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

Wj 34,4b-6,8-9
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na 

górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk 
tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku,  
i Mojżesz zatrzymał się koło Niego,  
i wypowiedział imię Jahwe. 

Przeszedł Pan przed jego oczyma  
i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny 
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę  
i wierność, I natychmiast skłonił się 
Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, 
mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwo-
ścią, Panie, to proszę, niech pójdzie 
Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie 
lud o twardym karku, ale przebaczysz 
winy nasze i grzechy nasze i uczynisz 
nas swoim dziedzictwem.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps: Dn 3,52-56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś,  
Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie  
Twoje imię, pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś  
w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś  
na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś  
Ty, który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś  
na sklepieniu nieba. 

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 13,11-13

Nikt nie może powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: „Panem 
jest Jezus”. Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch; różne też są ro-
dzaje posługiwania, ale jeden Pan; 
różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkie-
go we wszystkich. 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 Chrystusem. Wszyscy-
śmy 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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1,8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, Bogu, który jest i który był, 
i który przychodzi.

EWANGELIA
J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema:  
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat zo-
stał przez Niego zbawiony. Kto wierzy  
w Niego, nie podlega potępieniu;  
a kto nie wierzy, już został potępiony,  
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego.

Oto słowo Pańskie.
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K O M E N T A R Z
”Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana 

Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu 
Świętym, niech będą z wami”, słyszymy to 
pozdrowienie na początku niemal każdej 
Mszy Świętej i już te słowa uświadamiają 
nam niezwykłe działanie Boga w Trójcy je-
dynego i to, że my jesteśmy włączeni do tej 
wspólnoty miłości. Owo włączenie w życie 
Trójcy Świętej dokonuje się w sakramencie 
chrztu, ale też potrzebuje naszej odpowie-
dzi. Trudno jednak dać odpowiedź, gdy nie 
poznaliśmy albo gdy nie rozumiemy tego, 
co słyszymy.

Zakończył się okres wielkanocny, dużo 
mogliśmy usłyszeć o dziele naszego od-
kupienia, zadaniach Kościoła, obietnicy 
Ducha Świętego, który wszystkiego nas 
nauczy.

   Dzisiejsza uroczystość prowadzi nas 
dalej, do pełnego zaufania, poddania się 
łasce Boga. Dzieje Kościoła mają dokonać 
się w nas poprzez przyjęcie prawdy o zba-
wieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Jest 
to prawda, którą warto już tu na ziemi odkry-
wać jako dar Boga dla każdego wierzącego. 
Jest to codzienne doświadczanie miłości, 
łaski i jedności Trójcy Świętej z nami.

Ks Dariusz Kuczyński
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Święci naszych czasów
PODSTAWY TEOLOGII 
MAŁŻEŃSTWA
W PRZEMÓWIENIACH 
JANA PAWŁA II
Chrystus wie, co się kryje w człowieku

W dzisiejszym, kolejnym w ramach cyklu 
rozważaniu wracamy znów do Kazania na 
Górze. Do tej wypowiedzi: „Każdy, kto po-
żądliwie patrzy na kobietę, już się w swo-
im sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”  
(Mt 5,28). Pan Jezus odwołuje się do „serca”.

W rozmowie z faryzeuszami, w której 
Chrystus odwołał się do „początku” (por. 
poprzednie analizy), padły – w związku ze 
sprawą „listu rozwodowego” – takie słowa: 
„przez wzgląd na zatwardziałość serc 
waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać 
wasze żony; lecz od początku tak nie było” 
(Mt 19,8). Zdanie to bez wątpienia zawiera 
oskarżenie. „Zatwardziałość serc” wska-
zuje na wszystko, co w etosie ludu Sta-
rego Przymierza ukształtowało sytuację 
sprzeczną z pierwotnym ustanowieniem 
Boga-Jahwe wedle Księgi Rodzaju 2,24. 
Tam trzeba szukać klucza do interpretacji 
całego prawodawstwa izraelskiego w dzie-
dzinie całokształtu wzajemnych odniesień 
mężczyzny i kobiety. Gdy Chrystus mówi 
o „zatwardziałości serc”, oskarża jakby 
zbiorowy „podmiot wewnętrzny”, który jest 
odpowiedzialny za zniekształcenie Prawa. 
W Kazaniu na Górze (Mt 5,27-28) odwołu-
je się także do „serca” – jednakże słowa 
tu wypowiedziane nie zdają się być tylko 
oskarżeniem.

Musimy przyjrzeć się im jeszcze raz  
w możliwie pełnym kontekście „historycz-
nym”. Dotychczasowa analiza, która sta-
rała się ukazać „człowieka pożądliwości” 
w momencie jego narodzin, jak gdyby  
w samym punkcie wyjścia jego historii, 
do której teologia ma swój własny dostęp, 
stanowi obszerne wprowadzenie do pracy, 
jaką z kolei wypada nam podjąć. Jest to 
przede wszystkim wstęp antropologiczny. 
Kolejny etap naszej analizy winien posia-
dać charakter etyczny. Kazanie na Górze, 
a w szczególności ten jego fragment, na 
którym skupiliśmy się w niniejszych anali-
zach, oznacza proklamację nowego etosu: 
etosu Ewangelii. W nauczaniu Chrystusa 
jest on gruntownie sprzęgnięty ze świa-
domością „początku”, a więc z tajemnicą 
Stworzenia w całej pierwotnej prostocie  
i bogactwie tej tajemnicy, a równocześnie 
jest tenże etos, jaki Chrystus proklamuje 
w Kazaniu na Górze, zaadresowany reali-
stycznie: jest zaadresowany do człowieka  

„historycznego” – tego, który stał się  
człowiekiem pożądliwości. Trojaka po-
żądliwość jest wszakże dziedzictwem 
całej ludzkości, rzeczywistym udziałem 
ludzkiego „serca”. Chrystus, który wie,  
„co w człowieku się kryje” (J 2,25), nie 
może przemawiać inaczej, jak tylko z tą 
świadomością. Z tego punktu widzenia 
słowa Mt 5,27-28 nie zawierają przede 
wszystkim oskarżenia, ale zawierają osąd. 
Realistyczny sąd o sercu człowieka. Sąd 
ten ma fundament antropologiczny, ale cha-
rakter jego jest bezpośrednio etyczny. Jest 
to sąd konstytutywny dla etosu Ewangelii.

Chrystus w Kazaniu na Górze zwraca 
się bezpośrednio do człowieka, który 
przynależy do ściśle określonego społe-
czeństwa. Nauczyciel również należy do 
tego społeczeństwa, do tego ludu – i stąd 
wypada nam szukać w słowach Chrystusa 
odniesień do faktów, do sytuacji, do insty-
tucji, z którymi obcował na co dzień. Trzeba 
nam też te konkretne odniesienia poddać 
analizie bodaj w zarysie, aby etyczne zna-
czenie słów Mt 5,27-28 wystąpiło bardziej 
wyraziście. Równocześnie jednak zwraca 
się Chrystus w tych słowach w sposób po-
średni, niemniej zasadniczy, do każdego 
człowieka „historycznego” (rozumiemy ów 
przymiotnik w sposób przede wszystkim 
teologiczny). Jest to właśnie ów „człowiek 
pożądliwości”, którego to tajemnicę serca 
Chrystus zna („Sam bowiem wiedział,  
co w człowieku się kryje”[J 2,25]). Słowa 
Kazania na Górze pozwalają nam nawią-
zać kontakt z doświadczeniem wewnętrz-
nym tego człowieka, w każdym niejako 
punkcie długości i szerokości geograficz-
nej, w różnych epokach i w różnych uwa-
runkowaniach społecznych, kulturalnych 
czy cywilizacyjnych. Człowiek naszych 
czasów czuje się tą wypowiedzią Chry-
stusa nazywany po imieniu, nie mniej jak 
człowiek „ówczesny”, do którego Nauczy-
ciel wprost i bezpośrednio się zwracał.

Na tym polega uniwersalizm Ewange-
lii. Ten uniwersalizm nie jest bynajmniej 
uogólnieniem. Może w tej właśnie wy-
powiedzi, którą tutaj poddajemy analizie, 
okazuje się to w sposób szczególnie jasny. 
Człowiek każdego czasu, każdej długości 
czy szerokości geograficznej czuje się 
tą wypowiedzią nazwany w sposób jak 
najbardziej właściwy, konkretny i niepo-
wtarzalny, skoro Chrystus odwołuje się do 

„serca” ludzkiego. W tym właśnie punkcie 
człowiek jest najbardziej „niewymienialny” 
na jakiekolwiek uogólnienia. Kategorią 
„serca” nazwany jest każdy z osobna 
niejako bardziej jeszcze niż po imieniu.  
Jest dotknięty w tym, co o nim samym 
stanowi w sposób jedyny i niepowtarzalny. 
Jest określony w swoim człowieczeństwie 
„od wewnątrz”.

Obraz człowieka pożądliwości jest nade 
wszystko obrazem wnętrza. Historia ludz-
kiego wnętrza od upadku pierworodnego 
jest pisana pod ciśnieniem trojakiej pożą-
dliwości. Z tym też wiąże się najgłębszy 
obraz ludzkiego etosu w jego różnych 
historycznych zapisach. Równocześnie 
jednak owo wnętrze (czyli „serce”) jest 
siłą decydującą o „zewnętrznym” kształ-
cie ludzkiego postępowania, a także  
o kształcie wielorakich struktur i instytu-
cji w wymiarze życia społecznego. Jeśli  
z nich odczytujemy treści etosu z różnych 
historycznych sformułowań, to zawsze 
równocześnie skierowujemy się w stronę 
wnętrza, działamy w poszukiwaniu obrazu 
wewnętrznego człowieka. Ten bowiem jest 
tutaj najbardziej istotny. Słowa Chrystu-
sa w Kazaniu na Górze, a zwłaszcza te  
z Mt 5,27-28, wskazują na to w sposób nie-
podważalny. Żadne studium ludzkiego eto-
su nie może obok nich przejść obojętnie.

I dlatego też w następnych rozważaniach 
postaramy się poddać bardziej szczegó-
łowej analizie ową wypowiedź Chrystusa 
z Kazania na Górze. Chrystus mówi tak: 
„Słyszeliście, że powiedziano: <<Nie cu-
dzołóż>> (lub: Nie będziesz cudzołożył).  
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożą-
dliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (lub: już 
ją scudzołożył w sercu swoim).

Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie 
tego tekstu, postaramy się naprzód poddać 
analizie poszczególne jego części – aby  
z kolei uzyskać gruntowniejsze spojrzenie 
na całość. Będziemy też starali się brać 
pod uwagę nie tylko ówczesnych adresa-
tów: tych, którzy niejako własnymi uszami 
słuchali Kazania na Górze – ale także,  
w miarę możności, adresatów współcze-
snych: ludzi naszych czasów.

Cdn.  
Ojciec Święty Jan Paweł II, 6.VIII.1980 r.

Źródło: „Nauczanie społeczne 1980”, 
               tom III, Warszawa 1984 r.   



Z terenu świątynnego najpowszech-
niej znany jest fragment nazywany 
Ścianą Płaczu, stanowiący miejsce 
święte wyznawców judaizmu. Bazyli-
ka Grobu Pańskiego, do której wierni 
wchodzą zazwyczaj po odbyciu na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej śladami 
umęczonego Jezusa, to miejsce święte 
chrześcijan. Natomiast Kopuła Skały  
i meczet El Aksa, związane z pamięcią 
o Mahomecie, to miejsca święte mu-
zułmanów. 

Problem nie polega na tym, że 
wyznawcy trzech wielkich religii mo-
noteistycznych otaczają czcią to czy 
inne miejsce albo budowlę. Wspólna 
wszystkim jest bowiem święta za-
zdrość, która rości sobie pretensje do 
całej Jerozolimy, postrzeganej i trakto-
wanej jako Miasto Święte.

 
Miasto Święte Żydów

2000 lat temu kamienne bloki Ściany 
Płaczu tworzyły mur, na którym od stro-
ny zachodniej wspierała się platforma, 
a na niej wznosiła się Świątynia Jero-
zolimska. To wspaniałe sanktuarium 
było przedmiotem dumy biblijnego 
Izraela, gdyż wyłącznie tam składano 
ofiary ku czci jedynego Boga. 

Latem 70 r. po Ch., podczas oblę-
żenia przez Rzymian, przypadkowa 
głownia wywołała niszczycielski po-
żar. Świątynia spłonęła i chociaż dwa 
razy – podczas powstania Bar Kochby 
w latach 132-135 i za rządów cesarza 
Juliana Apostaty w latach 360-362 – 
podjęto próby jej odbudowy, te zamia-
ry spełzły na niczym. Mimo to Żydzi  
z różnych stron świata zawsze tu przy-
bywali, traktując to jako zwornik swo-
jej tożsamości religijnej i narodowej.  
Nie inaczej jest również dzisiaj.  
Od 1967 r., gdy wojska izraelskie zajęły 
Święte Miasto, nazwa: „Ściana Płaczu” 
powoli wychodzi z użycia i jest zastę-
powana przez nazwę Mur Zachodni.

Na rozległym placu naprzeciw Ściany  
Płaczu odbywają się wielkie uroczysto-
ści religijne i świeckie. Obok znajduje 

się Dzielnica Żydowska, jedna z czte-
rech dzielnic jerozolimskiego Starego 
Miasta. Piękne domy wzniesiono po 
1967 r., zaś budowę poprzedziły sta-
ranne badania archeologiczne. Dzięki 
nim odkryto wiele wspaniałych po-
mników przeszłości Izraela. Jednym  
z najważniejszych jest fragment muru, 
który król Ezechiasz zbudował pod ko-
niec VIII w p.n.e. w celu obrony przed 
Asyryjczykami. Wielką atrakcję stano-
wi też tzw. Cardo, czyli główna ulica 
Aelia Capitolina – taką bowiem nazwę 
nadali Jerozolimie w II w. Rzymianie. 
Właśnie tę ulicę dobrze widać na po-
chodzącej z VI w. mapie, odnalezionej 
w 1897 r. w kościele św. Jerzego na 
terenie Jordanii. 

Od południa droga do Starego Mia-
sta prowadzi przez Bramę Syjonu.  
Jej nazwa pochodzi od nazwy wzgó-
rza, która dała początek symbo-
licznemu określeniu całego miasta,  
a nawet całej ziemi Izraela. Od niej też 
w czasach nowożytnych powstała na-
zwa „syjonizm”, na oznaczenie ruchu 
opisującego powrót Żydów do swojej 
ziemi. Na Syjonie Żydzi licznie odwie-
dzają symboliczny grób króla Dawida, 
mieszczący się na parterze budynku, 
na którego piętrze znajduje się Wie-
czernik. Po południowo-zachodniej 

stronie Starego Miasta wznosi się 
potężna Cytadela, wybudowana przez 
władców z dynastii hasmonejskiej 
w połowie II w. p.n.e. Nieopodal jest 
słynna Brama Jafska, skąd podróżni 
udawali się w kierunku Morza Śród-
ziemnego. 

W pobliżu Bramy Jafskiej mieści się 
nowoczesna Dzielnica Ludzi Odważ-
nych. Tutaj od połowy XIX w.  chęt-
nie osiedlali się żydowscy osadnicy. 
Świadkiem ich losu jest stary wiatrak, 
w którym imigranci mełli mąkę także 
dla ludności arabskiej. Ponad dzielnicą 
góruje zewsząd widoczny Hotel Króla 
Dawida – ekskluzywny, najbardziej re-
prezentacyjny hotel w mieście. Kilkaset 
metrów w prawo, w nowoczesnej Jero-
zolimie, prym wiedzie ulica Ben Yehuda  
– najliczniej uczęszczany deptak, na 
którym szokują wspaniałe wystawy, 
żydowski folklor i… ceny. Niedaleko 
stąd rozpościera się dzielnica Stu 
Bram, najpewniej wiodących do nie-
ba – zamieszkiwana wyłącznie przez 
ortodoksów. Zamykana we wszystkie 
szabaty i święta, stanowi enklawę ży-
cia i kultury, która wzbrania się przed 
jakąkolwiek asymilacją. 

Cdn.

Opracowali: K. i P. Kruszewscy
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ŚWIĘTE MIASTA

Jerozolima część I

Najpiękniejszą panoramę Jerozolimy można zoba-
czyć z położonej na wschód od miasta Góry Oliwnej. 
Właśnie stamtąd najlepiej widać trzy najświętsze 
miejsca: wzgórze świątynne z potężną platformą, na 
której do 70 r. po Chrystusie wznosiła się Świątynia 
Jerozolimska, masywną kopułę Bazyliki Grobu Pań-
skiego, gdzie został ukrzyżowany i zmartwychwstał 
Jezus, oraz pozłacaną Kopułę Skały, nazywaną me-
czetem Omara, i sąsiadujący z nią meczet El Aksa. 

Jan Paweł II przy Ścianie Płaczu, Jerozolima, 26 marca 2000.
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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

POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA
ORAZ NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
PRZY ULICY BIEDRONKI
- 15.06.2011.

Autorzy zdjęć: Krzysztof Kanabus oraz Marcin Kielak.

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!



5

KĄCIK DLA DZIECI

zadanie 1
Rozwiąż krótki test

1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to inaczej:

c a) Boże Ciało

c b) Dzień Dziękczynienia

c c) Zielone Świątki

2. Charakterystycznym elementem uroczystości Najświętszego    
    Ciała i Krwi Pańskiej jest:

c a) leżenie krzyżem przez kapłana

c b) procesja z Najświętszym Sakramentem

c c) obrzęd aspersji 

3. Przy ilu ołtarzach zatrzymuje się procesja w uroczystość    
    Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?

c a) przy dwóch ołtarzach

c b) przy czterech ołtarzach

c c) przy ośmiu ołtarzach

4. Czy uroczystość Najświętszego Ciała  
    i Krwi Pańskiej jest świętem nakazanym?

c a) TAK

c b) NIE

c c) w niektórych diecezjach TAK, w innych NIE

zadanie 2
Określ czy zdania są prawdziwe czy fałszywe wpisując odpowiednio 
pierwsze litery tych słów (P / F). Następnie popraw zdania fałszywe.  

Uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem  
w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej są 
okazją do publicznego wyznania naszej wiary. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  
obchodzimy w czwartek po uroczystości Wniebowstą-
pienia Pańskiego. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zawsze  
obchodzimy w czwartek. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ustanowił 
papież Urban II. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 3
Podaj tytuły pieśni eucharystycznych,  
z których pochodzą podane zwrotki.

O Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas Chryste, w Swoim złącz Kościele.  

……………………………………………………

……………………………………………………

Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać, 
Z radości serce drży.
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie,
O Jezus wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.  

……………………………………………………

……………………………………………………

Przyjdźcie z ulic i z opłotków, bowiem mija czas! 
Przyjdźcie, chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was! 

……………………………………………………

……………………………………………………

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;
Kto się im podaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się. 

……………………………………………………

……………………………………………………

Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny,
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Ty nas przyszedł zbawić.  

……………………………………………………

……………………………………………………

c

c

c

c
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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1.  Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej. Nabożeństwo czerwcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych polecanych  
w wypominkach rocznych. 

2.  Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00. 

3.  Spotkanie dla Liturgicznej Służby Totus Tuus 
oraz mężczyzn i kobiet pragnących czynnie 
włączyć się w procesję Bożego Ciała odbędzie 
się zaraz po nabożeństwie czerwcowym. 

4.  Uroczystość Bożego Ciała przypada w najbliższy 
czwartek, 23 czerwca.  
W tym dniu Msze św. sprawowane będą  
o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 13.00; i 18.00.  
Procesja do czterech ołtarzy wyruszy z na-
szego 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 naszych parafian do udekorowania okien a poszczególne 
wspólnoty parafialne do przygotowania ołtarzy. 

5.  Od piątku do czwartku następnego tygodnia obchodzimy dawną oktawę 
Bożego Ciała z procesją Eucharystyczną wokół kościoła.

6.  W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - we wtorek, 21 czerwca, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika.
 - w czwartek, 23 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Boże Ciało).
 - w piątek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy serdeczne  

życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu  
osobistym i zawodowym.  

7.  W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:

  Piotr Korneli, kawaler z par. tutejszej 
i Agata Chojnicka, panna z par. pw. Świętej Rodziny w Warszawie 
– zapowiedź I.

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

6  Nr 119

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 19.06.2011 do 21.08.2011

Aby okres wakacji  
był mądrze i owocnie 

wykorzystany, nie tylko  
jako czas odpoczynku,  

ale także jako czas modlitwy  
i wdzięczności Panu Bogu  

za otaczający świat.
„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


