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PIERWSZE CZYTANIE
Ez 2,2-5

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie 
na nogi; potem słuchałem Tego, który 
do mnie mówił. Powiedział mi: Synu 
człowieczy, posyłam cię do synów Izra-
ela, do ludu buntowników, którzy Mi się 
sprzeciwili. Oni i przodkowie ich wystę-
powali przeciwko Mnie aż do dnia dzi-
siejszego. To ludzie o bezczelnych twa-
rzach i zatwardziałych sercach; posy-
łam cię do nich, abyś im powiedział: Tak 
mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, 
czy też zaprzestaną - są bowiem ludem 
opornym - przecież będą wiedzieli, że 
prorok jest wśród nich.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 123,1-4

REFREN: 
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Do Ciebie wznoszę oczy, 
który mieszkasz w niebie. 
Jak oczy sług są zwrócone 
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy 
na ręce jej pani, 
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, 
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, 
bo mamy już dosyć pogardy. 
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 
szyderstwem zarozumialców  
i pogardą pysznych.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 12,7-10

Aby zaś nie wynosił mnie zbyt-
nio ogrom objawień, dany mi został 
oścień dla ciała, wysłannik szatana, 
aby mnie policzkował - żebym się nie 
unosił pychą. Dlatego trzykrotnie pro-
siłem Pana, aby odszedł ode mnie, 
lecz /Pan/ mi powiedział: Wystarczy 
ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości 
się doskonali. Najchętniej więc będę 
się chlubił z moich słabości, aby za-
mieszkała we mnie moc Chrystusa. 
Dlatego mam upodobanie w moich 
słabościach, w obelgach, w niedostat-
kach, w prześladowaniach, w uciskach 
z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć 
niedomagam, tylekroć jestem mocny.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Duch Pański spoczywa na Mnie, po-
słał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę.

EWANGELIA
Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzin-
nego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, za-
czął nauczać w synagodze; a wielu, 
przysłuchując się, pytało ze zdziwie-
niem: Skąd On to ma? I co za mą-
drość, która Mu jest dana? I takie cuda 

dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest 
to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Jó-
zefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu 
u nas także Jego siostry? 

I powątpiewali o Nim. A Jezus mó-
wił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 
swoich krewnych i w swoim domu 
może być prorok tak lekceważony. 

I nie mógł tam zdziałać żadnego 
cudu, jedynie na kilku chorych położył 
ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich 
niedowiarstwu. Potem obchodził oko-
liczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z
Jezus nauczał w synagodze. Zdu-

miewali się, dopytywali, skąd ma ten 
dar, przecież to cieśla, syn Maryi. 
Powątpiewali o Nim. 

Czy dlatego powątpiewali, że żył 
zbyt blisko, zbyt normalnie, czy dlate-
go, że zazdrościli: „Skąd On to ma”? 

Jezus działa w konkretnej wspól-
nocie i konkretnej kulturze. To wła-
sne środowisko jest nam potrzeb-
ne, abyśmy otoczeni miłością mogli 
wzrastać w określonych warto-
ściach, uczyli się odpowiedzialności, 
realizowali powołanie. Miłość rodzi-
ny, przykład środowiska powoduje, 
że młody człowiek dorasta do życia 
w świecie. 

Jezus odrzucony przez „swoich” 
nie mógł tam dokonać żadnego 

cudu. Środowisko może być dla czło-
wieka szansą rozwoju, ale może też 
niszczyć, ograniczać. A jednak Je-
zus, mimo odrzucenia, był znakiem 
obecności Boga, też tak często od-
rzucanego. My także mamy być zna-
kiem, ale nie tylko naszego buntu, 
niezadowolenia, niemocy. 

Św. Paweł ukazuje nam dzisiaj, że 
skuteczność działania opiera się nie 
na własnych możliwościach, chociaż 
ważnych i potrzebnych. Mimo po-
czucia własnej słabości apostoł wie, 
że wszystko może w Tym, który go 
umacnia. Pan mówi do św. Pawła, 
ale i do nas: „Wystarczy ci mojej ła-
ski. Moc bowiem w słabości się do-
skonali”.

ks. Dariusz Kuczyński

Jezus naucza w
 synagodze, 

G
ustave D

oré, (1832-1883)
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Istniejące źródła na temat dziejów 
papiestwa są wyjątkowo skąpe i mało 
wiarygodne, gdy chodzi o ustalenie 
imion papieży z początków chrześci-
jaństwa. 

Najwcześniejszą listę pierwszych pa-
pieży sporządził ok. 180 r. biskup Lyonu 
– Ireneusz, z pochodzenia Grek. Miała 
ona posłużyć jako dowód ciągłości tra-
dycji od Piotra apostoła do współcze-
snego Ireneuszowi rzymskiego bisku-
pa – Wiktora. Inny wykaz, zawierający 
tylko kilka imion, podał w tym samym 
okresie pochodzący z Azji Mniejszej 
pisarz chrześcijański – Hegezyp. Jego 
dzieło zaginęło, ale znane jest nam we 
fragmentach cytowanych półtora wieku 
później przez Euzebiusza – biskupa Ce-
zarei, zwanego „ojcem historii Kościoła”.

Śladem tych spisów powstały następ-
ne, coraz obszerniejsze katalogi biografii 
papieży, jak np. katalog papieża Liberiu-
sza. Stały się one podstawą opracowy-
wanych w średniowieczu kronik papie-
skich, wśród których niesłabnącym po-
wodzeniem cieszyło się, mimo znikomej 
wartości historycznej, dzieło Marcina 
Polaka, arcybiskupa gnieźnieńskiego, 
pod tytułem: „Kronika papieży i cesarzy”.  

Pierwszy dokładny spis aktów papie-
skich sporządzono z rozkazu papieża 
Innocentego III.  Ów rejestr w następ-
nych latach systematycznie uzupełniano 
i troskliwie przechowywano w tajnym 
archiwum papieskim. Choć z polecenia 
Leona XIII część tej dokumentacji zo-
stała udostępniona niektórym uczonym, 
wyniknęło jednak wiele kwestii spor-
nych, których nie udało się wyjaśnić do 
końca. Sporo trudności sprawia chrono-
logia papieskich pontyfikatów. Najwcze-
śniejszą, bezspornie ustaloną datą, po-
zostaje 28 września 235 r., w którym pa-
pież Poncjan zrezygnował z rzymskiego 
biskupstwa. Do podanych w katalogach 
dat pontyfikatów 17 jego poprzedników 
uczeni odnoszą się z największą rezer-
wą. Wysuwają wątpliwości nawet co do 
imion wymienionych papieży. Nie lepiej 
przedstawia się chronologia następnych 
pontyfikatów. Kronikarze średniowieczni 
nie posługiwali się jednolicie ustalonym 
systemem datowania. 

W przedstawionym tu poczcie papieży 
powołano się na oficjalny spis, corocznie 
publikowany w watykańskim wydawnic-
twie „Annuario Pontificio”. W tym najbar-
dziej wiarygodnym źródle figuruje 265 
następców św. Piotra, ale jednego z nich 
– Benedykta IX – wymieniono aż trzy-
krotnie, gdyż tyle razy był wybierany na 
Stolicę Piotrową. Niniejszy wykaz uka-
zuje sylwetki 263 papieży, od św. Piotra 
do Benedykta XVI.

Przyjemnej lektury!

HISTORIA
PAPIESTWA            cz. 1
Opracował Jerzy Kruszewski

Opracowano korzystając z:
1. „Poczet Papieży” Jana Wieriusza Kowalskiego – część wstępu;
2. „2000 lat chrześcijaństwa”, opracowanie zbiorowe na podst.  

„Annuario Pontificio” – biografia papieży;
3. Wikipedia;
4. strona internetowa parafii Matki Bożej Królowej Męczenników.

Święty Piotr (ok. 30 – ok. 64 r.)
Papież i Męczennik
Pierwotnie nazywał się Szymon, pochodził z Galilei, 

był żonaty i trudnił się rybołówstwem. To jego Chrystus 
ustanowił głową Kościoła, dając na imię Piotr. Należał 
do trójki ukochanych przez Jezusa uczniów (razem  
z synami Zebedeusza). Jemu pierwszemu Bóg Ojciec 
ukazał Chrystusa jako Mesjasza i to on przemawiał 
jako pierwszy w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Po śmierci Jezusa prowadził działalność misyjną  
w Samarii i Cezarei. W około 50 r. zwołał tzw. So-
bór Jerozolimski. Ostatnie lata swojego życia spędził  
w Rzymie, zakładając gminę chrześcijańską. Tam też 
poniósł śmierć krzyżową z rąk cesarza Nerona. 

Według legendy na własne życzenie został ukrzy-
żowany głową w dół. Jego ciało znajduje się obec-
nie w bazylice jego imienia. Zostawił dwa listy apo-
stolskie. Jego wspomnienie liturgiczne przypada  
28 czerwca.

Historię świętego można znaleźć w Ewangeliach 
oraz w Dziejach Apostolskich.

Święty Linus (67 – 23 IX 76 r.)
Papież i Męczennik
Pochodził z Volterry, syn Herkulanusa. Był koadiu-

torem św. Piotra, czyli biskupem przeznaczonym do 
objęcia urzędu po jego śmierci. Wydał dekret naka-
zujący kobietom nakrywanie głowy podczas nabo-
żeństw. Jego pontyfikat przypadł na czas wojny ży-
dowskiej. 

Św. Paweł wspomina o nim w drugim liście do Ty-
moteusza. 

Ciało świętego zostało pochowane obok św. Piotra. 
Wspomnienie liturgiczne przypada 23 września.

Święty Anaklet I (76 – 88 lub 91 r.)
Papież i Męczennik
Pochodził z Grecji, był synem Antiocha. Za jego 

pontyfikatu w imperium rzymskim po raz kolejny roz-
poczęto prześladowania chrześcijan. 

Tradycja chrześcijańska, zachowana w kościele, 
przypisuje Anakletowi ustanowienie 25 prezbiterów 
w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pocho-
wania Piotra. 

Ciało świętego znajduje się w bazylice św. Piotra. 
Wspomnienie liturgiczne przypada 26 kwietnia.
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KLASZTORY W POLSCE
cz. 1

Rozpoczęły się wakacje. Czas wypoczynku i zwiedzania. Proponujemy 
Państwu podróż szlakiem klasztorów, kaplic, świątyń i ogrodów, będą-
cych własnością obecnych w Polsce zakonów. Wędrówkę tę odbędziemy 
wraz z artystą fotografikiem – Michałem Grychowskim – i historykiem –  
ks. Józefem Mareckim, autorami pięknego albumu zatytułowanego:  
„Zakony, tajemnice mnichów i klasztorów”.

To, co niedostępne, niedopowie-
dziane i niejasne zawsze budzi za-
interesowanie i domysły. Współcze-
sny człowiek pragnie wszystko wie-
dzieć, zobaczyć, poznać i zrozumieć.  
Wydawałoby się, że nie ma już światów 
nieodkrytych. A jednak istnieją jeszcze 
miejsca pełne tajemnic. To świat ere-
mów, pustelni, opactw i klasztorów.  
Zanim do nich wejdziemy, warto po-
znać genezę życia zakonnego oraz 
imiona twórców zakonnych reguł. 

W pierwszym stuleciu chrześcijań-
stwa pojawiły się osoby, które – pomne 
słów Jezusa Chrystusa – pozbywa-
ły się swoich dóbr i dobrowolnie żyły  
w ubóstwie, kontemplując naukę Mi-
strza z Nazaretu, rozważając Ewange-
lię i oddając się działalności charyta-
tywnej.

I tak, w IV w., na pustyniach egip-
skich pojawili się samotnicy, dla któ-
rych najwyższą wartością było do-
skonalenie duchowe. Z czasem pu-
stelnicy zaczęli zakładać wspólnoty, 
zamieszkiwać razem. Wspólne życie 
cenobitów domagało się określenia 
norm postępowania i wyboru mistrzów.  
Powstawały ławry liczące nawet po kil-
ka tysięcy mnichów. Podobne wspól-
noty zakładały również kobiety. W ten 
sposób zaczęło się rodzić życie zakon-
ne. W zależności od miejsca kształto-
wały się różne zwyczaje i tradycje. Ina-
czej wyglądało życie zakonne na tere-
nach objętych wpływami Bizancjum, 
inaczej w sferze wpływów rzymskich.

Ojcem zachodniego monastycyzmu 
jest św. Benedykt z Nursji. Założone 
przez niego opactwo na Monte Cas-
sino dało początek wielkiej rodzinie 
benedyktyńskiej, do której oprócz Be-
nedyktynów (OSB) należą: Kameduli 
(ECMC), Cystersi (OCist.), Trapiści.

Niemal równocześnie w Hipponie, 
na krótko przed podbojami Wandalów, 
Wizygotów, Ostrogotów i Hunów, poja-
wiło się drugie centrum życia zakon-
nego. Św. Augustyn, jedna z najwybit-
niejszych postaci świata starożytnego, 
filozof i teolog, dostrzegł potrzebę for-
mowania intelektualnego i duszpaster-
skiego kapłanów. Założył pierwszą ka-
nonię, z której po wielu latach wyrósł 
Zakon Kanoników Regularnych (CRL). 

Zgodnie z pouczeniami św. Augusty-
na zostali uformowani: Augustianie 
(OSA), Bonifratrzy (OH), Bożogrobcy 
(OESSH), Dominikanie (OP), Norber-
tanie (OPraem), Paulini (OSPPE).

Średniowiecze to czas zakonów ry-
cerskich – Joannitów (Kawalerów Mal-
tańskich), Krzyżaków, Bożogrobców, 
Kawalerów Mieczowych, Krzyżaków 
z czerwoną gwiazdą, Templariuszy. 
Także w Polsce, na początku XIII w., 
powstał Zakon Kawalerów Jezusa 
Chrystusa, którego członkowie zwani 
są popularnie braćmi dobrzyńskimi.

Zakony rycerskie zakładano dla 
ochrony pielgrzymów nawiedzających 
Ziemię Świętą, duchowej opieki nad 
pątnikami, prowadzenia domów piel-
grzymich i szpitali. Ewenementem byli 
Trynitarze, którzy, gdy brakowało fun-
duszy na wykup jeńców chrześcijań-
skich z rąk muzułmanów, sami odda-
wali się w niewolę.

W średniowieczu, z kaznodziejskiej 
działalności św. Dominika, w 1206 r. 
wyrósł klasztor dla kobiet powracają-
cych z herezji do Kościoła katolickiego, 
a w 10 lat później Zakon Kaznodziejski. 
Oba te zakony: Dominikanki (OP) i Do-
minikanie (OP) przyjęły za podstawę 
regułę św. Augustyna.

W XIII w. na terenie Hiszpanii pojawili 
się pustelnicy – Karmelici, którzy swo-
imi korzeniami sięgali pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa. Zostali oni wy-
parci ze swoich pustelni przez Arabów, 
a gdy osiedlili się w Europie, zamienili 
pasiaste opończe na habity i przy-
stosowali zakonne ustawodawstwo 
do ówczesnej rzeczywistości. Nowe 
zasady oparli na regule św. Alberta.  
Tę rodzinę zakonną współcześnie two-
rzą trzy zakony: Karmelici Trzewikowi 
(OC), Karmelici Bosi (OCD) i Karmeli-
tanki Bose (OCD).

Przewrotu w historii Kościoła doko-
nała działalność św. Franciszka z Asy-
żu. Wszystkie dotychczasowe formy 
życia zakonnego opierały się na bo-
gatych nadaniach, posiadaniu funda-
torów, znacznych obszarów ziemi, pra-
cujących robotników. Św. Franciszek 
wyprosił tymczasem u papieża Ho-
noriusza III, aby on i jego towarzysze 
mogli żyć w posłuszeństwie, ubóstwie, 
bez własności i w czystości. Z działal-
ności tego świętego wyrosły: I Zakon 
(męski), II Zakon (wspólnota mniszek) 
i III Zakon (zakonne wspólnoty świec-
kich, zwane tercjarskimi). 

W wiekach późniejszych dążenia 
reformistyczne, spór o ubóstwo i inter-
pretację reguły doprowadziły do kilku 
znaczących podziałów, w wyniku któ-
rych wyodrębnili się: Franciszkanie 
Konwentualni (OFMCConv), Bracia 
Mniejsi (OFM) i Kapucyni (OFMCap).

Dostosowując się do nowych po-
trzeb duszpasterskich, przez kolejne 
stulecia powstawały nowe wspólnoty 
zakonne, np. założone przez św. Igna-
cego Loyolę Towarzystwo Jezusowe, 
tzw. Jezuici (SL), albo Zakon Klery-
ków Regularnych Ubogich Matki Bożej 
Szkół Pobożnych, tzw. Pijarzy (SP lub 
SchP), których powołał do istnienia 
św. Józef Kalasancjusz, obydwa znane 
z pracy oświatowej. Z charytatywnej 
działalności św. Jana Bożego wyrosła 
wspólnota Bonifratrów (OH), oparta na 
regule św. Augustyna.

Ewenementem na skalę światową 
pozostaje działalność bł. Honora-
ta Koźmińskiego, który w II połowie  
XIX w., na terenie zaboru rosyjskiego, 
powołał do życia 26 bezhabitowych 
wspólnot, z których 17 działa do dziś.

Zanim przejdziemy przez bramy 
klasztorne, by poznać ukryte w nich 
życie zakonne, a także zachwycające 
zabytki architektury i sztuki, przed-
stawimy w skrócie główne reguły mo-
nastycyzmu zachodniego: św. Bene-
dykta, św. Augustyna, Templariuszy,  
św. Alberta, św. Franciszka i św. Klary, 
św. Brygidy Szwedzkiej oraz św. Igna-
cego Loyoli. Pozwolą one zrozumieć 
specyfikę i charyzmaty poszczegól-
nych wspólnot zakonnych.

Opracowali:
Krystyna i Paweł Kruszewscy
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

W ub.r. mieliśmy do czynienia z nie-
znacznym spadkiem w stosunku do 
2010 r. – o 1% wskaźnika dominican-
tes oraz o 0,3% communicantes. 

W niedzielnej Mszy św. uczestniczy 
40% wiernych w Polsce, a ponad 16% 
przystępuje do Komunii św. – wynika  
z badań za 2011 r. 

Podobnie jak w roku ubiegłym naj-
wyższe wskaźniki występują w die-
cezji tarnowskiej, a także w diecezji 
rzeszowskiej i przemyskiej. W diecezji 
tarnowskiej prawie 70% wiernych cho-
dzi w niedzielę do kościoła, a ponad 
23% przyjmuje sakrament eucharystii. 
Najniższe wyniki odnotowuje się zaś 
w archidiecezji szczecińsko-kamień-
skiej, w której tylko ponad 26% wier-
nych nie opuszcza Mszy św., a niecałe 
11% przyjmuje Ciało Chrystusa. Warto 
jednak zauważyć, że w porównaniu  
z rokiem ubiegłym wskaźniki w tej die-
cezji nieznacznie wzrosły. 

– Odnosząc się do analiz z pierw-
szych lat, obecne wyniki pokazują 
widoczny wzrost liczby osób przystę-
pujących do Komunii św. – podkreśla 
ks. prof. Witold Zdaniewicz, dyrektor 
ISKK. Jego zdaniem spadek o 0,3% 
od ostatniego badania wskazuje na-
tomiast na to, że następują zmiany  
w polskiej religijności. 

Ze względu na wpływające pytania, 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickie-
go – po raz pierwszy w swej historii 
– zebrał również dane dotyczące wy-
stąpień z Kościoła na podstawie aktu 
apostazji. Pokazują one, że zjawisko to 
rzeczywiście istnieje, jednakże dotyczy 
niewielkiej grupy jednostek. W 2010 r. 
liczba złożonych aktów apostazji wy-
nosiła 459. Ks. Wojciech Sadłoń z In-
stytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 
przekonuje, że nie można mówić o sta-
łej tendencji. – Nie wiemy, czy mamy do 
czynienia ze stałym strumieniem takich 
aktów, czy ta liczba oddaje raczej jed-
norazową falę zjawiska, która nastąpiła 
po wydaniu przez Episkopat instrukcji 
na temat apostazji – zauważa. 

List okólny z wyjaśnieniami do aktu 
formalnego wystąpienia z Kościoła 
katolickiego opublikowała 13 marca 
2006 r. Papieska Rada ds. Tekstów 
Prawnych. Dla ułatwienia stosowania 
tych wskazań Konferencja Episkopatu 
Polski – 29 września 2008 r. – wydała 
zasady postępowania. 

Od 1972 r. Instytut Statystyki Kościo-
ła Katolickiego SAC prowadzi badania 
socjologiczno-statystyczne na temat 
religijności Polaków. W 1979 r. rozpo-
czął analizę niedzielnych praktyk reli-
gijnych (dominicantes i communican-
tes). Badania te, poprzez to, że gro-
madzą statystyki ze wszystkich parafii, 
stanowią ewenement w skali Europy. 
Od 32 lat prowadzi się je w ten sam 
sposób – w wybraną niedzielę paź-
dziernika lub listopada we wszystkich 
parafiach w Polsce liczy się wiernych. 
Wyniki są dokumentowane i służą jako 
materiał dodatkowy w badaniach nad 
polską religijnością. 

Warto zaznaczyć, że w tym roku In-
stytut zakończył realizację ogólnopol-
skiego badania religijności. Zebrane 
informacje przygotowuje się obecnie 
do analizy. Efektem prac będzie ob-
szerny raport ukazujący zmiany reli-
gijności oraz postaw Polaków w ciągu 
20 lat od upadku komunizmu. Projekt, 
kierowany przez ks. prof. Witolda Zda-
niewicza (SAC), powstaje w zespole 
badawczym Ośrodka Sondaży Spo-
łecznych „Opinia”, a przy jego realizacji 
partneruje Narodowe Centrum Nauki 
w Krakowie. 

W niniejszym raporcie pod uwagę 
zostaną wzięte: wartości wyznawane 
przez Polaków, ich zaufanie do insty-
tucji i osób, stosunek do religii i in-
nych wyznań, wiara i wiedza religijna, 
doświadczenie Boga, a także opinie  
o dogmatach Kościoła katolickiego  
i postawy moralne.

Niższe podatki 
dla rodzin 

wielodzietnych?
We wtorek rząd dyskutował projekt nowe-
lizacji ustawy o podatku dochodowym. 
Zakłada on obniżenie podatku dla rodzin 
wielodzietnych. 

Nowy projekt nowelizacji ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
przewiduje podwyższenie o 100% ulgi 
na czwarte i kolejne dziecko. Wprowa-
dza też wzrost limitu dochodów – do  
112 tys. zł dla małżeństw z jednym 
dzieckiem i do 56 tys. zł dla osób sa-
motnie wychowujących jedno dziecko.

Polskie 
przedsiębiorstwa 

bankrutują
W minionym półroczu zbankrutowało  
w Polsce 417 firm. To aż o 20% więcej 
niż w analogicznym okresie w 2011 r. i aż  
o 106% więcej niż w 2008 r. 

Eksperci są zaniepokojeni, albowiem 
te dane wypadły najgorzej od 4 lat. 
Jeszcze bardziej przerażają prognozy. 
Wiele wskazuje na to, że do końca roku 
może upaść aż 800 przedsiębiorstw. 

Takich wyników Polska nie notowała 
od 8 lat. Największy wzrost upadłości 
nastąpił w budownictwie. Przed kryzy-
sem bronią się branże: transportowa, 
meblarska i elektryczna.

Praktyki religijne w Polsce
Już po raz trzydziesty drugi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbadał liczbę 
osób uczestniczących w niedzielnych Mszach św. (dominicantes) oraz przystępują-
cych do Komunii św. (communicantes). 

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanowwww.parafiawilanow.pl
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KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 1

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Pomóż chłopczykowi dojść do kościoła  
na niedzielną Mszę św.

zadanie 2  
Połącz w pary wspomnienia i święta liturgiczne  
z odpowiednimi datami.

 NMP z Góry Karmel  26 sierpnia

 Św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy    23 lipca

 Świętych Rodziców NMP  9 sierpnia

 Przemienienie Pańskie  10 sierpnia

 Św. Teresy Benedykty od Krzyża, 
     dziewicy i męczennicy, patronki Europy  16 lipca

 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika   24 sierpnia

 Św. Bartłomieja  6 sierpnia

 NMP Częstochowskiej  26 lipca

zadanie 3
Skreśl co drugą literę, a otrzymasz hasło. 

PRAEMTIYĘUTIAOJS 
OD
CAOFDGZDIHEJNKNLEMJN
MBOCDALSIDTGWHIJEK
IR
NTIYETDCZAIWEKLGNDEGJL
EZUACEHRATRGYHSFTSIDIA

Zajęcia rekreacyjno-
edukacyjne dla rodzin

W każdą sobotę lipca i sierpnia, między godz. 10:00  
a 13:00, na terenie przed Świątynią Opatrzności Bożej, 
dzieci i ich rodzice mogą się włączyć do wspólnej zabawy. 

Bezpłatne zajęcia w formule otwartej odbywają 
się w dawnej kaplicy oraz w plenerze. Edukatorzy 
prowadzą warsztaty plastyczne, teatralne, projekcje 
filmowe, zabawy ruchowe i konkurencje sportowe. 
Przewidziane są również animacje dla maluszków  
i ich rodziców.  

Dekoracja, muzyka, wyobraźnia przenoszą dzieci 
do jednego z miast, państw lub regionów, które od-
wiedził bł. Jan Paweł II. W kolejne soboty lipca naj-
młodsi wyruszą w „podróż” do: Krakowa, Rzymu, na 
południe Polski oraz do Afryki. 

Tym sposobem mieszkańcom Wilanowa udostęp-
niono miejsce, gdzie można rodzinnie i ciekawie 
spędzić wolny czas, nie wyjeżdżając poza miasto. 
Uczestnictwo w zabawie nie wymaga wcześniej-
szych zapisów. 
Więcej informacji: edukacja@muzeumjp2.pl, 
tel.: 784 225 315 bądź na stronie: http://muzeumjp2.
pl/projekty-muzeum/dla-dzieci/lato-z-lolkiem/.

VII Ogólnopolska 
Pielgrzymka Rowerowa 

na Jasną Górę
W imieniu Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzy-
mek Wydział Duszpasterstwa Ogólnego informuje, że 
VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną 
Górę, zmierzająca z poszczególnych diecezji polskich 
do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochow-
skiej, zakończy się 21 lipca. 

O godz. 10.00 wszyscy pielgrzymi zbiorą się przy 
katedrze częstochowskiej, przy ul. Krakowskiej 15/17, 
skąd – po krótkim powitaniu – w zwartym szyku, na 
rowerach, Aleją Najświętszej Maryi Panny, udadzą 
się na Jasną Górę. O godz. 12.00 celebrowana bę-
dzie uroczysta Msza św. 

Do udziału w pielgrzymce zaproszeni są wszyscy 
chętni i zainteresowani wspólnym oddaniem hołdu 
Pani Jasnogórskiej oraz podziękowaniem Bogu, Naj-
lepszemu Ojcu, za dar wyniesienia na ołtarze Jana 
Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę. 

Ze względów organizacyjnych każdą grupę rowe-
rową należy zgłosić do ks. kan. Jerzego Grochow-
skiego, telefonicznie: 602 492 411 lub mailowo:  
jgrochowski@siedlce.opoka.org.pl.

WIADOMOŚCI
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1. Nieszpory zostaną odprawione  
o godz. 17.00. Po nich będziemy się 
modlić za naszych zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych. 

2. Dziś i w następną niedzielę przy 
naszym kościele można obejrzeć 
wystawę polskich drewnianych 
kapliczek, które będąc wyrazem 
najgłębszych uczuć religijnych i pa-
triotycznych, przez wieki stały się 
nieodłącznym elementem polskie-
go krajobrazu.

3. W tym roku uroczystość patronalną 
naszej parafii – wspomnienie litur-
giczne św. Joachima i Anny, Ro-
dziców Najświętszej Maryi Panny 
– będziemy obchodzić w niedzielę, 
29 lipca. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty parafialne i służbę li-
turgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00 i w procesji 
eucharystycznej. Uroczystości od-
pustowej przewodniczyć będzie ks. 
prał. Piotr Tisler, pracownik Sekre-
tariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 

 Nowennę do św. Anny rozpocznie-
my 20 lipca. Zapraszamy wszyst-
kich parafian do licznego udziału 
w nabożeństwie, aby w ten sposób 
lepiej przygotować się do odpustu. 

4. W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące święta liturgiczne:

  w środę, 11 lipca – święto św. Be-
nedykta, opata;

  w czwartek, 12 Lipca – wspo-
mnienie św. Brunona Bonifacego  
z Kwerfurtu, kapłana;

XIV Niedziela Zwykła – 8 lipca 2012 r.
KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

  w piątek, 13 lipca – wspomnienie 
św. pustelników Andrzeja Świerada 
i Benedykta.

 Wszystkim, obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny, składamy ser-
deczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym. 

5. 5 sierpnia wyrusza Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Ks. Dariusz Kuczyński za-
prasza chętnych, a zwłaszcza mło-
dzież, do grupy pomarańczowej.

6. W najbliższym czasie sakramental-
ny związek małżeński zawrą:

 Mateusz Penconek, kawaler z pa- 
rafii tutejszej, i Barbara Wiktoria 
Biela, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź II;

 Marcin Sebastian Mańkowski, ka-
waler z parafii tutejszej, i Magda-
lena Renata Orczykowska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kance-
larię parafialną. Narzeczonych pole-
camy modlitwie parafian.

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

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

Fotoreportaże z prowadzonuch 
renowacji publikujemy na stronach 
internetowych fundacji.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● różańce ●

● okolicznościowe kartki ●  
● medaliki i inne dewocjonalia.

Zapraszamy 
do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Państwo za-
kładkę „Biblioteka”, w niej zaś kolekcję e-booków, 
czyli książek elektronicznych, które za darmo –  
w formacie PDF – można pobierać na swoje kom-
putery oraz innego rodzaju nośniki. 


