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PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 4,32-34.39-40

Mojżesz tak powiedział do ludu:  
Zapytaj dawnych czasów, które były 
przed tobą, od dnia, gdy Bóg stwo-
rzył na ziemi człowieka, [zapytaj] od 
jednego krańca niebios do drugiego, 
czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie 
jak to lub czy słyszano od czymś po-
dobnym? Czy słyszał jakiś naród głos 
Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozo-
stał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść 
i wybrać sobie jeden naród spośród 
innych narodów przez doświadczenia, 
znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wy-
ciągniętym ramieniem, dziełami prze-
rażającymi, jak to wszystko, co tobie 
uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na 
twoich oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym ser-
cu, że Pan jest Bogiem, a na niebie 
wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. 

Strzeż Jego praw i nakazów, które ja 
dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci 
się wiodło i twym synom po tobie; byś 
przedłużył swe dni na ziemi, którą na 
zawsze daje ci Pan, Bóg twój.

PSALM  
RESPONSORYJNY
Ps 33,4-6.9.18-20.22

REFREN: 
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie  
ust Jego. 
Bo przemówił i wszystko się stało, 
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei,  
którą pokładamy w Tobie. 

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8,14-17

Wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi. Nie otrzy-
maliście przecież ducha niewoli, by 
się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście ducha przybrania za sy-
nów, w którym możemy wołać: Abba, 
Ojcze! Sam Duch wspiera swym świa-
dectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 
Boga, a współdziedzicami Chrystusa, 
skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, 
by też wspólnie mieć udział w chwale.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1,8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, Bogu, który jest i który był, 
i który przychodzi. K O M E N T A R Z

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na-
rody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19).  
Kiedy zostałeś ochrzczony w imię 
Trójcy Świętej – Bóg ofiarował ci dar 
nowego życia i świętości. Tylko wtedy, 
gdy uświadomisz sobie wielkość daru, 
będziesz go strzegł, zrobisz wszytko, 
aby go nie zmarnować. 

Pamiętaj, że nawet po chrzcie twoja 
ludzka natura jest obciążona skutkami 
grzechu pierworodnego. Św. Maksymi-

lian Kolbe uczył, że tylko ten nie płynie 
z prądem pożądliwości, kto wytrwale 
wiosłuje. 

Musisz toczyć duchową walkę. Mu-
sisz dać się prowadzić Duchowi Święte-
mu: Wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi (Rz 8, 14).  
Gdy doświadczasz słabości starego 
człowieka, nie wątp w moc Bożych 
obietnic, ale ufaj i bądź wzorem dla 
innych.

Ks. Dariusz Kowalczyk

D
uccio di Buoninsegna (1255 - 1319) O
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EWANGELIA
Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Ga-
lilei na górę, tam gdzie Jezus im pole-
cił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy Jezus podszedł do nich  
i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko,  
co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.

Oto słowo Pańskie.
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PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

JUŻ WKRÓTCE
PIKNIK PARAFIALNY
Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza  
do wzięcia udziału w tegorocz-
nym Pikniku Parafialnym, który 
odbędzie się 17 czerwca 2012 r.

Czerwiec 
miesiącem 
Jezusa

Po majowych nabożeństwach po-
święconych czci Matki Bożej przycho-
dzi pora na nabożeństwa czerwcowe, 
podczas których uwaga wiernych 
koncentruje się na Sercu Pana Jezusa,  
w którym są wszystkie skarby, mą-
drości i umiejętności. W centrum ad-
oracji jest Jezus i Jego Serce cierpli-
we i wielkiego miłosierdzia.

Kult Serca Jezusowego – cnót wszel-
kich bezdennej głębiny – sięga daleko 
w historii. Swój początek wziął w XVII 
wieku, kiedy to wizytka Małgorzata 
Maria Alacoque doświadczyła obja-
wień Pana Jezusa, który wezwał ją 
do upowszechniania w całym Koście-
le nabożeństw poświęconych Jego 
Sercu – gorejącemu ognisku miłości.  
I chociaż nabożeństwa czerwcowe 
upowszechnione zostały dopiero w 
XIX wieku, od momentu objawień kult 
Serca Jezusowego przybierał róż-
ne formy. Ostatecznie nabożeństwo 
czerwcowe zawdzięczamy innej za-
konnicy - Anieli de Saint - Croix, która 

stwierdziła, że skoro maj poświęcony 
jest Matce Bożej, to czerwiec powinien 
w centrum swojej uwagi postawić Je-
zusa i Jego Serce - źródło życia i świę-
tości. Do swojego pomysłu z sukce-
sem przekonała innych, dzięki czemu 
szybko zyskał przychylność władz Ko-
ścioła. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX 
zatwierdził nabożeństwo czerwcowe.

Tym samym od tego czasu rokrocz-
nie w czerwcu wierni całego Kościoła 
swoje oczy zwracają na Serce Jezusa 
nieskończonego miłosierdzia.

W Polsce nabożeństwa ku czci 
Serca Pana Jezusa początkowo były 
odprawiane w Klasztorze Wizytek  
w Warszawie, Lublinie i Krakowie, na-

stępnie biskup Lublina podjął decyzję 
o odprawianiu nabożeństw w całej 
diecezji. W dalszej kolejności nabo-
żeństwa ze śpiewaną litanią do Serca 
Jezusowego rozprzestrzeniły się na 
cały kraj.

Wybór terminu nie był przypadko-
wy. To właśnie w czerwcu 1675 r. do-
szło do najważniejszego z wielkich 
objawień doświadczonych przez św. 
Małgorzatę Marię. Symboliczny wy-
miar ma także fakt, że czerwiec na-
stępuje po maju, miesiącu maryjnym.  
Ale przede wszystkim w czerwcu 
(15.06) przypada Święto Serca Pana 
Jezusa. 

Zasadniczymi elementami nabożeń-
stwa czerwcowego są adoracja Naj-
świętszego Sakramentu oraz Litania 
do Najświętszego Serca Jezusowego. 
Sama historia litanii do Serca Jezuso-
wego jest ciekawa. Powstała w XVIII 
wieku w Marsylii jako modlitewna proś-
ba o wybłaganie ratunku dla miasta 
pogrążonego w zarazie. Składająca 
się początkowo z 26 wezwań litania 
z czasem zyskała siedem kolejnych. 
Łącznie 33 wezwania mają symbolicz-
ny charakter i upamiętniają liczbę lat 
Jezusa na ziemi. W 1899 r. Kongrega-
cja Obrzędów zatwierdziła litanię do 
publicznego odmawiania.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

MODLITWA SERCA 
DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
Boże w Trójcy jedyny, 
wierzę, że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą, 
że otrzymując życie Boże, 
zarazem i Ciebie przyjmujemy. 
Jakże nas uszlachetniasz, uświęcasz i podnosisz w godności, 
sprawiając, że Twoim jesteśmy mieszkaniem. 
Dzięki Ci za tę wielką łaskę. 
Święty Boże, działaj w nas, 
prosimy, z pokorą, 
podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność 
i dopomagaj, abyśmy w postępowaniu 
pamiętali o swojej godności 
i chrześcijańskim życiem 
okazali wdzięczność 
za łaskę Twojego, Boże, życia w nas.
O Trójco Przenajświętsza, upadam dziś przed Tobą na kolana. 
Oddaję Ci cześć i uwielbienie. 
Dziękuję Ci za wszystko: Tobie, Ojcze Przedwieczny, żeś mnie stworzył; 
Tobie, synu Boży, żeś mnie odkupił; 
Tobie, Duchu Święty, żeś mnie łaską i miłością ożywił i uświęcił.
Amen

ODNOWA  
W DUCHU ŚWIĘTYM  

zaprasza
Parafialna grupa Odnowy w Du-

chu Świętym Effatha zaprasza na 
Modlitwę Uwielbienia w piątek 
8.06 o godz. 19.00. Spotkanie mo-
dlitewne odbędzie się w sali nad Sa-
lonikiem (w dzwonnicy). 

Łaska, której doświadczamy we 
wspólnocie to poznanie miłości 
Boga. Zapraszamy na spotkanie 
modlitewne, gdzie przeżywamy 
żywą więź z Jezusem i Duchem 
Św. poprzez uwielbienie, dziękczy-
nienie i rozważanie Słowa Bożego.

Zapraszamy serdecznie  
do wspólnej modlitwy!
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ŚWIĘTO 
BOŻEGO 
CIAŁA

Od XIII wieku Kościół obchodzi 
święto Bożego Ciała, aby w odpo-
wiednio uroczysty sposób podzię-
kować Chrystusowi za ten niezwy-
kły dar ustanowienia Najświętszego 
Sakramentu.

Inicjatorką ustanowienia tego święta 
była św. Julianna z Cornillon (1193-
1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru 
augustianek w Mont Cornillon w pobliżu 
Liege, w roku 1245 została zaszczycona 
objawieniami, w których Chrystus prosił 
o ustanowienie osobnego święta ku czci 
Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus 
wskazał też dzień uroczystości Boże-
go Ciała - czwartek po niedzieli Świę-
tej Trójcy. Biskup Liege, po naradzie 
ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu 
objawień, postanowił wypełnić życzenie 
Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się 
pierwsza procesja eucharystyczna.

Jednak w tym samym roku biskup 
Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo 
miasta za namową teologów uznało 
krok zmarłego ordynariusza za przed-
wczesny. Po powtórnym zbadaniu 
sprawy zatwierdzono jednak to świę-
to. W roku 1251 ponownie archidiakon 
Jakub poprowadził więc ulicami Liege 
procesję eucharystyczną. 

Impulsem bezpośrednim do ustano-
wienia święta był cud, jaki wydarzył się 
w Bolsena.

W 1263 r. z pielgrzymką do grobu 
świętych Apostołów Piotra i Pawła wy-
ruszył kapłan Piotr z Pragi. Na skutek 
szerzącej się herezji podważającej re-
alną obecność Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie także on zwątpił w 
tę Boską tajemnicę. W Rzymie chciał 
odzyskać dar głębokiej wiary. Pielgrzy-
mując znanym pątniczym szlakiem 
zatrzymał się w Bolsenie, by oprawić 
Mszę św. przy grobie św. Krystyny. Nie 
przypuszczał wówczas, że Bóg wybie-
rze to miejsce, aby objawić mu Tajem-
nicę swojej eucharystycznej obecności.

Kiedy kapłan przystąpił do rozdzie-
lania Komunii Świętej, jedna z Hostii 
nagle zaczęła krwawić. Najświętsza 
Krew przesączyła się przez jego pal-
ce i spłynęła na białe płótno korporału, 
kilka kropel Krwi upadło na posadzkę. 
Ksiądz Piotr z Pragi stracił przytom-
ność I nie był już w stanie dokończyć 
odprawiania Mszy św. Świadkowie 

cudu stłoczyli się wokół ołtarza, podzi-
wiając pozostawiony na nim korporał 
z 25 śladami krwi Chrystusa, tworzą-
cymi na nim podobiznę Ukrzyżowane-
go. Na tym świętym miejscu, gdzie św. 
Krystyna złożyła niegdyś Bogu ofiarę 
życia, Chrystus zaświadczył o swo-
jej Ofierze, w której złożył Bogu Ojcu 
swoje Ciało i Krew. Od tej pory św. Kry-
stynę obdarzono mianem strażniczki 
Eucharystii. Dla godnego uczczenia 
relikwii w Orvieto wzniesiono wspania-
łą katedrę - jedno z arcydzieł świato-
wej architektury gotyckiej. Dla Hostii 
i zakrwawionego korporału - umiesz-
czonych w specjalnym relikwiarzu ze 
złota, srebra i emalii - wybudowano 
specjalną Kaplicę Korporału. Zacho-
wano też skrwawione kamienie z bol-
seńskiego kościoła. Jeden z nich zo-
stał wmurowany w ścianę za ołtarzem, 
przy którym zdarzył się cud, drugi 
- włożony do relikwiarza czci się dziś  
w czasie procesji Bożego Cia-
ła.  Szczególnie uroczyście przeżywa 
się w tym mieście dzień Bożego Ciała. 
Procesja z Najświętszym Sakramen-
tem i relikwiarzem przechodzi wów-
czas przez najważniejsze ulice i place 
miasta. Poprzedza ją trzystuosobowy 
orszak historyczny. Wierni oddający 
cześć Najświętszemu Sakramentowi 
doznają tu wielu łask i uzdrowień.

W czasie, kiedy wydarzył się cud  
w Bolsena, papież Urban IV przeby-
wał w pobliskim Orvieto. Dowiedziaw-
szy się o niezwykłym zdarzeniu, wy-
słał on do Bolseny swoich teologów, 
którzy potwierdzili prawdziwość cudu.  
Hostię i pokryty krwią korporał w uroczy-
stej procesji przeniesiono do Orvieto.  
To właśnie wydarzenie uznaje się za 
początek odprawiania procesji Bożego 
Ciała.  Niecodziennym upamiętnieniem 
cudu oraz uroczystego przeniesienia 
korporału i Ciała Chrystusa z Bolse-
ny do Orvieto stało się wprowadzone 
przez Urbana IV święto Bożego Ciała  
i praktyka odbywania w tym dniu proce-
sji eucharystycznej. 

Korzystając, że na dworze papieskim 
w Orvieto był wówczas św. Tomasz 
z Akwinu, papież Urban IV polecił mu 
opracowanie tekstów liturgicznych do 
Mszy świętej i do Liturgii Godzin kapłań-
skich. Wielki doktor Kościoła uczynił to 
po mistrzowsku. Tekstów tych używa 
się do dziś - zwłaszcza często śpiewany 
jest hymn Pange lingua (Sław, języku...) 
- i jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak 
wielkim Sakramentem).

Papież Klemens V odnowił święto 
(1314), które po śmierci Urbana zaczę-
ło zanikać. Papież Jan XXII (+ 1334) 
zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu  

papieża Urbana VI uroczystość Bo-
żego Ciała należy do głównych świąt 
w roku liturgicznym Kościoła (1389). 
Pierwsza wzmianka o procesji w to 
święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. 
Od wieku XIV spotykamy się z nią  
w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpa-
nii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął 
się w Niemczech zwyczaj procesji do 
czterech ołtarzy. Msze święte przy wy-
stawionym Najświętszym Sakramen-
cie wprowadzono w wieku XV. Do roku 
1955 obowiązywała także oktawa,  
w czasie której Chrystus Pan odbierał 
wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczy-
nienia i błagania. Na prośbę Episkopa-
tu Polski w Polsce został zachowany 
zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie 
ma ona już charakteru liturgicznego.

Po raz pierwszy z procesją Bożego 
Ciała na terenie Polski spotykamy się 
już w XIV wieku w Płocku i we Wro-
cławiu. Od wieku XVI wprowadzono  
z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech 
Ewangelii przy czterech ołtarzach. Ist-
nieje on do dnia dzisiejszego. Od daw-
na wprowadzono zwyczaj, istniejący 
po dzień dzisiejszy, że lud przynosi do 
kościoła wianki ziół. Tam zostawia je 
przez całą oktawę. W oktawie kapłan 
je poświęca, po czym lud zabiera je 
do domu. Zawiesza je na ścianie, by 
chroniły od choroby lub poszczególne 
gałązki umieszcza na polach, by lepiej 
rosły plony i by Bóg zachował je od 
robactwa i nieurodzaju. W niektórych 
stronach drzewka i gałęzie, którymi był 
przystrojony kościół i ołtarze, po okta-
wie zabierano na pola i tam je zatyka-
no. Ich część palono, aby dym odstra-
szał chmury, niosące grad i pioruny.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

Boże Ciało, Wilanów, 2009 r.  
(fot. Gosia Kozłowska)
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OTWARTE SPOTKANIA BIBLIJNE Opracowali: Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Czego uczy nas Pismo Święte  
o dawaniu, oszczędzaniu,  
wydawaniu pieniędzy, pracy 
i stylu życia?   – studium biblijne, spotkanie6
Błogosławieństwo dzielenia się 

z innymi
Dawanie jest jedną z najbardziej satys-

fakcjonujących części chrześcijańskiego 
życia. Pismo Święte wielokrotnie zachę-
ca nas do szczodrości. W Piśmie Świę-
tym jest więcej wersetów odnoszących 
się do dawania, niż jakiegokolwiek inne-
go tematu związanego z pieniędzmi. 

Wspaniałomyślne jest dzielenie się  
z ubogimi a nawet oddanie wszystkiego 
ubogim. Lecz jeśli będziemy dawać bez 
miłości, nie przyniesie to żadnej korzyści 
dającemu: „I gdybym rozdał na jałmużnę 
całą majętność moją... lecz miłości bym 
nie miał, nic bym nie zyskał” (1Kor 13,3).

Dlaczego Bogu zależy, aby naszymi 
czynami kierowała miłość?

Przede wszystkim dlatego, że Bóg jest 
miłością (1J 4,16). Następnie, ponieważ 
Bóg Ojciec sam dał nam przykład dawa-
nia z miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzone-
go dał” (J 3,16). Najlepszym sposobem 
okazania miłości bliźniemu jest dawanie 
każdego daru tak, jakbyśmy dawali go 
bezpośrednio Jezusowi Chrystusowi. 
„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu 
nakazuje jego własne serce, nie żałując i 
nie czując się przymuszonym, albowiem 
radosnego dawcę miłuję Bóg” (2Kor 9,7).

Komu dawać?
„Czcij Pana ofiarą z twego mienia i pier-

wocinami całego dochodu” (Prz 3,9). Bóg 
nie potrzebuje naszych pieniędzy, to my 
potrzebujemy by je dawać. Dawanie na 
Boże dzieła przypomina nam, że wszyst-
ko należy do Boga i że to On nas zaopa-
truje we wszystko. Świadczy to również 
o naszym posłuszeństwie Bożym zasa-
dom. Dziesięcina, czyli dziesięć procent 
naszych dochodów, stanowi podstawę 
tego, co możemy dawać. Oprócz dzie-
sięciny, Boży lud w Starym Testamencie 
składał ofiary. Nowy Testament buduje 
na fundamencie dziesięcin i ofiar, ucząc 
nas, abyśmy dawali proporcjonalnie do 
tego, co otrzymujemy. Jezus pochwalał 
poświęcenie, gdy dajemy: „Przyszła też 
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pie-
niążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę 

powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzu-
ciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 
do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali 
z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, 
całe swe utrzymanie” (Mk 12,42-44). 

Dawać może każdy: bogaty i biedny. 
Kilka lat temu będąc na wakacjach z ro-
dziną byliśmy w kościele w nieznanym 
nam mieście. Usiadł obok nas mężczy-
zna wyglądający na bezdomnego, na 
żebraka. Zwrócił naszą uwagę, ponie-
waż pachniał niesympatycznie i trudno 
było w upalny dzień to wytrzymać. Gdy 
była zbierana kolekta on również wrzu-
cił do koszyka pieniążek. Zaskoczyło 
nas to, ponieważ nigdy wcześniej nie 
widzieliśmy, aby osoba prosząca innych  
o pomoc sama składała ofiarę.  Po mszy 
świętej ów człowiek podszedł do figurki 
Maryi, zapalił świeczkę, złożył kolejną 
ofiarę i modlił się. Wtedy zrozumieliśmy, 
że dawanie nie zależy od tego czy nas 
na to stać, ale zależy od nastawienia 
serca: czy chcę dawać?

1. Dawaj na potrzeby Kościoła 
i służbę Bożą.

Pismo Święte uczy nas, abyśmy za-
spokajali potrzeby Kościoła oraz osób 
pełniących w nim posługę. Kapłani Sta-
rego Testamentu mieli utrzymywać się 
z darowizn wiernych: „Oddaję lewitom 
jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny 
składane przez Izraelitów w zamian za 
służbę, jaką pełnią” (Lb 18,21). Nowy 
Testament uczy tego samego na temat 
utrzymywania osób pełniących służbę: 
„Prezbiterzy, którzy dobrze przewodni-
czą, niech będą uważani za godnych 
podwójnej czci, najbardziej ci, którzy tru-
dzą się głoszeniem słowa i nauczaniem.” 
(1Tm 5,17) i inny fragment: „Pan postano-
wił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy gło-
szą Ewangelię” (1Kor 9,14).

2. Dawaj ubogim.
Setki wersetów Pisma Świętego mówi  

o zaspokajaniu potrzeb ubogich. W Ewan- 
gelii Św. Mateusza 25,34-45 poznajemy 
jedną z najbardziej ekscytujących prawd 
Pisma Świętego: „Odezwie się Król... 
byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem 

spragniony, a daliście Mi pić... wówczas 
zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy wi-
dzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?... 
Król im odpowie: Zaprawdę powiadam 
wam: Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do  
tych po lewej stronie: Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny... by-
łem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a nie daliście Mi pić... cze-
go nie uczyniliście jednemu z tych naj-
mniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 
Jezus, Zbawiciel świata, utożsamia się  
z ubogimi. Kiedy dajemy ubogim, tak 
naprawdę dajemy Jezusowi: „Czci Go 
[Stwórcę] ten, kto się nad biednym lituje” 
(Prz 14,31) i „Błogosławiony, czyj wzrok 
miłosierny, bo chlebem dzieli się z bied-
nym” (Prz 22,9) oraz „Jakub, Kefas i Jan... 
podali mnie [Pawłowi] i Barnabie prawicę 
na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan... 
bylebyśmy pamiętali o ubogich, co też 
gorliwie starałem się czynić” (Gal 2,10). 

Cztery błogosławieństwa 
dawania

„Trzeba... pamiętać o słowach Pana 
Jezusa, który powiedział: Więcej szczę-
ścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 
20,35). Jeśli dar jest składany z właści-
wym nastawieniem, dawca może do-
świadczyć błogosławieństwa Bożego na 
cztery sposoby:

1. Dawanie kieruje nasze 
serca ku Chrystusowi.

„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie  
i serce twoje„ (Mt 6,21). Kiedy dzielimy 
się pieniędzmi lub innymi dobrami z bliź-
nimi nasze serce zwraca się ku Jezusowi,  
a często jest tak, że dlatego dzielimy się 
z innymi, bo nasze serce należy do Chry-
stusa i to On nas przynagla do czynów 
miłosierdzia. 

2. Dawanie kształtuje bogo-
bojny charakter i pomaga 

upodobnić się do Chrystusa. 
Bóg pragnie, abyśmy byli coraz bardziej 

podobni do Jezusa. Jezus był ofiarnym  
i bezinteresownym dawcą, oddał Swo-
je życie za zbawienie człowieka. Posłu-
szeństwo Bogu w sprawach finansowych 
wyraża nasze poddanie życia Jezusowi, 
a wolą Bożą jest abyśmy dawali szczo-
drze i z radosnym nastawieniem. Mówi 
o tym fragment 2Kor 9,7. Niestety natu-
ra człowieka została skażona grzechem 
pierworodnym i dlatego bardziej jeste-
śmy samolubni niż ofiarni. Jedynym spo-
sobem upodobnienia się do Chrystusa  



5 Nr 171

w tym zakresie jest pełne poświęce-
nia dawanie. Dając odwracamy nasze 
serce od własnych pragnień, od ego,  
a zwracamy je ku bliźniemu. W ten spo-
sób wypełniamy przykazanie miłości 
względem bliźniego i czynimy to, co Bóg, 
który pierwszy nas umiłował.

3. Dawanie pozwala 
gromadzić skarby w niebie.
W Ewangelii Św. Mateusza 6,20 czyta-

my: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, 
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 
złodzieje nie wyłamują się i nie kradną. 
Pan Jezus chce, byśmy inwestowali w 
naszą wieczność. Apostoł Paweł napi-
sał: „Mówię zaś to bynajmniej nie dlate-
go, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, 
który wzrasta na wasze dobro” (Flp 4,17). 
Kiedy dajemy, gromadzimy sobie skarb w 
niebie, z którego będziemy mogli korzy-
stać przez całą wieczność. 

4. Dawanie może sprawić, 
że Bóg będzie mnożył nasze 
zasoby chcąc obdarowywać 

innych przez nas.
„Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad 

miarę skąpy zmierza do nędzy. Człowiek 
uczynny dozna nasycenia, obfitować bę-
dzie, kto [bliźnich] napoi” (Prz 11,24-25). 
„Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie,  
a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie... 
władny jest Bóg udzielić wam obficie 
wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze 
wszystkiego pod dostatkiem, mogli 
hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, 
jak napisano: „Szczodrze rozdaje, udzie-
la ubogim, sprawiedliwość jego trwa 
na wieki. A ten, kto daje ziarno siewcy  
i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew 
was, i przysporzy owoców sprawiedliwo-
ści waszej, a tak ubogaceni we wszyst-
ko będziecie mogli okazywać wszelką 
szczodrobliwość, która za naszym przy-
czynieniem pobudza do dziękczynienia 
Bogu” (2 Kor 9,6-11). Te wersety uczą 
nas, że Bóg może powiększać nasze za-
soby, abyśmy mogli zaspokajać wszyst-
kie nasze potrzeby i jednocześnie więcej 
dawać na Boże dzieła i dla ubogich.

Drodzy czytelnicy Klimatów, jeśli otwo-
rzycie swoje serce na finansowe wspiera-
nie Bożych dzieł i dzielenie się z innymi, 
nie unikniecie trudnych doświadczeń fi-
nansowych, ale trwając w takiej postawie 
będziecie doświadczać radości i „groma-
dzić skarby w niebie”. Tego z serca każ-
demu z Was życzymy i tradycyjnie za-
praszamy na siódme środowe spotkanie  
o 19:00 do saloniku w dzwonnicy, pod-
czas którego będziemy mówić o oszczę-
dzaniu po Bożemu.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

RELACJA Z CZUWANIA PRZED 
ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO
Zesłanie Ducha Świętego jest dla Odnowy w Duchu Świętym uroczystością 
patronacką, niecierpliwie oczekiwaną i niezwykle intensywnie przeżywaną. 

W sobotę, w przeddzień Piędziesiąt-
nicy zebraliśmy się w naszym koście-
le, na wzór Apostołów, którzy oczeki-
wali zapowiedzianego Pocieszyciela. 
Pod przewodnictwem księdza Darka 
Kuczyńskiego i prowadzącego Jac-
ka Kryńskiego przyzywaliśmy Ducha 
Świętego prosząc Go o pomoc w licz-
nych naszych intencjach. Modlitwom 
towarzyszył śpiew przy akompania-
mencie gitar i skrzypiec. W atmosferze 
niemal namacalnej obecności Bożego 
Ducha trwaliśmy na cichej adoracji 
zakończonej indywidualnym błogosła-

wieństwem Przenajświętszym Sakra-
mentem. Czuwanie zakończyła uro-
czysta Msza św., podczas której wy-
słuchaliśmy radosnego kazania. Była 
już niedziela, kiedy niechętnie rozcho-
dziliśmy się do domów szczęśliwi, spo-
kojni i pełni nadziei, że dary, którymi 
Duch Święty nas obdarzył zaowocują 
zgodnie z wolą Bożą. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w te-
gorocznym czuwaniu, gorąco dzięku-
jemy. Zapraszamy za rok.

Krystyna Kruszewska
foto. Andrzej Chomczyk
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

– „Chcemy przypominać Polakom, że 
rodzina jest najważniejsza, a także jej rolę 
w wychowaniu i kształceniu fundamentów 
wartości. Służba, pomoc i modlitwa za ro-
dzinę jest wielką sprawą. Chcemy zachę-
cać do pielęgnowania więzi rodzinnych, 
spędzania czasu z dziećmi. Zapraszam do 
świętowania wszystkich Polaków, a szcze-
gólnie mieszkańców Warszawy” - tłumaczy 
wybór tegorocznego hasła Ks. Kazimierz 
Kardynał Nycz Metropolita Warszawski. 
Organizowane przez Centrum Opatrzno-
ści Bożej doroczne Święto Dziękczynienia, 
podobnie jak w latach ubiegłych, ma cha-
rakter rodzinnego święta, podczas którego 
wartości uniwersalne oraz piknik łączą się 
z duchowym przeżywaniem i wydarzenia-
mi o charakterze religijnym. Uroczystości 
rozpoczynają się o godz. 8:00 na Placu 
Piłsudskiego skąd rusza pielgrzymka do 
Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 12:00 
na placu przed Świątynią Opatrzności Bo-
żej zostanie odprawiona uroczysta Msza 
św. dziękczynna, w której będą uczestni-
czyć przedstawiciele Episkopatu Polski. 
Odprawi ją i homilię wygłosi ks. Stanisław 
Kardynał Ryłko.  Świątynia Opatrzności 
Bożej to nie tylko Wotum Wdzięczności 
Narodu Polskiego, ale również zaproszenie 
do dziękowania Bogu i ludziom. Dlatego 
też w obchody Święta Dziękczynienia włą-
czają się przedstawiciele miast papieskich 
i różnych grup zawodowych. W tegorocz-
nych uroczystościach bierze udział grupa 
zawodowa górników. Przyjeżdżają ze Ślą-
ska i przywożą ze sobą Czarną Monstran-
cję. – „Podkreślając ogólnopolski wymiar 
Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego 
do współuczestnictwa w obchodach Świę-
ta Dziękczynienia chciałbym zapraszać te 
środowiska, które mają szczególne powo-
dy do dziękowania. W tym roku są to gór-
nicy, których ciężka praca i ryzyka z nią 
związane każą pokładać nadzieję nie tylko 
w wysiłkach ludzkich, ale i w Opatrzności 
Bożej”- mówi Kardynał Nycz. 

Po Mszy św. przewidziane są występy 
artystów. Zaśpiewa Majka Jeżowska, Bra-
thanki, Raz Dwa Trzy, Joszko Broda, Mie-
tek Szcześniak i Maleo Reggae Rockers. 
- Przygotowaliśmy też specjalny program 
dla dzieci w wieku do 12 lat - grę pod ha-
słem „Dziękuję znaczy Kocham”, w której 
najmłodsi będą mogli wziąć udział wraz  
z rodzicami - mówi Piotr Gaweł. W trakcie 
tej gry dzieci nauczą się postawy wdzięcz-
ności. Na specjalnie przygotowanych 
punktach, utworzonych z gigantycznych 
liter, których jest dokładnie tyle, ile w słowie 

„Dziękuję”, dzieci uczestniczą w grach, za-
bawach i konkursach. Grę rodzinną poprze-
dza „Wdzięczny teatrzyk”. Dzieci i rodzice 
zobaczą scenkę wierszowaną z życia ro-
dziny, odegraną przez 2-3 aktorów. Ukaże 
ona ważną rolę podziękowania w naszych 
domach. Dzieci nauczą się również piosen-
ki finałowej pod hasłem: „Dziękuję znaczy 
Kocham”.  O godzinie 15:00 uczestnicy ob-
chodów Święta Dziękczynienia wypuszczą 
do nieba baloniki wdzięczności, a o 21.37 
będzie można podziwiać iluminację Świą-
tyni. Tuż przed iluminacją zostanie wysta-
wiony Najświętszy Sakrament w Czarnej 
Monstrancji. - Przez cały dzień wszyscy 
przybyli, a zwłaszcza darczyńcy, będą mieli 
możliwość obejrzenia postępu prac na bu-
dowie Świątyni Opatrzności Bożej - mówi 
Piotr Gaweł.
3 czerwca 
8:00 - 12:00 Procesja dziękczynna z pla-
cu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności 
Bożej 
11:45 Plac przed Świątynią Opatrzności 
Bożej w Wilanowie; Finał Marszu dla Życia 
i Rodziny 
12:00 - 13:30  Plac przed Świątynią 
Opatrzności Bożej w Wilanowie; Msza św. 
dziękczynna z uroczystym Aktem Dzięk-
czynienia 
13:30 Otwarcie Miasteczka dla Dzieci;  
Gra rodzinna „DZIĘKUJĘ znaczy KOCHAM” 
14:00 - 21:00  Występy artystów - Joszko 
Broda, Majka Jeżowska, Mietek Szcze-
śniak, Brathanki,  Maleo Reggae Rockers, 
Raz Dwa Trzy, Mały Chór Wielkich Serc 
15:00  Wypuszczenie do nieba baloników 
„Dziękuję” 
21:30  Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu w Czarnej Monstrancji, przywiezio-
nej ze Śląska przez górników - wspólna 
modlitwa do Serca Pana Jezusa 
21:37  Iluminacja świątyni; zakończenie 
Pielgrzymka dziękczynna w Święto Dzięk-
czynienia - 3 czerwca. 
Trasa pielgrzymki:
pl. Piłsudskiego - Królewska - Krakowskie 
Przedmieście - Nowy Świat - Plac Trzech 
Krzyży - Al. Ujazdowskie - Belwederska 
- Jana III Sobieskiego - al. Wilanowska -  
al. Rzeczypospolitej 
Odcinki pielgrzymki: 
- plac na Rozdrożu, 
- ogródki działkowe w rejonie ul. Idzikow-
skiego, 
- kościół św. Antoniego Marii Zaccarii -  
w tym miejscu dołączają: orkiestra Wojska 
Polskiego, przedstawiciele Miast Papie-
skich oraz grupa zawodowa górników.

Święto Dziękczynienia 
- Pola Wilanowskie 
Arcybiskup Warszawy zaprasza do udziału w obchodach Święta Dziękczynienia Bo-
żej Opatrzności. W dniu dzisiejszym,  już po raz piaty obchodzimy Święto Dziękczy-
nienia. W tym roku odbywa się ono pod hasłem „Dziękujemy za dar życia i rodzinę”. 

Ministerstwo 
Finansów myśli 
o podatku od… 

nieużytków 
Resort  Ministerstwa Finansów kiero-

wany przez ministra Jacka Rostowskiego 
zamierza obłożyć podatkiem… nieupra-
wiane grunty. Innymi słowy, jeśli wydaje 
ci się, że na swojej ziemi możesz  nic nie 
robić, jeśli masz taką ochotę, bądź zmu-
szają cię do tego okoliczności, niedługo 
może się okazać, że jesteś w błędzie.  
Ministerstwo Finansów chce wprowadzić 
podatek od nieużytków. Póki co, trwa 
dyskusja nad wysokością nowej daniny.  
Na początku Ministerstwo zapropono-
wało niewielkie sumy, kształtujące się  
w okolicach stu złotych za każdy hek-
tar nieuprawianej ziemi. Urzędnicy do-
szli jednak do wniosku, że taka stawka 
nie zmobilizuje właścicieli nieużytków.  
1000 zł rocznie to już brzmi poważniej.  
Politycy koalicyjnego PSL-u po cichu przy-
znają, że pomysł podatku od nieużytków 
nie jest najgorszy. Zgadzają się z tym, że 
przydałoby się narzędzie zmuszające wła-
ścicieli nieużytków do ich dzierżawy albo 
choćby do koszenia tych leżących odło-
giem hektarów. Z drugiej strony ludowcy 
tradycyjnie i nie bez racji boją się utraty 
swojego tradycyjnego elektoratu. 

Nowy podatek może znacząco zwięk-
szyć wpływy do budżetu. Przyjąwszy, że 
w Polsce są dwa miliony hektarów nie-
użytków, przy stawce 1000 złotych rocznie 
ministerstwo zarobi  dwa miliardy złotych. 

Pacjenci, 
wykupujcie leki  

„na zapas” 
Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej 

Hamankiewicz poradził pacjentom, by wy-
kupili leki refundowane tak, aby mieć zapas 
na trzy miesiące. Apel  ten jest związany 
z umowami jakie NFZ zawarło z lekarza-
mi. Problemy mogą pojawić się od 1 lip-
ca. Wtedy bowiem będą nakładane kary 
finansowe na lekarzy za źle wypisane re-
cepty.  Hamankiewicz ma jednak nadzieję, 
że następca dotychczasowego szefa NFZ, 
Jacka Paszkiewicza, zmieni zapisy zawie-
ranych umów. – „Jeśli nic się nie zmieni,  
1 lipca stracimy prawo do wypisywania 
leków refundowanych” – powiedział.  Szef 
NRL mówił też o zadaniach jakie sto-
ją przed nowym szefem NFZ. – „Musi  
w pierwszym rzędzie zdecentralizować 
działanie tej instytucji. Centralizowanie 
wszystkiego w jednym miejscu na zdrowie 
nikomu nie wyszło. Potem pomyśleć o tym, 
jak rozparcelować ten moloch, wprowa-
dzając alternatywne fundusze zdrowia czy 
kasy chorych. Musi ustalić zasady kontrak-
towania świadczeń medycznych” – radził.
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Pomysł na Światowe Spotkania Rodzin 
powstał za pontyfikatu bł. Jana Pawła 
II. W 1994 r. po raz pierwszy katolickie 
rodziny spotkały się w Rzymie. Od tej 
pory kolejne kongresy odbywają się co 
trzy lata. Gościły je już na kontynencie 
amerykańskim Rio de Janeiro i Meksyk,  
a w Azji - stolica Filipin Manila. 

Tegorocznym gospodarzem 
wydarzenia jest Mediolan a or-
ganizatorem - Papieska Rada 
ds. Rodziny. 

Włoscy gospodarze liczą, 
że w spotkaniu, które rozpo-
częło się 30 maja a zakończy 
3 czerwca, weźmie udział ok. 
miliona uczestników. Kulmi-
nacyjnym punktem mediolań-
skiego kongresu będzie Eucha 
rystia, którą dla katolickich rodzin z całe-
go świata odprawi papież Benedykt XVI. 
Transmisje z uroczystości przekazuje te-
lewizja „Trwam” i radio „Maryja”.

KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 1: Skreśl co drugą literę, a otrzymasz tekst modlitwy, 
jaką możesz pozdrowić Pana Jezusa wchodząc do kościoła.

N W I R E T C E H Y A U J I
B M Ę N D B Z C I Z E A
P D O F C G H J W H A G L K O L N A Y W
P O R P Z I E U N Y A T J R Ś E W G I S Ę D T H S J Z A Y F
S Z A C K B R N A K M L E J N G T D
T P E O R S A D Z A
I R
Z Y A T W U S I Z O E D
I M
N F A G
W K I L E G K D I A
W P I T E R K S Ó D W F
A S M F E B N C
zadanie 2: Zaznacz poprawne dokończenia zdania:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa…

 … obchodzimy zawsze we wtorek następujący po uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej.

 … jest okazją do publicznego wyznania naszej wiary.

 … obchodzimy zawsze w czwartek następujący po uroczystości Zesła-
nia Ducha Św. 

 … jest uwielbieniem Zbawiciela ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

 … jest inaczej nazywana uroczystością Bożego Ciała.

 … obchodzimy zawsze w czwartek następujący po uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej.

Autor kącika dla dzieci: 
Maciej Lichota

Tematem spotkania w Mediolanie są 
słowa: „Rodzina: praca i święto”. „Nie-
stety w naszych czasach planowanie  
i organizacja pracy pod kątem konkuren-
cji rynkowej i największego zysku oraz 
traktowanie święta jako ucieczki od obo-
wiązków i konsumpcji przyczyniają się 

do rozbicia rodziny i wspól-
noty oraz do upowszech-
nienia indywidualistycznego 
stylu życia”, przestrzega Oj-
ciec Święty w liście wysto-
sowanym na mediolańskie 
spotkanie. Papież zwraca 
uwagę, że praca i święto 
są głęboko powiązane z ży-
ciem, wpływają na relacje 
między małżonkami oraz 
między rodzicami a dziećmi. 

Oddziałują też na stosunek rodziny do 
społeczeństwa i Kościoła.

 Marsze, które w dniu dzisiejszym prze-
chodzą ulicami 40 polskich miast,  są wy-

razem jedności z rodzinami, które w tym 
czasie spotkają się z Ojcem Świętym. 

- Marsze to święto rodziny, święto ży-
cia - podkreśla Jarosław Kniołek, koordy-
nator projektu Marsze dla Życia i Rodziny  
z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia 
i Rodziny. Odnosząc się do hasła mar-
szów „Rodzina receptą na kryzys”, zazna-
cza, że zdrowa rodzina, której podstawą 
jest małżeństwo mężczyzny i kobiety, jest 
receptą i antidotum na kryzysy w różnych 
wymiarach. Sposób, w jaki rodziny radzą 
sobie z własnym budżetem, może być na 
przykład wzorem gospodarności i odpo-
wiedzialności dla wielu instytucji. Jak pod-
kreślają organizatorzy, marsze to również 
okazja, aby zachęcać decydentów do re-
alizacji polityki służącej poprawie kondycji 
polskiej rodziny, aby mogła ona bez prze-
szkód realizować swoje zadania.

Zapraszamy do udziału w marszu war-
szawskim, który w sposób szczególny 
splata się z corocznym Świętem Dzięk-
czynienia. Szczegółowy plan święta poda-
je pani Biesiekierska w Wiadomościach.

Opracowali: K i P Kruszewscy

Światowe Spotkanie Rodzin
Dzień, w którym ukaże się aktualny numer „Klimatów św. Anny”, 
będzie ostatnim z trwającego pięć dni Światowego Spotkania Rodzin.

Z ŻYCIA   
SALONIKU   

WILANOWSKIEGO
Jeszcze tylko do 6 czerwca 
możemy oglądać w naszej 

galerii w dzwonnicy 
wystawę prac

CZESŁAWA
GAŁUŻNEGO

Serdecznie zapraszamy
Autor i Organizatorki wystawy
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1. Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwo 
czerwcowe oraz procesja eucharystyczna zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych  
w wypominkach rocznych. 

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

3. Spotkanie dla bielanek i dzieci pragnących czynnie uczestniczyć w Pro-
cesji Bożego Ciała obędzie się w środę, 6 czerwca, o godz. 18.30 przy 
kościele.

4. Zapraszamy na kolejne spotkanie Biblijne, które odbędzie się w środę, 
6 czerwca, w Saloniku w naszej dzwonnicy, o godz. 19.00. Tematy spo-
tkania zostały podane w Klimatach i na stronie internetowej. Zachęcamy 
również do przeczytania artykułu zamieszczonego w Klimatach.

5. Uroczystość Bożego Ciała przypada w najbliższy czwartek, 7 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 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 naszych parafian do ude-
korowania okien a poszczególne wspólnoty parafialne do przygotowania 
ołtarzy. 

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

7. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
- we wtorek, 5 czerwca, Wspomnienie św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika.
- w czwartek, 7 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Boże Ciało).
- w piątek, 8 czerwca, Wspomnienie św. Jadwigi, Królowej.
- w sobotę, 9 czerwca, Święto Poświęcenia Kościoła Katedralnego.
 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy serdeczne 

życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym i zawodowym. 

8. W niedzielę 17 czerwca, po Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie się IV 
Rodzinny Piknik Parafialny pod hasłem „Kościół naszym domem”. W 
programie dzieci będą mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpi również Zespół 
Ludowy Powsinianie i Grupa Seniorów Wilanowskich, Kuźnia Artystycz-
na. Będziemy mogli wysłuchać koncertu pieśni włoskiej i neapolitańskiej 
w wykonaniu zespołu „Bene” oraz na zakończenie koncertu Marka 
Kościkiewicza, członka zespołu De Mono. Przygotowaliśmy również 
wiele imprez towarzyszących, miedzy innymi liczne konkursy dla dzieci 
i dorosłych oraz inne atrakcje: zajęcia z ceramiki dla dzieci, przejażdżkę 
kucykiem, zaprzęgiem konnym, loterię fantową. Catering zapewnia dobre 
jedzenie z grilla. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

9. Zgodnie z zaleceniem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza przed ko-
ściołem zbieramy ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej.

10. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na pokrycie kosztów re-
montu kościoła. Nadal trwają prace związane z wymianą oświetlenia. 
Pragniemy również poinformować, że nadal czekamy na zezwolenia 
konserwatora na wymianę okien w nawie głównej kościoła. Jak informo-
waliśmy wcześniej pragniemy wymienić okna jeszcze przed zimą, aby  
w ten sposób jak najlepiej chronić kościół przed utratą ciepła.

11. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
   Krzysztof Badowski, kawaler z parafii tutejszej i Maria Lilianna Tahery, 

panna z parafii tutejszej – zapowiedź II.
   Michał Bohdan Fechner, kawaler z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskie-

go w Warszawie i Maria Nowotnik, panna z parafii tutejszej – zapowiedź II.
   Jacek Piotr Leszko, kawaler z parafii tutejszej i Eliza Kosiorek, panna  

z parafii pw. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie – zapowiedź II.
   Łukasz Piotr Papajewski, kawaler z parafii Najświętszego Serca Jezusa w 

Bremerhaven-Niemcy i Marta Zofia Kołakowska, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź II.

   Tomasz Grzegorz Skopiński, kawaler z parafii tutejszej i Karolina Klupa 
Rusinowska, panna z parafii pw. św. Łukasza w Warszawie  zapowiedź I.

   Radosław Serafin, kawaler z parafii tutejszej i Agnieszka Zofia Kochanowicz, 
panna z parafii pw. św. Jakuba w Warszawie Tarchominie – zapowiedź I.

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

12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych 
parafian: 

 - śp. Ryszarda Stanisława Piaseckiego
 - śp. Stanisława Kuś
 - śp. Marka Wojciecha Pawłowskiego
 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista  

niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Niedziela Trójcy Przenajświętszej – 3 czerwca 2012 r.
K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

Otwarte spotkania biblijne 
w kościele pw. św. Anny  
w Wilanowie
– środy, godz. 19.00 
Czego uczy nas Pismo Święte  
na temat dawania, oszczędzania, wydawania 
pieniędzy, pracy i stylu życia?
Kogo zapraszamy:

 małżonków i osoby stanu wolnego,
 osoby w każdym wieku,
 członków ruchów i osoby niestowarzyszone, 
 parafian, znajomych i zainteresowanych tematem.

11.04.2012 Na czym polega Boża ekonomia i czym 
różni się od ekonomii tego świata? 

25.04.2012 Spojrzenie na pracę z Bożej perspektywy.
09.05.2012  Szukanie rady i uczenie się zadowolenia.
16.05.2012 Styl życia, czyli jak kontrolować wydatki.
23.05.2012  Długi - droga do niewoli finansowej.
30.05.2012 Błogosławieństwo dawania z radością.
06.06.2012 Oszczędzanie i inwestowanie po Bożemu.

13.06.2012 Jak i kiedy uczyć dzieci zarządzania pie-
niędzmi, aby pieniądze nie rządziły nimi?

20.06.2012 Uczciwość w kwestiach finansowych  
i wpływanie na wieczność dzisiaj.

27.06.2012 Biblijne zasady zarządzania finansami – 
podsumowanie.

Serdecznie zapraszamy:
ks proboszcz Waldemar R. Macko, 
Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Spotkanie 7 – 06.06.2012, godz. 19.00
1. Co Pismo Święte mówi na temat oszczędzania? 
2. Po co oszczędzać? 
3. Największa i najlepsza inwestycja. 
4. Film „Wywyższony” (21min) –  

moja nadzieja na przyszłość.

Rzymskokatolicka Parafia pw. 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


