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”,
oczekuje Państwa codziennie.

W galerii 
prezentowane są okresowe 

wystawy malarskie oraz  
wyroby jubilerskie  

i ręcznie malowana porcelana.
W czerwcu 

wystawa malarstwa  
Bogdana Ptaka.

Kawiarenka 
zaprasza na miłe chwile  

przy pysznej kawie, herbacie  
i ciasteczkach.

Gościom Saloniku  
towarzyszy nastrojowa muzyka

Serdecznie zapraszamy!
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W I A D O M O Ś C I
Premiera filmów pro-life
19 czerwca, w Muzeum Kolek-
cji im. Jana Pawła II (Galerii 
Porczyńskich) przy Placu Ban-
kowym 1, o godz. 16.30, odbę-
dzie się uroczysta premiera 
dwóch filmów pro-life: 
„Matka z Auschwitz-Birkenau” 
i „Od poczęcia: dziecko”. 
Producentem filmów jest Pol-
skie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka. 

Film dokumentalny „Matka z Auschwitz-Birkenau” 
opowiada o położnej – Stanisławie Leszczyńskiej, 
która podczas II wojny światowej, w niemieckim, nazi-
stowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau 
odebrała ponad 3 tys. porodów. Mimo rozkazu zabijania 
nowo narodzonych dzieci, wydanego przez hitlerow-
skiego zbrodniarza dr. Mengele, nigdy tego nie uczyniła.  
Za każde uratowane dziecko groziła jej kara śmierci.  – 
Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci – nie tylko tak mówi-
ła, ale zawsze tak postępowała, broniąc w ten sposób 
godności: człowieka, kobiety, matki i swojego zawodu. 

Obraz został zrealizowany według scenariusza i w reży- 
serii Marii Stachurskiej, muzykę skomponował Michał Lorenc. 

Z kolei film popularno-naukowy „Od poczęcia: dziecko” odkrywa tajemnice 
najbardziej fascynującego okresu ludzkiego życia. Czas przed narodzeniem to 
czas najszybszych zmian i najbardziej dynamicznego rozwoju w życiu każdego. 

Film powstał na podstawie najnowszych doniesień naukowych oraz nowo-
czesnych technik ultrasonografii 3D. Można usłyszeć w nim bicie serca dziecka  
w pierwszych tygodniach życia, dowiedzieć się, od kiedy kształtują się linie pa-
pilarne, rosną brwi i włosy oraz od kiedy dziecko śni, rozróżnia smaki, słyszy  
i uczy się dźwięków. 

Uczestnicy spotkania bezpłatnie otrzymają materiały pro-life oraz płytę DVD  
z dwoma filmami do prywatnego użytku. Aby otrzymać bezpłatne zaprosze-
nie na premierę, należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego 
pod adresem internetowym: www.pro-life.pl/premiera. Zaproszenia zostaną 
przesłane mailem do 15 czerwca, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Galerii Porczyńskich pierwszeń-
stwo w uzyskaniu zaproszeń będą miały osoby wpisujące w formularzu hasło:  
„Źródło” (w polu „Miejsce na korespondencję”).

Dzieci mają dzieci
W Polsce rośnie liczba nastoletnich matek. 

Dziś w Europie wyprzedza nas tylko Wielka 
Brytania – pisze na łamach „Newsweeka” 
Violetta Ozminkowski. 

Informuje ona o badaniach przedwcze-
snego rodzicielstwa w Polsce, prowadzo-
nych przez CBOS. Nadzorowali je seksuolog 
- prof. Zbigniew Izdebski, lekarz - prof. To-
masz Niemiec i pedagog - dr Krzysztof Wąż. 
Wyniki wraz z komentarzem opublikowali w 
monografii „(Zbyt) młodzi rodzice”.

W 2004 r., według badań, matek, które nie 
ukończyły 15 lat było 288, a w ostatnim roku 
– o 30% więcej. Natomiast wszystkich ciąż 
nieletnich było około 20 tysięcy. 

Alarmujące dane przyniosły też prowadzo-
ne niedawno badania GFK Polonia, według 
których w Polsce seks uprawiało już 12% 
dzieci w wieku 12-15 lat i co trzeci 16–17-la-
tek. Niebezpiecznie zaczął się więc obniżać 
średni wiek inicjacji seksualnej, który jeszcze 
w 2005 r. wynosił nieco ponad 18 lat.  
 Bez tabu – to Bóg stworzył 

ludzką seksualność 
Bóg zaprojektował i stworzył ludzką sek-

sualność, i nie patrzy zakłopotany na nas, 
wyrażających miłość w ten sposób. Postawił 
jednak pewne warunki i ograniczenia, aby 
ludzie nie hańbili seksualności przez niewła-
ściwe jej używanie. 

Aby dowiedzieć się więcej o czystym spoj-
rzeniu na ten niezwykle cenny dar Boży, warto 
zajrzeć do książki Lindy Dillow i Lorraine Pin-
tus zatytułowanej „Intymne sprawy. 21 pytań 
na temat seksu, które zadają sobie kobiety”. 

Słowo wstępne napisał o. Ksawery Knotz 
OFMCap, który tak podkreśla wartość tej 
ksążki: „(...) omawiają seksualność z kobiecej 
perspektywy, co zasługuje na szczególne 
podkreślenie. Tego typu książek mieszczących 
się w nurcie chrześcijańskiego feminizmu jest 
ciągle mało na naszym rynku. Rozmowa kobiet 
– autorek  z kobietami – czytelniczkami  o ko-
-biecym życiu seksualnym może pomóc wielu 
kobietom dojrzalej przeżywać zarówno swoją 
seksualność, jak i swoje chrześcijaństwo...”

Książka odpowiada na wiele ciekawych 
pytań, m.in.: Co Bóg myśli na temat seksu? 
Czy można być jednocześnie kobietą poboż-
ną i zmysłową? Jak walczyć z oziębłością 
seksualną? Co robić, gdy to jego boli głowa? 
Jak radzić sobie z seksualnym grzechem  
z przeszłości? Dzięki temu poradnikowi nie 
tylko można dowiedzieć się  wiele o swojej 
seksualności, ale także przekonać się, że  
o seksie można mówić mądrze i kompetent-
nie, a jednocześnie taktownie i delikatnie. 
Przede wszystkim jednak nauczyć się można, 
jak stać się idealną, zmysłową kochanką – na 
wzór Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami. 
Każdy rozdział tej książki jest jak spokojna 
rozmowa przy kawie z najlepszą przyjaciółką!Wiadomości opracowała A. Biesiekierska

Stanisława Leszczyńska
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Słowa powitania Ojca 
Świętego przez Prymasa 

Polski

Umiłowany Ojcze Święty! 

Kościół w Polsce witając Następcę św. 
Piotra na pomorskiej ziemi, przepełniony 
jest uczuciami radości. Cieszymy się wszy-
scy, że znów do swoich Rodaków przyby-
wa Jan Paweł II, aby ich „umacniać w wie-
rze”. Za przyjęcie zaproszenia wyrażamy 
wdzięczność. Wyrażają ją nie tylko słowa, 
ale modlitwa wydobywająca się ze wspól-
noty Kościoła i czyny zrodzone z wiary. 

Oto znów nadbałtycka Ziemia! Kraina 
Gryfitów, do której w XII stuleciu, aby 
ją ewangelizować, wyruszył z Gniezna  
św. Otton z Bambergu, naśladując misyjne 
dzieło świętego Wojciecha. Ojcze Świę-
ty przybywasz w apostolskiej służbie od 
grobu pierwszego papieża, który z Rzymu 
pisał do wyznawców Chrystusa: „Wy bo-
wiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą 
Bożą dla zbawienia… Dlatego radujcie się, 
choć teraz musicie doznać trochę smut-
ku z powodu różnorakich doświadczeń”  
(1 P 1,5-6). Witając Ciebie, rozpoczynają-
cego pielgrzymkę w Polsce od ziemi po-
morskiej, wyrażamy Ci naszą miłość wła-
śnie dlatego, że dzielisz z nami różnorakie 
doświadczenia. Nie możemy nie pamiętać 
poprzednich trzech pielgrzymowań. Każde 
przypadało na inny okres doświadczeń,  
a każdemu towarzyszyła radość, zrodzona 
z wiary, nadziei i miłości. 

Przybywasz, Ojcze Święty, do wolnej 
Polski. Więzy błędnego systemu, jaki 
przedtem panował, były kruche i pękły 
szybko. 

Pozostają jeszcze więzy naszej słabości, 
które są na tyle silniejsze, że trudniej z nimi 
walczyć. Nie mniej śmiało podejmujemy 
program moralnej odnowy. Obok nurtu ko-
ścielnego, który stoi najbliżej ludzkich serc 
i sumień i który poucza za św. Pawłem:  
„Zapuśćcie w Jezusie Chrystusie korzenie 
i na nim dalej budujcie, i umacniajcie się  
w wierze… pełni wdzięczności. Baczcie, aby 
was nie zagarnął w niewolę…” (Kol 2,7- 8), 
stoją otworem inne dziedziny życia: kul-
tura, gospodarka, polityka, w której nasi 
bracia, w wielkim trudzie i mozole, szukają 
nowych dróg. Przestudiowaliśmy encyklikę 
„Centesimus annus”, w której czytamy: 
„Konieczna jest cierpliwa odbudowa mate-
rialna i moralna, podczas gdy tymczasem 
wyczerpane długotrwałymi wyrzeczeniami 
Narody domagają się od rządzących na-
tychmiastowych i namacalnych rezultatów: 
dobrobytu i odpowiedniego zaspokojenia 
ich słusznych aspiracji” (III, 27). 

Prosimy Boga o cierpliwą, ale sku-
teczną, odbudowę moralną i pragniemy, 
aby zaczynała się od naszych rodzin.  
To pragnienie odbudowy dziedziny mo-
ralnej będziesz, Ojcze Święty, dostrzegał 
w każdym polskim mieście: przy Bałtyku, 
wzdłuż wschodniej i północnej granicy  
Polski i w centralnie położnym Mazowszu. 

Będziemy dziękować wspólnie Bogu 
razem z Maryją, za „wielkie rzeczy, które 

uczynił Wszechmogący” (Łk 1,49). 
Nie moglibyśmy tego dziękczynie-
nia wyrazić bez Ciebie, nasz Ko-
chany i Czcigodny Bracie. Wiemy, 
że dziękując można także sku-
tecznie prosić. Będziemy prosić 
Chrystusa, aby zsyłał mam swego 
Ducha: Ducha Rady i Męstwa, 
abyśmy nie gasili naszego ducha. 

Wolna Polska – to także nowa 
Polska, a pośród niej ten sam Ko-
ściół pielgrzymujący przez kraje 
i przez wieki. Włączamy się w to 
pielgrzymowanie Kościoła przez 
Polskę z Tobą, Ojcze Święty. Bło-
gosław nam. 

Usłyszałem znowu głos mojej 
Ojczyzny 

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej! 
Księże Prymasie!

W słowach Waszego powitania usłysza-
łem znowu głos mojej Ojczyzny. Jest to 
głos nowy. Daje on świadectwo Rzeczy-
pospolitej suwerennego Narodu i społe-
czeństwa. Przez wiele lat czekaliśmy na 
to, aby ten głos mógł zabrzmieć w całej 
swej autentyczności, aby stał się wyrazem 
historycznego urzeczywistnienia tego, co 
tak wiele kosztowało wysiłków i ofiar.

Pozwólcie, że odpowiadając na wasze 
słowa, złożę zarazem hołd tym wszystkim 
Synom i Córkom naszej Ojczyzny, którzy 
dla tej wielkiej sprawy nie szczędzili siebie. 
Trzeba by otworzyć wielką księgę dziejów, 
poczynając od 1 września 1939 r., aby ich 
wszystkich tutaj przywołać. Księga pamię-
ci, która się nie przedawnia. Zapis hero-
izmu. Dziedzictwo niezniszczalne. „Dusze 
sprawiedliwych są w ręku Boga” (Mdr 3,1). 

Miejsce, na którym się spotykamy  
u początku mojej czwartej z kolei papie-
skiej pielgrzymki do Ojczyzny, ma wymo-
wę szczególną. Stajemy tutaj wobec jakie-
goś istotnego fragmentu naszych dziejów, 
u samych tychże dziejów początku. Miasto 
Kołobrzeg wiąże się z doniosłymi wyda-
rzeniami Roku Tysięcznego. 

Trudno mi nie przypomnieć tych wy-
darzeń, które wiążą się z imieniem Bo-
lesława Chrobrego, pierwszego władcy 
Polski ozdobionego królewską koroną. 
To on właśnie – syn i następca Miesz-
ka – obrysowując kształt piastowskiego 
państwa, uwydatnił tę ziemię i ten gród 
– Kołobrzeg. 

Stało się to na przedłużeniu chrztu, jaki 
Polska przyjęła w 966 r. w osobie swe-
go pierwszego historycznego władcy. 
Stało się to jako owoc wieńczący apo-
stolską misję Wojciecha biskupa Pragi, 
syna pobratymczego narodu czeskiego.  
Misjonarz legł pod mieczem pogańskich 
Prusów u brzegów Bałtyku w roku 997.  
U grobu męczennika w Gnieźnie miał miej-
sce historyczny zjazd, w którym cesarz 
Otton III oraz legat papieża Sylwestra II  

Święci naszych czasów

Wspomnienie 4. podróży 
apostolskiej do Polski

Dwadzieścia lat temu bł. Jan Paweł II rozpoczął 4. podróż apostolską  
do Polski… wolnej Polski. Hasło dwuetapowej wizyty brzmiało: 
„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. 

W pierwszym etapie (1-9 czerwca) Ojciec Święty odwiedził Kosza-
lin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, 
Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. 

Podczas drugiego etapu (13-16 sierpnia) głównym celem wizyty były  
VI Światowe Dni Młodzieży, odbywające się na Jasnej Górze w Często-
chowie. Ponadto papież odwiedził Kraków i Wadowice.
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potwierdzili pierwszą na ziemiach pol-
skich metropolię jako owoc starań Bole-
sława. 

Metropolia Gnieźnieńska stała się fun-
damentem organizacji – nie tylko Kościoła, 
ale i piastowskiego państwa. Fundament 
ten przetrwał dotąd: z górą tysiąc lat. 
Obok Krakowa i Wrocławia (i obok Pozna-
nia, gdzie biskupstwo istniało od czasów 
chrztu) do tej fundamentalnej struktury 
wszedł wówczas – w roku tysięcznym – 
również Kołobrzeg. 

Niech to przypomnienie z dalekiej 
przeszłości narodów leżących w centrum  
Europy stanie się dziś na nowo życzeniem 
i zapowiedzią europejskiej przyszłości  
u progu nowego tysiąclecia. Niech duch 
cesarza Ottona i króla Bolesława związa-
ny – przez pamięć św. Wojciecha – wza-
jemnym braterstwem i poszanowaniem 
powróci do naszych dziejów jako kamień 
węgielny pokoju i współpracy. 

Panie Prezydencie! Księże Prymasie!  
Wszyscy Czcigodni uczestnicy tego 
spotkania – Panie i Panowie! (Wszyscy 
moi Bracia w posługiwaniu biskupim i ka-
płańskim!). Już w czasie mojej ostatniej 
pielgrzymki do Ojczyzny przed czterema 
laty dane mi było nawiedzić Wybrzeże Bał-
tyku, w szczególności Szczecin i Gdańsk. 
Nawiedziny te pozostają wciąż w mojej 
pamięci. Dziś wracam do nich, gdyż sta-
ły się jak gdyby zapowiedzią doniosłych 
i przełomowych wydarzeń, jakie w ciągu 
czterech lat miały się dokonać nie tylko w 
Polsce, ale także wśród naszych sąsiadów 
w całej Europie Środkowej, a także na  
europejskim Wschodzie. 

Wydarzenia te dokonały się, ale w ja-
kimś wymiarze nadal się dokonują. Jest 
to olbrzymi dziejowy proces o wielora-
kim charakterze. Upadek totalitaryzmu.  

Wszystkich proszę, aby na szlaku tej 
mojej papieskiej pielgrzymki wspierali 
mnie modlitwą. Niech wstawiennictwo 
Bogarodzicy i naszych Świętych Patro-
nów wyjedna nam światło i moc Ducha 
Prawdy. 

„Niech zstąpi Duch Twój!... I odnowi 
oblicze ziemi. Tej Ziemi!” Tak modliłem 
się podczas pierwszej pielgrzymki do Oj-
czyzny na placu Zwycięstwa w Warszawie 
(2 czerwca 1979). Dziś powtarzam to wo-
łanie u początku nowego okresu dziejów 
Polski: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię”. Niech odnowi! Bardzo potrzebuje 
odnowy ta ziemia: odnowy w mocy Ducha 
Prawdy, albowiem Duch (sam) przychodzi 
z pomocą naszej słabości (Rz 8,26).

Wakacyjne obozy językowe
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje wakacyjne obozy językowe 

w ramach Ogólnopolskiej Szkoły Języków Obcych „eMKa”. 
Niniejsze obozy odbędą się m.in. w Brennej, Białym Dunajcu, Krakowie czy 

też Zamku Bierzgłowskim k. Torunia. W ramach obozów przewidziane są:  
gry i zabawy w języku obcym, konwersacje oraz wypełniające cały dzień zajęcia  
i ćwiczenia, łączące naukę języków obcych z wypoczynkiem. 

Obozy realizowane są w różnej formie, jako językowo-taneczne, językowo-
-konne, językowo-turystyczne. Celem obozów jest nie tylko edukacja, ale rów-
nież wychowanie. 

Program i materiały (książki, skrypty, płyty CD) opracował wykładowca aka-
demicki, dr Marek Kuczyński – autor książek do nauki języka angielskiego,  
w tym bestsellera pt.: „Angielski dla Twoich potrzeb”, a także programów 
nauczania wpisanych na listę MEN.

Szczegółowych informacji udziela biuro KSM:
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, tel. (22) 257 87 36 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00),
, www.emka.ksm.org.pl

Przemiana systemów społeczno – ekono-
micznych, w których centrum znajduje się 
każdy człowiek jako podmiot współsta-
nowiący o wspólnym dobru w imię obiek-
tywnych praw obywatelskiego współżycia.  
W osobie Pana Lecha Wałęsy, jako pierw-
szego Prezydenta III Rzeczypospolitej, 
witam i pozdrawiam wszystkich Rodaków, 
zamieszkujących moją ziemię ojczystą od 
Bałtyku do Karpat, od Wschodu na Zachód 
– wszystkich: każdą i każdego pozdrawiam 
chrześcijańskim pocałunkiem pokoju. 

Raduję się z tego wielkiego dobra, jakie 
się stało i wciąż się dokonuje w mojej Oj-
czyźnie. Serdecznym moim pragnieniem 
jest głosić pokój moim Rodakom. Ten po-
kój, który umniejsza zwątpienie, przywraca 
zgodę i pobudza do miłości. 
Jest to ten pokój, który daje 
Chrystus – i który pragnę 
w imię Chrystusa przy-
nieść przez moją pa-
sterską posługę na 
ziemi ojczystej. 
W braterskim ze-
spoleniu z Episkopa-
tem Polski, któremu – 
zgodnie z tysiącletnią 
tradycją – przewodzi 
Prymas: Arcybiskup 
Gnieźnieński. 
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KĄCIK DLA DZIECI

zadanie 1
Znajdź i wykreśl nazwy siedmiu darów Ducha Św. Pozostałe litery czytane
poziomo utworzą rozwiązania. To hasło jest jednym z określeń Ducha Św.

zadanie 2

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Rozwiąż test.

1. Po ilu dniach od uroczystości Zmartwychwstania 
    Pańskiego obchodzimy Zesłanie Ducha Św.?

c a) 40 c b) 47 c c) 50

2. Jakiego koloru jest ornat używany w uroczystość 
    Zesłania Ducha Św.?

c a) biały c b) czerwony c c) fioletowy

3. Uroczystość Zesłania Ducha Św.:

c a) kończy okres wielkanocny 

c b) rozpoczyna okres zwykły

c c) kończy okres Wielkiego Postu

4. Jakie święto obchodzimy w poniedziałek 
    po uroczystości Zesłania Ducha Św.?

c a) Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

c b) Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

c c) Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

zadanie 3
Uroczystość Zesłania Ducha Św. to inaczej:

c Zielone Świątki

c Zaduszki

c Święto Dziękczynienia

c Dzień Pięćdziesiątnicy

c Wniebowstąpienie Pańskie

R O Z U M U P R A D Y O

C M Ę S T W A I E S Z Y

P O B O Ż N O Ś C I C I

M Ą D R O Ś C I E L . .

U M I E J Ę T N O Ś C I

B O J A Ź N I B O Ż E J

Zapraszamy chętne dzieci  do udziału
 w uroczystej procesji podczas Bożego Ciała: 

dziewczynki jako Bielanki  
i chłopców do niesienia poduszek.

Zgłoszenia przyjmują siostry katechetki. 
ZGŁOŚ SIĘ, NIE ZWLEKAJ

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.



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
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 12 czerwca 2011 r.

1.  Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W Zielone Świątki. tradycyjnie 
przystrajamy nasze domy w zieleń tataraków i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, święto 
rolników, ogrodników i działkowców. Dzisiejsza niedziela kończy okres Komunii wielkanocnej. 

2.  Dziś nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.00.  
Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3.  Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 23 czerwca. Procesja do czterech ołtarzy 
wyruszy z naszego kościoła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja przejdzie ulicami: St. Kostki 
Potockiego, Wiertniczą, Przyczółkową następnie wejdziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu  
i z powrotem do kościoła. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii i poszczególne wspólnoty 
parafialne do przygotowania ołtarzy.

4.  Zapraszamy chętne dzieci  do udziału w uroczystej procesji podczas Bożego Ciała: dziewczyn-
ki 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.  W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
  - w poniedziałek, 13 czerwca, Święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.
  - we wtorek, 14 czerwca, Wspomnienie bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika
  - w środę, 15 czerwca, Wspomnienie bł. Jolanty, Zakonnicy.
  - w piątek, 17 czerwca, Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, Zakonnika.

7.  Dziś, po Mszy św. o godz. 11.30., odbędzie się III Rodzinny Piknik Parafialny pod hasłem  
„Rodzina Bogiem Silna”. W programie: przedstawienie dla dzieci  „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”,  
występ zespołu „Kuźnia Artystyczna”, występ chóru parafialnego z Powsina, występ zespołu 
„Radosna”, biesiadowanie z Powsinianami, pokazy zapasów, występ Pedro Guevara, pokazy 
i nauka żonglerki, nauka chodzenia na szczudłach, przejażdżki bryczkami, zabawa z  kucy-
kami, zajęcia z ceramiki, zabawa klockami LEGO, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. 
Program gwarantuje dobrą zabawę i atrakcje dla dzieci i dorosłych. Gościem wieczoru będzie 
zespół Julia Vikman Band (międzynarodowy zespół wykona znane szlagiery z lat 60-tych, 
70-tych. Dużo muzyki rosyjskiej, pieśni, ballady i romanse rosyjskie w nowatorskiej aranżacji). 
Catering zapewnia dobre jedzenie z grila. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

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

9.  Dziś przed kościołem zbieramy ofiary do puszek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

10. W następną niedzielę, 19 czerwca, przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

11. W najbliższym czasie sakrament małżeństwa zawrą:

  - Alfred Marcin Zachwiej, kawaler z par. pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie
    i Katarzyna Jolanta Kuflińska, panna z par. tutejszej, zapowiedź II.

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

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

  - Tomasz Kamil Kowalski, kawaler z par. tutejszej
    i Partycja Federewicz, panna z par. tutejszej, zapowiedź II.

  Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących miedzy narzeczonymi  
zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną.  
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
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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
Zarwno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

Każdy naród posiada miejsca 
szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski


