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

Wj 20,1-17
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te 

słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wy-
wiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie 
będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żad-
nego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, 
ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co 
jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz od-
dawał im pokłonu i nie będziesz im służył, 
ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem 
zazdrosnym, który karze występek ojców 
na synach do trzeciego i czwartego pokole-
nia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego poko-
lenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 
moich przykazań. Nie będziesz wzywał imie-
nia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, 
gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który 
wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać 
wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest 
szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie 
możesz przeto w dniu tym wykonywać żad-
nej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja 
córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolni-
ca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, któ-
ry mieszka pośród twych bram. W sześciu 
dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 
morze oraz wszystko, co jest w nich, w siód-
mym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosła-
wił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo 
żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie 
będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. 
Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił prze-
ciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. 
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, 
ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani 
jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, 
która należy do bliźniego twego.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19,8-11

Refren:
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. 
Cenna jest w oczach Pana 
śmierć świętych Jego.

Prawo Pańskie jest doskonałe  
i pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana niezawodne,  
uczy prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
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K O M E N T A R Z
Jedynie Bóg nasyca

(św. Tomasz z Akwinu)
Poszukiwanie czegoś więcej poza co-

dziennością życia i pracy – pisze Bene-
dykt XVI w orędziu na ostatni Światowy 
Dzień Młodzieży w Madrycie – pragnie-
nie czegoś prawdziwie większego jest 
naturalną częścią młodości. Czy jest 
ono pustym marzeniem, które blednie 
wraz z przybywającymi latami? Nie!  
Kobieta i mężczyzna zostali stworzeni 
do rzeczy wspaniałych, do wieczności. 
Nic poza tym nie jest wystarczające.  
Miał rację św. Augustyn, gdy pisał:  
„niespokojne jest nasze serce, dopóki 
nie spocznie w Tobie”. 

Prawdziwe szczęście nie polega ani 
na bogactwie czy dobrobycie, na ludz-
kiej sławie czy władzy, ani na żadnym 
ludzkim dziele, choćby było tak uży-
teczne jak nauka, technika czy sztuka, 
ani nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale 
znajduje się w samym Bogu, który jest 
źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej 
miłości. 

Te słowa Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego (1723) tak bardzo nie przystają 
do mentalności świata, który nas ota-
cza. A czy przystają do mojego życia?

ks. Dariusz Kowalczyk

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 
sądy Pana prawdziwe,  
a wszystkie razem słuszne. 
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, 
słodsze od miodu płynącego z plastra.

DRUGIE CZYTANIE
1Kor 1,22-25

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szuka-
ją mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżo-
wanego, który jest zgorszeniem dla Żydów,  
a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy 
są powołani, tak spośród Żydów, jak i spo-
śród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mą-
drością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem 
u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co 
jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 3,16

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!

EWANGELIA
J 2,13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej  
i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni na-
potkał siedzących za stołami bankierów oraz 
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołę-
bie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, 
także baranki i woły, porozrzucał monety ban-
kierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, któ-
rzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd,  
a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! 

Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 
napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie 
Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec 
nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im 
taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja 
w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powie-
dzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat  
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz  
w przeciągu trzech dni? On zaś mówił  
o świątyni swego ciała. 

Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli 
sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwie-
rzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie  
w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 
uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które 
czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, 
bo wszystkich znał i nie potrzebował niczy-
jego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co w człowieku się kryje.

Oto słowo Pańskie. Albrecht DÜRER, Jezus wypędza kupców 
ze świątyni (1511).
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STACJA VII 
– RANA Z POWODU POŁOWICZNOŚCI  
    I LETNIOŚCI

Jezus upada w połowie drogi, aby po-
dźwignąć mnie z mojej połowiczności i let-
niości. Chce, abym przypatrzył się uważ-
nie, gdzie upada, gdzie leży w połowie 
drogi, i abym w ten sposób rozpoznał to 
miejsce, tę ranę, która powstała we mnie 
od chwili, gdy zacząłem być połowiczny, 
jak starszy i młodszy syn z przypowieści 
Jezusa. Upada we wszystkich miejscach 
moich ran, które rodzi moja połowiczność: 
połowiczna modlitwa, połowiczna miłość, 
połowiczne nawrócenie, połowiczne prze-
baczenie, połowiczna czystość, połowicz-
ne ubóstwo, połowiczne posłuszeństwo, 
połowiczna miłość małżeńska, połowiczna 
wierność w powołaniu… 

Za każdą połowicznością kryje się mój 
egoizm. Wracam do Ojca nieraz z bardzo 
daleka, jak młodszy syn, ale ciągle myślę 
o sobie. Wracam do Ojca i zatrzymuję się 
przed domem, nie chcę wejść dalej, nie 
chcę być z Nim do końca, ponieważ ciągle 
myślę najpierw o sobie. 

Jezus pragnie uzdrowić we mnie wszyst-
kie upadki spowodowane moją połowiczno-
ścią, moim egoizmem.

Jezu, uzdrów mnie z rany połowiczności 
i letniości.

***
Zapraszamy do kolejnych rozważań  

i udziału w procesie uzdrawiania.
Cdn.

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Uzdrawianie przez 
Drogę Krzyżową      cd.

W tegorocznym okresie Wielkiego Postu podążamy niezwykłą Drogą Krzyżo-
wą, którą – w świetle Słowa Bożego, zawartego w Ewangelii według św. Łukasza 
(Łk 15, 11-32) – poprowadzi dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, 
rekolekcjonista – ks. Krzysztof Wons (SDS). 

Dziś pragniemy przedstawić rozważania 
kolejnych stacji. Zapraszamy do odkrywania 
obrazu samych siebie oraz korzeni własnej 
godności w klimacie modlitwy, pozwalając 
Bogu, by przez Słowo stopniowo dokonywał 
uzdrowienia duszy, pamięci i serca.  

STACJA IV
– RANA Z POWODU BRAKU MIŁOŚCI

Jezus pragnie mnie uzdrowić z ran spo-
wodowanych brakiem matczynej miłości. 
Spotyka się ze Swoją Matką, aby uzdrowić 
zranienia zadane mi w spotkaniach z moją 
matką. Wszystkie rany z powodu braku spo-
tkań, a także tych złych spotkań, które koń-
czyły się trzaskaniem drzwiami, obrażaniem 
się, sterczeniem przed domem, ucieczkami. 

Jezus chce, abym kontemplował Jego 
spotkanie z Maryją, abym się nim nasycał. 
Chce, aby Jego spotkanie z Matką uwolniło 
mnie od złych wspomnień, przechowywa-
nych w pamięci pretensji, urazów, gniewu 
wobec mojej mamy. 

W moich ranach jest zawsze Jezus i Ona 
– Maryja. Są razem, cierpią i milczą, cierpią 
i kochają. Nie opuszczają mnie, gdy wybie-
ram ucieczkę od siebie, gdy zamykam się 
w sobie.

Jezus zostawia mi Matkę, aby była zawsze 
przy mnie i przypominała mi o Jego Ojcu, któ-
ry ma serce matki, który jak prawdziwa matka 
tęskni, oczekuje, wzrusza się głęboko; który 
mówi do mnie: „Ja nigdy nie zapomnę o Tobie”.

Jezu, uzdrów mnie, zranionego brakiem 
miłości.

STACJA V 
– RANA Z POWODU OSAMOTNIENIA

Jezus przyjmuje pomoc od Cyrenejczy-
ka, bo chce uzdrowić wszystkie bolesne 
momenty mojego życia, w których nie po-
trafiłem przyjąć miłości, odrzuciłem dobroć 
i pomoc. 

Odrzucanie miłości zawsze pozostawia 
głęboką ranę, która krwawi nieopanowaną 
potrzebą bycia kochanym. Odrzucanie miło-
ści pozostawia we mnie ranę pustki, ranę, 
która krzyczy o miłości. Za moją maską 
twardego, który nie potrzebuje pomocy, kry-
je się małe dziecko, skrycie żebrzące o mi-
łość, gotowe zadowolić się nawet strąkami, 
odpadkami miłości. 

Jezus – w spotkaniu z Cyrenejczykiem 
– pragnie uzdrowić mnie z mojego osamot-
nienia, na które się skazuję. Pragnie uzdro-
wić moją hardość serca, abym nauczył się 
przyjmować miłość tak, jak On ją przyjmuje 
– od przypadkowego przechodnia.

Jezu, uzdrów we mnie ranę, która krwawi 
z powodu osamotnienia.

STACJA VI 
– RANA POD MASKĄ UDAWANIA

Są we mnie takie miejsca, które pierw-
sze obnażają i zdradzają moje zranienia. 
To miejsca, na których widać je najbardziej: 
moja twarz, oczy, usta, mój głos. 

Cierpienia i smutku nie można ukryć, nie 
wolno ukrywać, nie wolno nakładać maski, 
ponieważ rany robią się jeszcze większe, 
a przecież maski kiedyś zostaną zdarte. 
Trzeba przyznać się do swojej kruchości; 
jak młodszy syn z przypowieści Jezusa nie 
wstydzić się powrotu do Ojca, w łachma-
nach; nie ukrywać twarzy w swoich rękach, 
ale wtulić ją w ramiona Boga. 

Twarz Jezusa, zakrwawiona, pełna bólu, 
ran i pokoju jest wolna od skrywania i uda-
wania. Przyjmuje chustę Weroniki, pozwala, 
aby Go otarła, aby obnażyła cały Jego ból 
na twarzy, abym patrząc na Niego, uczył się 
przyznawać do moich ran. Jezus pragnie 
uzdrowić moje życie z rany spowodowanej 
maskowaniem się.

Jezu poślij mi Weronikę, aby była dla 
mnie aniołem pocieszenia w strapieniu, 
aby otarła chustą miejsca najbardziej we 
mnie poranione: moją twarz, moje uda-
wanie, zawstydzenie, skrywaną rozpacz. 
Jezu, uzdrów mnie z ran udawania.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● okolicznościowe 
kartki ● ozdoby świąteczne ● różańce ●  

● medaliki i inne dewocjonalia.
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Wizytacja 
kanoniczna

11 i 12 marca Jego Eminencja ks. kard. Kazi- 
mierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski,  
wizytuje naszą parafię. Ostatnia taka wizyta miała  
u nas miejsce w 2007 r.

Wedle ustaleń Soboru Watykańskiego II oraz 
Kodeksu Prawa Kanonicznego w ciągu 5 lat  
biskup powinien nawiedzić każdą jednostkę 
parafialną swojej diecezji, a w tym przypadku  
archidiecezji.

Pierwszych wizytacji dokonywali 
Apostołowie, którzy – wypełniając po-
słannictwo swego Nauczyciela: Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody (por. Mt 
28,19) – odwiedzali gminy chrześcijań-
skie. Dziś ich misję kontynuują duszpa-
sterze, odpowiedzialni za powierzoną 
im przez papieża cząstkę Kościoła po-
wszechnego.

Zanim jednak rozpocznie się wła-
ściwa wizyta pasterska, już kilka dni 
wcześniej do parafii przybywają przed-
stawiciele biskupa (arcybiskupa), aby 
zapoznać się z sytuacją materialną 
oraz religijną danej wspólnoty lokalnej.  
W tym celu sprawdzają wyposażenie 
oraz stan świątyni, wszelkich budynków 
na plebanii oraz cmentarza grzebal-
nego; zaglądają do dokumentów oraz 
ksiąg parafialnych; zostają wprowadzeni  
w działalność duszpasterską oraz wspól-
notową; nadzorują porządek liturgii.        

W posynodalnej adhortacji apostol-
skiej „Pastores gregis” Jan Paweł II do-
cenił wielką wagą wizyty kanonicznej, 
nazywając ją „autentycznym czasem 
łaski i szczególnego, a nawet jedynego 
w swoim rodzaju momentu w zakresie 

spotkania i dialogu biskupa z wierny-
mi”. To spotkanie jest jakby duszą bi-
skupiego posługiwania i rozszerzeniem 
duchowej obecności biskupa pomiędzy 
wiernymi. 

„Podczas swojej wizyty pasterskiej 
w parafii, pozostawiwszy zagadnienia 
o charakterze administracyjnym innym 
delegatom, [biskup] powinien w szcze-
gólny sposób zatroszczyć się o spotka-
nia osobiste, poczynając od proboszcza 
i innych kapłanów. To właśnie w takich 
chwilach najbardziej zbliża się do swo-
jego ludu w sprawowaniu posługi słowa, 
uświęcania i pasterskiego przewodze-
nia, wchodząc w bardziej bezpośredni 
kontakt z niepokojami i troskami, ra-
dościami i oczekiwaniami ludzi, mo-
gąc ofiarować każdemu słowo nadziei.  
Biskup powinien wówczas nawiązywać 
bezpośredni kontakt przede wszystkim 
z osobami najuboższymi, starszymi  
i chorymi. Przeprowadzona w ten spo-
sób wizyta pasterska objawia się w swo-
jej prawdziwej istocie, czyli jako znak 
obecności Pana, który odwiedza swój 
lud, przynosząc mu pokój” („Pastores 
gregis”, nr 46).

PRZYJDŹ I WYŚPIEWAJ Z NAMI 
JEGO CHWAŁĘ!

Jesteśmy rodzinną grupą modlącą się śpiewem. Zajmujemy się przygoto-
waniem oprawy muzycznej do niedzielnej Mszy św. o godz. 11.30. Repertuar, 
z którego wybieramy pieśni, to utwory utrzymane w młodzieńczym duchu. 
Wykonujemy je przy akompaniamencie gitar, skrzypiec, wiolonczeli, ksylo-
fonu. W śpiewie chcemy odnaleźć swoją modlitwę, uświetnić Eucharystię  
i pomóc innym ją przeżywać. 

Podczas niedzielnych prób o godz. 10.00 uczymy się nowych pieśni, szli-
fujemy nasze muzyczne umiejętności, odkrywamy Tajemnicę w tekstach, po-
znajemy się nawzajem. 

Jeśli czujesz w sobie niespożytą energię do śpiewania dla Najwyższego, 
chcesz przyłączyć się do amatorów – entuzjastów...,  

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ PRÓBĘ SCHOLI RODZINNEJ!
„Za Twą łaską, Panie, będę śpiewał!” (św. Efrem, „Pieśń o Najświętszej Pannie”)

SALONIK
WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:

kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”

zaprasza.

W galerii
W marcu mamy przyjemność  

zaprezentować Państwu 
dwie bardzo różne wystawy  

jednocześnie. A zatem:

- na parterze dzwonnicy  
możemy obejrzeć obrazy

 ANNY TENGLI TRUCHEL
warszawskiej malarki uprawiającej  

z wielkim powodzeniem  
malarstwo naiwne;

- na antresoli zaś prace 

PODOPIECZNYCH dwóch  
Środowiskowych Domów Samo-

pomocy – z Wilanowa i Powsina – 
oraz Dziennego Domu Pobytu  

Seniora z Wilanowa.
Prezentowane prace powstały  

w ramach terapii zajęciowej w ww.  
placówkach, przy użyciu różnych  

technik plastycznych: grafiki,  
pasteli, malarstwa na szkle,  

decoupage i innych.
Serdecznie zapraszamy  

do odwiedzenia obydwu wystaw!

Organizatorki

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

Zapraszamy na strony internetowe 
Parafii pw. św. Anny w Wilanowie
www.parafiawilanow.pl
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MODLITWA SERCA
O Jezu, który tak bardzo mnie umiłowałeś, 
wysłuchaj mojej modlitwy!
Niech Twoja wola będzie zawsze moim pragnieniem, 
moim dążeniem i moją miłością.
Spraw, bym miłował to, co jest Twoje, 
ale przede wszystkim, bym miłował Ciebie samego.
Daj mi serce wypełnione miłością do Ciebie, 
by już nic mnie od Ciebie nie oderwało.
Daj mi serce wierne i mocne, 
by się nie lękało ani by się nie zniżało do rzeczy małych.
Daj mi serce prawe – takie, 
któremu obce są kręte drogi zła.
Daj mi serce odważne 
i zawsze gotowe do walki dla Ciebie.
Daj mi serce hojne – takie, 
które nie wycofuje się, gdy napotka przeszkody.
Daj mi serce tak słodkie i pokorne, 
jak Twoje Serce, Panie Jezu.
Amen.

                                                   (św. Tomasz z Akwinu)

Aresztowanie 
przywódców  
Polski Podziemnej

Na początku marca 1945 r. rosyjskie władze okupacyjne  
rozpoczęły działania prowokacyjne, których celem było 
ujęcie i aresztowanie legalnych władz Polski – cywilnych 
i wojskowych. 

Już 5 marca odbyło się pierwsze 
spotkanie delegacji władz Polski Pod-
ziemnej z przedstawicielami gen. Iwana 
Sierowa. Wówczas to strona rosyjska 
przekazała listy do gen. L. Okulickiego  
i J.S. Jankowskiego, w których znaj-
dowały się zaproszenia do rozmów ze 
sztabem marszałka Żukowa oraz gwa-
rancje bezpieczeństwa, poręczone sło-
wem honoru rosyjskich oficerów. 

Mimo że Rada Jedności Narodowej 
(parlament Polski Podziemnej) odra-
dzała kontaktowanie się, pod koniec 
marca doszło do rozmów w Pruszko-
wie. Ze strony polskiej udali się na nie: 
delegat rządu i wicepremier na kraj 
– Jan Stanisław Jankowski, były Ko-
mendant Główny AK – gen. Leopold 
Okulicki, przewodniczący Rady Jedno-
ści Narodowej – Kazimierz Pużak oraz 
kilkunastu innych przedstawicieli ugru-
powań politycznych. Wszyscy zostali 
podstępnie aresztowani przez funkcjo-
nariuszy NKWD i pośpiesznie wywie-
zieni do Rosji. 

Zamknięto ich w więzieniu na Łubian-
ce, gdzie byli przesłuchiwani i zmuszani 
do przyznania się, że działali dywersyj-
nie na zapleczu frontu oraz współpraco-
wali z Niemcami.

Po trwającym kilka dni procesie za-
padł wyrok skazujący dwunastu polskich 
przywódców na kary od kilku miesięcy 
do 10 lat więzienia (dla gen. Okulickie-
go). Trzech oskarżonych uniewinniono. 
Zastępcę Delegata Rządu – Antoniego 
Pajdaka – skazano zaś w osobnym pro-
cesie, mimo że nie przyznał się do winy, 
na 5 lat więzienia. Dopiero po 10 latach 
udało mu się powrócić do Polski. Trzech 
skazańców, odbywających kary na te-
renie Rosji, nie przeżyło zasadzonych 
im wyroków (gen. Okulicki, Jankowski  
i St. Jasiakiewicz). 

Był to bodaj jedyny przypadek, by pań-
stwo okupacyjne zaaresztowało i osądzi-
ło rząd kraju okupowanego, mieniąc się 
jednocześnie jego wyzwolicielem. 

Zachodnie rządy, bez specjalnych 
oporów, pogodziły się z zaistniałą sytu-
acją, a prasa brytyjska i amerykańska 
pisała, że wyrok był stosowny, zważyw-
szy na antyradziecką postawę rządu 
polskiego w Londynie. 

Z tego chóru oszczerców wyłamał się 
m.in. George Orwell (autor „Folwarku 
zwierzęcego”, „Roku 1984” i innych), któ-
ry na łamach gazety Tribune zamieścił 
komentarz krytyczny w sprawie procesu, 
biorąc w obronę polskich patriotów.

Pod wpływem tego haniebnego wydarze- 
nia Kazimierz Wierzyński napisał wiersz: 

Na proces moskiewski
Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu,
Sądźcie poległych w grobie, to też winowajcy,
Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się miastu,
Gdy wyście jeszcze z diabłem kumali się, zdrajcy.
Oskarżcie także wolność, nieznane wam słowo,
Ten odwieczny zabobon, co zawsze nas dzieli,
Cały kraj polski weźcie, zamknijcie go w celi 
I wprowadźcie pod sztykiem na salę sądową.
I choć wyrok spiszecie w ciemnicach swych na dnie, 
By w kremlińskiej go potem ujawnić asyście, 
Jeszcze ten, kto jest wolny, bez trudu odgadnie,
Że zbrodniarzem w tej sali nie my, ale wyście. 
My przyjmiemy wasz werdykt. Nie zdoła was zawieść 
Polska pamięć i długie pokoleń wspomnienia, 
Bo cokolwiek się stanie, jak świat się pozmienia,
Niezmienna wasza przemoc i gwałt, i nienawiść. 
Lecz kto wolny, a myśli, że z oczu odpędzi 
Upiora waszych jaskiń, bagienny wasz opar,
Błądzi, bo moskiewskiego świat uląkł się sędzi, 
Wolnych w walce opuścił, ciemiężcę ich poparł.
I osądził się hańbą, i skazał na siebie, 
Uciekłszy od rozumu, szaleńczy trybunał,
I z diabłem się na polskich mogiłach pokumał, 
I potępiony będzie na ziemi i w niebie.

Przygotował Krzysztof Kanabus
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MODLITWA UWIELBIENIA
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym  

zaprasza na modlitwę uwielbienia  
– w piątek, 16 marca, o godz. 19.00. Spotkanie modlitew-

ne odbędzie się w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 
Łaska, której doświadczamy we wspólnocie, to poznanie 

miłości Boga. Zapraszamy na spotkanie modlitewne, 
gdzie przeżywamy żywą więź z Jezusem i Duchem  

Świętym poprzez uwielbienie, dziękczynienie  
i rozważanie Słowa Bożego.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Najpopularniejsze zakony w Polsce
Franciszkanie, dominikanie i kapucyni nadal cieszą się największą po-

pularnością wśród kandydatów do życia zakonnego, choć jest ich mniej 
niż w 2010 r. – tak wynika ze statystyk udostępnionych przez Konferencję 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Półroczne 
przygotowania 
narzeczonych  

do małżeństwa 
Podczas majowego Kongresu 

Rodzin w Mediolanie Benedykt XVI 
ogłosi dokument, w którym znajdą 
się nowe zalecenia dotyczące przy-
gotowania narzeczonych do sakra-
mentu małżeństwa. 

Projekt dokumentu jest jeszcze w fa-
zie konsultacji. Papież rozesłał go do 
wszystkich biskupów na świecie. 

Najważniejsza zmiana dotyczy cza-
su, w jakim narzeczeni muszą zgło-
sić w parafii chęć zawarcia związku 
małżeńskiego. Obecnie obowiązują 
najczęściej – tak jak w Polsce – trzy 
miesiące. Będzie tak, jak w USA – pół 
roku. 

– Chodzi o pogłębienie rozumienia 
sakramentu małżeństwa, pogłębienie 
wiary narzeczonych. Zrozumienie, że 
ślub to nie kwestia ładnego zdjęcia, 
ale zobowiązanie wobec Boga, dru-
giego człowieka i wspólnoty kościelnej 
– mówi ks. Przemysław Drąg, krajo-
wy duszpasterz rodzin. Ks. Aleksan-
der Sobczak z Sądu Metropolitalnego 
w Gnieźnie uważa, że dłuższy okres 
przygotowań nie wywoła spadku licz-
by ślubów kościelnych. – Jeżeli będzie 
ich mniej, to z powodu coraz mniejszej 
wiary ludzi – przekonuje.                   

Dobra książka
W lutym na polskim rynku ukaza-

ła się książka pt.: „Jestem matką 
swojej teściowej. Życie u boku cho-
rej na Alzheimera”, autorstwa Moni-
ci Follador. 

Autorka opowiada, jak choroba wy-
wraca zwykły porządek życia, zarówno 
tego, kto jest tą chorobą bezpośrednio 
dotknięty, jak i wszystkich członków 
rodziny. Przedstawia doświadczenia 
„zwykłej kobiety” u boku osoby chorej, 
owładniętej stopniową utratą autonomii. 

Przez piętnaście lat Monica Folla-
dor pisała dekalog, który pozwalał jej 
„przebrnąć szczęśliwie”, świadomie  
i z właściwym poczuciem humoru 
przez niezwykle trudne sytuacje, zwią-
zane z opieką nad chorą teściową. 
Czasami musiała powiedzieć jakieś 
małe kłamstwo albo wymyślić strategię 
przetrwania, która mogła graniczyć z 
komedią. Służyło to temu, „by lepiej żyć”  
i „nauczyć się zauważać dobrą stronę  

w każdej okoliczności, także w tej naj-
bardziej absurdalnej. Bez nadziei nie 
można [bowiem] nigdzie dojść...”         

O ile w 2010 r. do zakonnych postula-
tów wstąpiło 241 mężczyzn, to w 2011 r.  
nowych kandydatów na zakonników 
było 194. W nowicjatach – czyli na ko-
lejnym etapie formacji zakonnej (trwa-
jącym rok lub 2 lata, w zależności od 
reguły zakonu) – jest obecnie 278 no-
wicjuszy. Następnie młodzi zakonnicy 
rozpoczynają studia filozoficzno-teo-
logiczne w seminariach zakonnych  
i tu kształci się w sumie 1036 kleryków.  
A jeszcze 5 lat wcześniej, w 2006 r.,  
ich liczba wynosiła 1803 osoby.

Podobnie jak w latach poprzednich, 
w ubiegłym roku najwięcej kandyda-
tów zgłosiło się do franciszkanów (33 
w 2011 r. / 38 w 2010 r.), dominikanów 
(28 w 2011 r. / 36 w 2010 r.) i kapucy-
nów (21 w 2011 r. / 33 w 2010 r.), a tak-
że do franciszkanów konwentualnych  
(21 w 2011 r.). 

Największą liczbą młodych zakon-
ników – będących jeszcze na etapie 
formacji wstępnej, czyli w postulacie,  
a później w nowicjacie i w seminariach 
– mogą się pochwalić franciszkanie 
(brązowi), gdzie do życia zakonnego  
i kapłaństwa przygotowuje się w sumie 
221 mężczyzn. W czołówce znaleźli 
się również salezjanie, gdzie uczy się 

131 zakonników, oraz franciszkanie 
konwentualni (czarni) – kształcący 126 
młodzieńców. Pierwszą piątkę zamy-
kają: jezuici (122 zakonników w forma-
cji) oraz dominikanie (101). Tuż za nimi 
uplasowali się kapucyni (100). Kolejne 
zakony i zgromadzenia męskie – pau-
lini, oblaci Najświętszej Maryi Panny  
i pallotyni – formują ok. 60-80 młodych 
zakonników. 

W Polsce do życia zakonnego przy-
gotowują się również kandydaci z za-
granicy. Najliczniej wstępują oni do 
franciszkanów konwentualnych, gdzie 
w postulacie, oprócz 21 kandydatów 
– Polaków, jest ponadto tylu samo 
obcokrajowców. Do postulatu oblatów 
Najświętszej Maryi Panny zgłosił się  
w ub.r. 1 kandydat z Polski oraz 15 za-
granicznych. 

Klerycy innych narodowości kształcą 
się w praktycznie każdym polskim se-
minarium zakonnym. Najwięcej można 
ich spotkać u pallotynów (33), francisz-
kanów konwentualnych (32), karme-
litów bosych (27), oblatów NMP (23) 
oraz chrystusowców i klaretynów (oba 
po 13). Ogółem w seminariach zakon-
nych w Polsce studiuje 217 kleryków  
z obcych krajów.                                

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą 
Państwo zakładkę „Biblioteka”, w niej 
zaś kolekcję e-booków, czyli książek 
elektronicznych, które za darmo –  
w formacie PDF – można pobierać na 
swoje komputery oraz innego rodzaju 
nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykli-
ki Jana Pawła II czy Benedykta XVI, 
„Kazania sejmowe” ks. Piotra Skar-
gi, którego rok obecnie obchodzimy,  
a także kilka dzieł z klasyki polskiej 
literatury. Biblioteka będzie sukcesyw-
nie rozbudowywana.
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 Nadejście pani Teresy oznacza, że za 
chwilę drzwi zostaną otwarte i do nozdrzy 
wchodzących jak zawsze napłynie za- 
pach świeżego pieczywa z zaprzyjaźnionej  
piekarni.  

 Pani Ania (wolontariuszka): – Na pewno 
przyjdzie wiele osób, bo przed tygodniem 
było tylko kilka. 
Pani Teresa (kierująca Ośrodkiem, wolon-
tariuszka): – W takim razie możemy już za-
czynać.

 Pani Teresa: – Dzień dobry, witaj Jadziu. 
Tylko dla siebie, czy dla brata też bierzesz.
– Też wezmę. Dwa tygodnie temu byłam  
i ściśle się tego trzymam. Teraz jestem w ko-
ściele, wyszłam na chwilę.
– Swoim nazwiskiem podpisujesz, jak zwy-
kle – pani Teresa podsuwa listę obecności 
do podpisania. – Dzisiaj mamy dużo fajnego 
pieczywka. Te bułeczki w papierowych to-
rebkach są bardzo świeże.
– Pani Teresko, a coś z tego mogę? – pani 
Jadzia patrzy na kosz z artykułami spożyw-
czymi.
– Tak Jadziu, tam jest jakaś ćwikła z chrza-
nem, przyprawy…
– To jedną ćwikłę wezmę, ćwikły są dobre, 
do ziemniaków akurat.
– Jadziu, wolę, żebyś najpierw podpisywała, 
a potem pakowała.
– Dobrze, pani Teresko.
– Wiesz, żeby nam nic nie umknęło. Bo ty 
masz dużo pisania.
– A lista obecności?
– Już podpisałaś… Teraz tu jeszcze.
– A chlebek jest jakiś krojony, pani Teresko?
– A nie wiem, musiałabyś Jadziu zajrzeć do 
skrzynki. Unieś jedną, tę z wierzchu.
– Oo, nie ma chyba – z żalem.
– Dzisiaj są frykasy, zobacz. Orkisze, jakieś 
wymyślne pieczywa…
– A to jest bułka czy chleb?

Reportaż:

O tych, którzy kochają anioły
cz. II: Co (u pani / pana) słychać?
Chociaż wtorkowy dyżur parafialnego Ośrodka Wsparcia Najuboższych 
rozpocznie się dopiero za pół godziny, przy wejściu stoją już w kolejce dwa 
wózeczki. Niebawem ich właścicielki napełnią je jedzeniem, na razie jednak 
chronią się przed mrozem – pod daszkiem, kilkadziesiąt metrów dalej.
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– Pszenny chleb.
– Dobra, wezmę.
 Ania (wolontariuszka z gimnazjum, 
przed chwilą przyszła z magazynu i stanęła  
z boku): – To oni robią specjalnie dla nas, 
czy jak to jest?
Pani Teresa: – Pieką i jakąś pulę z tego za-
wsze raz w tygodniu przeznaczają dla nas. 
(Od 1996 r., przez cały czas, bardzo syste-
matycznie i kiedy tylko potrzeba, wspierają. 
To bardzo wielkie wspomożenie, bo w każdy 
wtorek, kiedy przychodzą ludzie na dyżury, 
jest dla nich pieczywo. Są i bułki drożdżowe, 
ciasteczka, i różne frykasy. Piekarnia daje 
nawet po 15 koszy pieczywa i wtedy pod-
opieczni pakują sobie bułeczki i bochenki 
do toreb, i mrożą. Starcza im to na ileś tam 
dni, jeśli nie na tydzień – do kolejnego dy-
żuru. Piekarnia zapewnia również pieczywo 
na przyjęcia, które Ośrodek organizuje dwa 
razy w roku, na święta.) 
 – Co tu jeszcze jest? – pani Jadzia po-
nownie zagląda do skrzyni z artykułami 
spożywczymi, które ze względu na upływa-
jący wkrótce termin przydatności przekazał  
jeden ze sklepów. – Musztarda?! Tak! Musz-
tarda tak! Przyda się. 
Pani Teresa do wchodzących z dworu wo-
lontariuszek: – Dziewczynki! – z radością. 
– Cześć! A ja już zwątpiłam. Pewnie się 
byczą, nie przyjdą, mają ferie, a tu proszę. 
Fajnie, że jesteście. 
Pani Jadzia: – Dobra, to już chyba wszystko.
Pani Teresa: – To, Jadziu, przyspieszamy, 
bo mamy tłum za drzwiami.
– Już się pakuję. Jeszcze idę do kościoła.
– Postaw sobie na krześle tę torbę, będzie ci 
wygodniej pakować.
– Gulasz, kasza… – pani Jadzia wylicza to, 
co chowa do swojej torby – przydaje się to 
wszystko, przydaje…
– Jak syn twój, ma pracę?
– Szuka, pani Teresko.
– Nie znalazł nic?
– Gdzieś tam się ciągle zaczepia...
– Ale cały czas na czarno tylko?
– No… Jest w Urzędzie Pracy zarejestrowa-
ny, ubezpieczenie ma, to najważniejsze.
– A synowa pracuje?
– Pracuje.
– Dobrze, że chociaż jedno ma pracę.
– Ona ma stałą pracę.
– A jak się brat czuje?
– Jeździ po tych lekarzach… Zaraz mi się to 
wszystko pokićka – w trakcie rozmowy pani 
Jadzia traci rachubę, co dla brata, a co dla niej. 
 Pani Teresa do pani Ani, która właśnie się 
pojawiła: –To teraz poprosimy panią Marylkę.
Pani Ania: – Paulinę. 

– Panią Marylkę też chyba widzę, więc trze-
ba wziąć co drugą osobę, żeby ich dzie-
ciaczki nie marzły… Dzieciakom przygotuj-
cie słodkie dodatki. Będą miały trochę frajdy.
 – Za dwa tygodnie pani Teresko przycho-
dzę – pani Jadzia szykuje się wreszcie do 
wyjścia. 
– Zapraszam. Chyba że Jadziu będzie trud-
na sytuacja, to wiesz, tak jak zawsze się 
umawiamy.
– Przyjdę do pani za dwa tygodnie, to akurat 
będzie luty.
– A, jak następnym razem przyjdziesz, to 
przypomnij mi. Środki czystościowe dosta-
niesz.
– No właśnie. Bo ja nie dostałam na święta.
– To może teraz. Poczekaj chwilę, zaraz coś 
przygotują. Przy świętach to zawsze jest 
takie zamieszanie, paczki wydaje się dzie-
ciakom, więc możliwe, że o tobie zapomnieli.
– I jeszcze chciałam pogadać, czy da radę, 
czy nie. Wie pani, o czym mówię.
– Na razie to nie.
– W tym miesiącu to wiadomo, że nie.
– Ale może w przyszłym. Zobaczymy, co bę-
dzie w przyszłym. Może umówmy się, że po-
rozmawiam z księdzem proboszczem i raz 
na kwartał spróbujemy dać ci zapomogę.
– Dobrze, dobrze. Bo mi chodzi o czynsz, 
tylko o czynsz.
– Wiem Jadziu.
– Dobrze, dziękuję pani Teresko… Ojej, jak 
ja się teraz zabiorę do tego kościoła – torby 
z żywnością trochę ważą.

 Pani Teresa: – Co tam się wydarzyło  
u tych… Prawda to, że Wojtka zamknęli?
Pani Paulina: – Wojtka, już go wypuścili. Nie 
wiem, co się stało, bo byłam wtedy u babci.
– Wieści chodzą, więc jak spotkasz, to się 
spytaj, co się dzieje… A jak się Mariusz czu-
je po szpitalu? Przystopował trochę, czy nie?
– Na razie nie pije.
– Jeszcze nie pije?
– Jutro idzie do pracy.
– Mariusz?! To chwała Najwyższemu. Gdzie 
dostał pracę?
– Tam, gdzie wcześniej pracował. Wstawia 
okna i drzwi.
– To bardzo dobrze, super. Ty nie będziesz 
się tak męczyła, mając świadomość, że mo-
żesz liczyć na większe wsparcie.
   – Pawełki zapakować? – wtrąciła się pani Ania.
– Tak, tak. Po to są, żeby je rozdać. 

Jeden koszyk = paczka  
dla jednego podopiecznego
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Tyle pozostało

zadanie 1: 
Zaczynając od litery J, przejdź do kolejnych 
i zbierz je, a otrzymasz rozwiązanie.

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci - Maciej Lichota

Ż MJ
NA U AŁzadanie 2: 

Rozwiąż krzyżówkę.

1. Powstaje ze spalenia palemek.

2. Kolor szat liturgicznych obowiązujący  
    w okresie Wielkiego Postu. 

3. Na Drogę Krzyżową składa się 14… 

4. Nazwa IV niedzieli Wielkiego Postu. 

            1.

            2.

                                  3.

4.

zadanie 3: 
Kiedy dokładnie zamalujesz w diagramie 
podane pola, odczytasz hasło.
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C7  D1  D7  E1  E7  A11  B10  B12  C9  
C13  D10  D12  E11  A15  A16  B15  B17  
C15  C18  D15  D17  E15  E16  A20  B20  
C20  D20  E20  E21  E22  A24  B24  C24  
D24  E24  A26  A27  A28  B27  C27  D27  
E27  A30  A36  B30  B36  C30  C33  C36  
D30  D32  D34  D36  E30  E31  E35  E36  
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D39  D45  E38  E46
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 – W sumie to i tak jego rodzice nam dużo 
pomagają. Teraz to nas żywią.  
– To już duża pomoc.
– Może zajrzeć? – pani Paulina zapytała  
w imieniu swojej córeczki, która zakasłała 
nad kartonem z zabawkami-drobiazgami.
– Oczywiście! To, co sobie tu wynajdziesz, 
co ci się spodoba, to bardzo proszę za-
bierz. Będę się bardzo cieszyła. Teraz pani 
Teresa zwraca się do matki dziewczynki:  
– Pieczywka to sobie weź tyle, ile uważasz. 
W tej torebeczce papierowej są bardzo 
świeże bagietki. I tych bułeczek zabierz dla 
dzieciaków.
– Wystarczy, bo dużo zamroziłam.
– Paulina, zobacz, mam takie mleko, po  
10 miesiącu życia. Jeżeli chcesz, mogę ci 
go dać dużo więcej. Będziesz miała zapas 
dla małego.
– On już w sumie takiego mleka nie pije.
– Ale możesz zrobić na nim wszystko: kaszę 
manną, kakao, każdą zupę mleczną. Tylko 
tyle, że ono jest z tym priobiotykiem, co jelita 
chroni.
– To spróbuję, czy dzieci będą jadły, jak 
im coś zrobię, i wtedy ewentualnie mogę 
więcej…
 Pani Teresa do kolejnego wolontariusza-
-gimnazjalisty: – Cześć dzieciaczku, następ-
ne moje przyszło. Fajnie, że jesteście. Z je-
dzeniem przyszedłeś?  

Damian: – Wszedłem na chwilę do domu, 
wziąłem coś z lodówki na szybko i przybie-
głem.
– Biedne dziecko, z kiełbasą w ręku leci do 
pracy. To jest wolontariusz!
 – A jak tam w szkole laluniu? – pani Tere-
sa zagadnęła do córki pani Pauliny.
– Dobrze – zabrzmiał nieśmiało głos 
dziecka.
– Nic nie potrzeba wam do szkoły?
– Najbardziej to ołówki, bo ciągle łamie –  
odpowiedziała już mama.
– To od razu przynosimy – pani Teresa wy-
szła na zaplecze. 
 – I pani wie, można ją spokojnie wrzucić 
do pralki, ale nie prasuje się – pani Ania 
zauważyła, że dziewczynka ma na sobie 
kurtkę po jej córce. Kiedyś oddała z myślą 
o potrzebujących parafianach. – Idź, szykuj-
cie kolejne paczki – rzekła do swojej córki 
właśnie, najmłodszej wolontariuszki, która 
akurat przyszła z magazynu.
Asia: – Mamusiu, ale ja już ich nauczyłam, 
co mają pakować. Ja już pakowałam, sama. 
– My już tu dotarłyśmy po drugiej. Nikogo 
jeszcze nie było, więc te pierwsze to ona 
szykowała – pani Ania wyjaśniła pani Pau-
linie słowa swojej córki. 
Asia: – Chcę chwilę odpocząć, jeśli pozwolisz.
Pani Ania: – Kiedyś się mówiło, że jak się 
człowiek do trumny położy, to dopiero  

odpocznie. I ostatnio czytałam, że w Sta-
nach mają bzika na punkcie kształtu trumny,  
na przykład w kształcie jaja Fabergé albo  
w kształcie… 
– To tak tylko na pocieszenie, a następnym 
razem ciocia ci przygotuje takie ekstra ołów-
ki, najładniejsze, jakie znajdę – przerwała 
wracająca z jakimś pisakiem pani Teresa.

Imiona podopiecznych oraz imiona, 
które padają w rozmowach, zostały 
zmienione.

Tekst i zdjęcia: Marcin Kielak

Ciąg dalszy części II za tydzień
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III Niedziela Wielkiego Postu, 11 marca 2012 r.
1. Gościmy dzisiaj Jego Eminencję ks. kard. Kazimierza Nycza, 

Metropolitę Warszawskiego, który w ramach wizytacji kanonicz-
nej pragnie się spotkać ze wspólnotą parafialną na kolejnych 
Mszach św.: o godz. 10.00, 11.30 i 13.00.  
- Na Liturgię o godz. 10.00 zapraszamy przede wszystkim 
chorych i w podeszłym wieku. Ks. kardynał udzieli tym osobom 
specjalnego błogosławieństwa. 
- Sprawozdania ze swojej działalności złożą natomiast następu-
jące zespoły parafialne: 
  a) Ośrodek Wsparcia dla Najuboższych, 
  b) Koła Żywego Różańca, 
  c) Legion Maryi, 
  d) Rodzina Radia Maryja,  
  e) Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus”, 
  f) Rodziny Nazaretańskie, 
  g) Zespół prowadzący Salonik i Galerię. 
- Po Mszy św. o godz. 11.30 – w czasie nabożeństwa – ks. kar- 
dynał udzieli błogosławieństwa dzieciom oraz rodzicom oczeku-
jącym potomstwa.  
- Sprawozdania ze swojej działalności złożą następujące 
zespoły parafialne: 
  a) Ministranci, 
  b)  Lektorzy, 
  c)  Służba Liturgiczna Dziewcząt, 
  d)  Schola dziecięca. 
- Po Mszy św. o godz. 13.00 udamy się w procesji na cmentarz, 
aby we wspólnej modlitwie polecić Miłosiernemu Bogu naszych 
bliskich zmarłych. Następnie ks. arcybiskup dokona lustracji 
cmentarza.  
- Wcześniej, podczas Liturgii, swoje sprawozdania z działalności 
złożą następujące zespoły parafialne: 
  a)  Akcja Katolicka, 
  b)  Neokatechumenat, 
  c)  Chór parafialny, 
  d)  Odnowa w Duchu Świętym, 
  e)  Zespół redakcyjny „Klimatów”.

 - 12 marca Jego Eminencja ks. kardynał odwiedzi Szkołę Pod-
stawową i Gimnazjum w Powsinku, Kolegium św. Stanisława, 
Liceum i Szkołę Podstawowa im. Stanisława Kostki Potockiego, 
Szkołę Europejską, a także spotka się Zarządem Dzielnicy  
i Dyrektorem Pałacu wilanowskiego. Po południu poprowadzi 
spotkanie z katechetami uczącymi w szkołach na terenie parafii. 

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali, jak w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu, zostanie odprawione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. 

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w naszym 
kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinach: 12.30 (dla 
dorosłych), 16.30 (dla dzieci) oraz 18.30 (dla dorosłych, młodzie-
ży, studentów i młodzieży pracującej).

4. Rekolekcje parafialne rozpoczną się 18 marca, w IV Niedzielę 
Wielkiego Postu. Poprowadzą je ojcowie dominikanie.

5. Przed kościołem można nabyć świece Caritas na stół świą-
teczny.  
Pragniemy przypomnieć, że uzyskane w ten sposób środki 
Caritas przeznacza na działalność charytatywną, niosąc pomoc 
najbardziej potrzebującym. Często trafia ona do poszkodowa-
nych w różnego rodzaju kataklizmach w kraju i za granicą.

6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza wszystkie 
wspólnoty i grupy oraz indywidualne osoby w każdym wieku do 
włączenia się w inicjatywę pod nazwą „Warszawskie Jerycho”. 
Jest to, poprzedzająca obchody Dnia Świętości Życia, nieustan-
na tygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 
obrony życia poczętego. 

 Od 18 do 25 marca – w centrum Warszawy, w kaplicy św. Bar-
bary (za hotelem Marriott) – o każdej porze dnia i nocy będzie 
można włączyć się w modlitwę, zarówno indywidualnie, jak  
i w zorganizowanej wspólnocie.  
Bliższe informacje o „Warszawskim Jerychu” oraz innych wyda-
rzeniach towarzyszących można znaleźć na plakacie w gablocie 
przed kościołem oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

7. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2363 PLN na pomoc Kościołowi 
w świecie. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”.

8. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:  
Arkadiusz Kobiałka, kawaler z parafii pw. NMP Królowej Wy-
znawców w Warszawie, oraz Magdalena Kłusek, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź II. 
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między 
narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić o tym kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

KO M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 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
Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
                                                              - Wydawca

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 19.02.2012 do 18.03.2012
   O ducha odwagi  
dla katolików, którzy bronią 
zasad chrześcijańskich.

18 marca (godz. 16.00) zapraszamy do kanonii na 
spotkanie Kół Żywego Różańca wszystkich tych 
– również młodych, którzy chcieliby się włączyć do 
wspólnej modlitwy różańcowej. Aby Róże Różańcowe 
mogły trwać na wspólnotowej modlitwie, bardzo po-
trzebni są nowi członkowie.                   „Szczęść Boże”

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie
Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl


