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PIERWSZE CZYTANIE
Syr 44,1.10-15

Wychwalajmy mężów sławnych i oj-
ców naszych według następstwa ich po-
chodzenia. Lecz ci są mężowie poboż-
ni, których cnoty nie zostały zapomnia-
ne, pozostały one z ich potomstwem, 
dobrym dziedzictwem są ich następcy.  
Potomstwo ich trzyma się przymierzy, 
a dzięki nim - ich dzieci. Potomstwo ich 
trwa zawsze, a chwała ich nie będzie 
wymazana. Ciała ich w pokoju pogrze-
bano, a imię ich żyje w pokoleniach.  
Narody opowiadają ich mądrość, a zgro- 
madzenie głosi chwałę.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145,10-11.15-18

REFREN: 
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Niech Cię wielbią, Panie,  
wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale  
Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, 
a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę 
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy  
na wszystkich swych drogach 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich,  
którzy Go wzywają, 
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 4,1-6

Zachęcam was ja, więzień w Panu, aby-
ście postępowali w sposób godny powoła-
nia, jakim zostaliście wezwani, z całą po-
korą i cichością, z cierpliwością, znosząc 
siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie za-
chować jedność Ducha dzięki więzi, jaką 
jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, 
bo też zostaliście wezwani do jednej na-
dziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden 
jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Je-
den jest Bóg i Ojciec wszystkich, który 
[jest i działa] ponad wszystkimi, przez 
wszystkich i we wszystkich.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7,16

Wielki prorok powstał między nami,  
i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja..

EWANGELIA
J 6,1-15

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, 
czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki 
tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla 
tych, którzy chorowali. 

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł 
tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się 
święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc 
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne 
tłumy schodzą do Niego, rzekł do Fi-
lipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się 
posilili? 

A mówił to wystawiając go na pró-
bę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 
Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście 
denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzy-
mać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, 

brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 
Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 
cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem 
rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miej-
scu tym było wiele trawy. Usiedli więc 
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 
pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby 
i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał 
siedzącym; podobnie uczynił z rybami, 
rozdając tyle, ile kto chciał. 

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 
Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic 
nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami 
z pięciu chlebów jęczmiennych, które 
zostały po spożywających, napełnili 
dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie 
spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, 
mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, 
który miał przyjść na świat. Gdy więc 
Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać 
Go, aby Go obwołać królem, sam usu-
nął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie.

Uroczystość patronalna Świętej Anny 
W naszej parafii wilanowskiej chce-

my dziś korzystać z daru odpustu, 
daru łaski, wzywamy wstawiennictwa 
patronki św. Anny, patrzymy na Jej du-
chowe przesłanie. 

Święto parafii to święto wspólnoty, ra-
dowanie się modlitwą, która łączy nas  
z Chrystusem. To wspólne przeżywanie 
uroczystości zachęca, aby spojrzeć na 
wszystko, co dokonuje się pośród nas, 
dobrego i złego. Doświadczamy dobra 
płynącego od Boga, daru łaski, przeba-
czenia, odpuszczenia. Doświadczamy 
słabości i konsekwencji naszych ludzkich 
błędów i szukamy uzdrowienia. Przez uro-
czystość odpustu przypominamy sobie, 
gdzie szukać umocnienia, czego pilnować 
w naszej relacji do Boga i jak zauważać 
to Boże działanie w naszej codzienności. 

Św. Anna to szczególna patronka,  
u Niej szukają wsparcia wszystkie stany: 
starsi, bo jest wzorem doświadczenia; 
rodzice, bo jest patronką rodzin i proszą-
cych o potomstwo; młodzi, bo pomaga 
rozeznać Boże drogi, towarzysząc na-
rzeczonym i ucząc, jak oddawać swoje 
życie dla Boga. 

Święta Anno módl się za nami.

„Ja sobie wybrałem za obronę Bab-
kę Chrysta Pana, świętą Annę. Ja Onej 
oddaję duszę, ciało, Onę chcę miłować, 
jak przystało. Niech się, co chce, ze mną 
dzieje, w Tobie święta Anno, mam na-
dzieję.”

ks. Dariusz Kuczyński
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HISTORIA PAPIESTWA
cz. 4Opracował Jerzy Kruszewski

10. Święty Pius I   (ok. 140/142 – 155 r.)
W źródłach brakuje zgodności co do 

dat jego pontyfikatu. Prawdopodobnie 
rządził przez 15 lat. 

W czasach jego panowania Rzym 
stanowił już centrum chrześcijańskie-
go świata, a do papieży przybywały 
osobistości tej miary, co św. Justyn – 
jeden z najstarszych pisarzy chrześci-
jańskich, późniejszy męczennik.

Pius I zwalczał herezję gnostycy-
zmu. Na synodzie prezbiterów w 144 r. 
wykluczył z Kościoła Marcjona z Pon-
tu – zamożnego kupca, który odrzucał 
Stary Testament i większość ksiąg  
Nowego Testamentu.

Święty zmarł w Rzymie, a Kościół 
wspomina go jako męczennika 11 
czerwca.

Po śmierci papieża Grzegorza IX (1241 r.) kolegium kardynalskie, składa-
jące się wówczas jedynie z 12 członków, nie potrafiło obowiązującą więk-
szością 2/3 głosów wybrać nowego następcy św. Piotra. Wtedy to doszło 
do pierwszego konklawe w historii: kardynałów zamknięto w południowo-
-wschodnim skrzydle Palatynu, by zmusić ich do szybkiego uzgodnienia 
wspólnego kandydata. Dopiero po dwóch miesiącach, pod naciskiem bru-
talnych gróźb, wybrano Celestyna IV.  

Opracowano na podstawie książki: „Poczet papieży” Michała Gryczyńskiego,  
„2000 lat chrześcijaństwa” oraz informacji internetowych.

Na soborze powszechnym w Lyonie 
w 1274 r. postanowiono, że po śmier-
ci Ojca Świętego przebywający w kurii 
kardynałowie nie powinni czekać dłu-
żej niż 10 dni na przybycie kardynałów 
spoza Rzymu. Następnie muszą za-
mieszkać w pomieszczeniu odciętym 
od świata i dokonać wyboru papieża. 
W trakcie trwania konklawe nie wolno 
im kontaktować się z nikim z zewnątrz. 
Im dłużej przeciągać się będzie podję-
cie ostatecznej decyzji, tym skromniej-
sze będą ich warunki życia. Ponadto 

na czas sediswakancji tracili wszystkie 
swoje dochody. 

Nad dotrzymaniem tych ustaleń miał 
czuwać zarząd tego miasta, w którym 
odbywa się konklawe.

Aczkolwiek zebrani na soborze du-
chowni sprzeciwiali się tym twardym po-
stanowieniom, ojcowie Kościoła nadali 
im moc prawną. Te przepisy w swym 
istotnym zarysie zachowały się do dziś. 

Zainteresować powinien krótki prze-
gląd niektórych konklawe pod kątem 
długości ich trwania. Najwięcej czasu 

potrzebowali kardynałowie na wybra-
nie: Jana XXII w 1316 r. (aż 2 i 1/4 roku), 
Wiktora III w 1085/1086 r. (12 miesię-
cy), Mikołaja IV w 1288 r. (11 miesię-
cy), Klemensa V w 1305 r. (również 11 
miesięcy), Benedykta XIV w 1740 r.  
i Mikołaja III w 1277 r. (w obydwu przy-
padkach pół roku).

A oto informacje o trzech kolejnych Namiestnikach Chrystusowych:

11. Święty Anicet   (155 – 166 r.)
Urodził się w Syrii. Kościół prowadził 

przez 11 lat i podobnie jak poprzednik 
zwalczał gnostycyzm.

Za jego pontyfikatu wybuchł spór 
pomiędzy Kościołem wschodnim i za-
chodnim, dotyczący dat obchodzenia 
Wielkanocy.

Św. Anicet był gorliwym pasterzem 
Kościoła. Przypisuje mu się wydanie 

dekretu zabraniającego kapłanom no-
szenia długich włosów.

Tradycja głosi, że zmarł śmiercią 
męczeńską podczas prześladowań 
w czasach panowania w Imperium 
Rzymskim Marka Aureliusza. Praw-
dopodobnie pochowano go na Wzgó-
rzu Watykańskim. Jego wspomnienie 
przypada 17 kwietnia.

12. Święty Soter   (166 – 175 r.)
Pochodził z Fundii, leżącej w Italii. 

Władał Kościołem w latach panowania 
Marka Aureliusza.

Wydał ponoć wiele rozporządzeń 
dotyczących kultu i dyscypliny kościel-
nej, m.in. zakaz dotykania obrusów  
i okadzania ołtarza przez mnichów bez 

święceń kapłańskich. Za jego urzędo-
wania dzień obchodzenia Wielkano-
cy ustalono na pierwszą niedzielę po 
święcie żydowskiej Paschy.

Zmarł w Rzymie, ale nie wiadomo, 
gdzie został pochowany. W liturgii 
wspomina się go 22 kwietnia.

Cdn.
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KLASZTORY W POLSCE
cz. 4

Klasztor Benedyktynów w Tyńcu
W Polsce benedyktyni są obecni od 1006 r. Pierwsze klasztory powstały  
w Tyńcu, Mogilnie i na Łysej Górze. W XVIII i XIX w. dokonano kasat wszyst-
kich opactw polskich. Na nowo życie odrodziło się w Lubiniu i w Tyńcu  
w okresie międzywojennym. Obecnie istnieją trzy klasztory benedyktyńskie: 
w Tyńcu, Biskupowie i Lubiniu.

Tyniec
W miejscu, gdzie dzisiaj rozciąga się Tyniec, 

niegdyś znajdowały się jedynie strome zbocza 
porośnięte lasami. Ponoć podczas polowa-
nia jeden z myśliwych w pogoni za zwierzem  
o mało nie runął z wiślanego urwiska. W ostat-
niej chwili koń, popędzany przez jeźdźca, 
stanął jak wryty, a następnie zaczął „tończyć”  
w miejscu. Ten „toniec” konia dał początek 
nazwie Tyniec.

Najprawdopodobniej to Kazimierz Odno-
wiciel, na jednym z takich wapiennych nad-
wiślańskich wzgórz, ufundował opactwo,  
w którym zamieszkali sprowadzeni przez 
niego pierwsi benedyktyni. Miało to miejsce 
w 1044 r., po kryzysie młodego polskiego 
państwa, wywołanego pogańskim buntem  
i czeskim najazdem. Władca ufał, że zakonni-
cy pomogą w odbudowie państwa i Kościoła.

Pierwsze zabudowania klasztorne po-
wstały w II połowie XI w., jako zespół ro-
mańskich budowli, w skład których weszły 
trójnawowa bazylika oraz zabudowania 
klasztorne. W XIV w., w wyniku ataku Cze-
chów oraz Tatarów, opactwo uległo znacz-
nemu zniszczeniu. Kościół odrestaurowano 
za panowania Kazimierza Wielkiego w stylu 
gotyckim. W kolejnych wiekach kilkakrotnie 
następowały przebudowy całego komplek-
su na renesans, barok i rokoko. Opactwo zo-
stało zniszczone przez wojny w XVII w., lecz 
wkrótce ponownie udało się je odbudować 
i powiększyć (m.in. o bibliotekę). Kolejne 
zniszczenie dotknęło zabudowania klasztor-
ne w związku z zamienieniem ich na twier-
dzę konfederatów barskich. W 1816 r. opac-
two zlikwidowano. Rok później utworzono 
diecezję tyniecką, której biskupem został 
ówczesny opat, a dotychczasowe opactwo 
zamieniono na siedzibę biskupstwa tyniec-
kiego. Po przeniesieniu biskupstwa zabu-
dowania klasztorne przekazano jezuitom, 
potem z kolei przeszły w ręce duchowień-
stwa diecezjalnego. Dopiero w 1939 r. bene-
dyktyni powrócili do Tyńca. Opactwo zastali  
w stanie ruiny. Po zakończeniu działań wo-
jennych przystąpiono do odbudowy klasz-
toru. W 1969 r. kościół św. Piotra i Pawła  
w Tyńcu znowu stał się opactwem.

Obecnie trójnawowa świątynia posiada 
gotyckie prezbiterium oraz barokową nawę 
główną. Autorem wielu ołtarzy, m.in. rokoko-
wego ołtarza głównego z czarnego marmu-
ru, przedstawiającego Świętą Trójcę i apo-
stołów – św. Piotra i Pawła, jest Francesco 
Placidi. W kościele znajduje się późnobaro-
kowa ambona w kształcie łodzi, utrzymana 
w czarno-złotej tonacji, najprawdopodobniej 
autorstwa Franciszka Józefa Mangoldta.  

W długim prezbiterium, stanowiącym chór 
zakonny, umiejscowiono stalle z XVII w., 
ozdobione motywami z życia świętych,  
w tym św. Benedykta. Godne zauważenia 
są również m.in. krużganki klasztorne oraz 
pozostałości dawnych zabudowań wzgórza.

Współcześni polscy benedyktyni zajmują 
się pracą naukową oraz rekolekcyjno-dusz-
pasterską. Pod kierunkiem zakonników 
tynieckich dokonano przekładu Biblii, na-
zwanego Biblią Tysiąclecia. W 1991 r. przy 
opactwie założono TYNIEC Wydawnictwo 
Benedyktynów. 

Mnisi benedyktyńscy znani są również  
z propagowania sztuki agrarnej, z prowa-
dzenia wzorowych gospodarstw rolnych,  
a także ze sprzedaży żywności i nalewek 
własnej produkcji. 

W 2006 r. powołano do życia BENEDI-
CITE Jednostkę Gospodarczą Opactwa 
Tynieckiego. Już po pięciu latach od po-
wstania stała się ona dużym i dochodowym 
przedsiębiorstwem. Obecnie zatrudnia 
w klasztorze 70 pracowników, prowadzi 
40 sklepów; w całej Polsce współpracuje  
z mnichami ponad 3 tys. osób, wytwarza-
jąc żywność i organizując dziesiątki kursów 
oraz szkoleń – od typowo medytacyjnych, 
związanych z misją zakonu, aż po warszta-
ty z zarządzania. Jednostka ta zajmuje się 
m.in. sprzedażą znanych i wysoko cenio-
nych produktów pod marką Produkty Bene-
dyktyńskie.

W 2008 r. powstał Benedyktyński In-
stytut Kultury Aby chronić Dobro. Oto 
jak w przewodniku piszą o instytucie jego 
twórcy: „Naszą misją jest pomoc ludziom  
w odnajdywaniu głębszego wymiaru rzeczy-
wistości, pogłębianie wrażliwości na piękno 
oraz inspirowanie do wewnętrznego rozwoju 
i realizacji twórczego potencjału w oparciu 
o tradycję benedyktyńską. Realizujemy ją, 
oferując Państwu bogaty program rekolekcji 
i warsztatów, jak również wydarzeń kultu-
ralnych: festiwali (Benedyktyńskie Lato Mu-
zyczne), koncertów, spektakli teatralnych, 
wystaw i spotkań z ludźmi kultury. Niektó-
re z dotychczas zrealizowanych wydarzeń 
odbiły się szerokim echem: cykl wydarzeń 
pod wspólnym tytułem „Chopin mistyczny” 
został wpisany przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w oficjalny 
program obchodów Roku Chopinowskiego 
2010. Sporym zainteresowaniem cieszyły 
się także odbywające się od jesieni 2008 r.  
spotkania z cyklu Dziedzictwo – Kultura – 
Człowiek, w których wzięli udział m.in. Sta-
nisław Soyka, Marek Kamiński, Krzysztof 
Zanussi, Andrzej Seweryn, Janina Ochoj-
ska, Janusz Zaorski.”

Na terenie klasztoru mieści się Muzeum 
Opactwa w Tyńcu. W podziemiach i na 
parterze budynku dawnej biblioteki prezen-
towana jest ekspozycja zabytków związa-
nych z historią tynieckiego opactwa. W czę-
ści pochodzą one z miejscowych zbiorów 
(zachowanych lub zwróconych po II wojnie 
światowej), w części zaś są okresowo wy-
pożyczane z różnych instytucji, do których 
trafiły po skasowaniu klasztoru.

Najcenniejsze obiekty stanowią frag-
menty romańskiej i gotyckiej kamieniarki 
(XI–XIII w.): ornamentowane kapitele i bazy 
kolumn, fragmenty arkad pierwotnego kruż-
ganka klasztornego oraz płytki posadzko-
we z kościoła. Zachowane kapitele kolumn  
z przełomu XI i XII w., zdobione ornamen-
tem roślinno-geometrycznym, należą do 
najpiękniejszych przykładów polskiej sztuki 
romańskiej. Oprócz właściwego lapidarium 
(czyli kamieniarki) można również podziwiać 
zachowane fragmenty dawnej biblioteki  
(rękopisy i druki z XV–XVIII w.), przedmio-
ty liturgiczne (ornaty, kielichy i monstrancja  
z XVII i XVIII w.) oraz pamiątki wypożyczane 
czasowo z katedry w Tarnowie: złoty kielich 
opata Macieja ze Skawiny (z ok. 1470 r.), 
emaliowany kielich opata Stanisława Pstro-
końskiego (poł. XVII w.), jedwabne ornaty  
z XVII w. 

W salach dawnej biblioteki przygotowano 
też plansze z informacjami i zdjęciami oraz 
multimedialną ścieżkę edukacyjną: „Bene-
dyktyni. Jedność Europy”. Przybliżają one 
historię mnichów – genezę monastycyzmu, 
żywot św. Benedykta i jego uczniów, wpływ 
monastycyzmu na rozwój i kształtowanie się 
kultury europejskiej, obecność benedykty-
nów na ziemiach polskich oraz w Europie 
(od X w.), przeszłość Tyńca oraz współcze-
snej rodziny benedyktyńskiej w Polsce i na 
świecie. 

Do najstarszej grupy zabytków z Tyńca 
należą narzędzia krzemienne i fragmenty 
naczyń glinianych, związane z funkcjonowa-
niem w tym miejscu niewielkiej osady ludno-
ści neolitycznej – jednej z pierwszych grup 
rolników na terenie Polski.

Opracowali: 
Krystyna i Paweł Kruszewscy

Klasztor w Tyńcu - litografia  
J.Brydak, Kraków 1875
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Ofiary komunistycznych zbrodni 
ekshumowane

Rozpoczęły się prace ekshumacyjne na terenie kwatery „Ł” Cmentarza 
Powązkowskiego. Obszar ten, określany jako kwatera „na Łączce”, to miej-
sce, gdzie w latach 1948–1956 pochowano kilkuset zmarłych i straconych 
w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Zakaz pracy w wolontariacie
W szpitalach przekształconych w spółki i w placówkach prywatnych 

może zabraknąć wolontariuszy. Resort pracy chce zabronić takiego spo-
sobu udzielania pomocy osobom chorym i starszym.

Najczęściej byli to żołnierze Polski 
Podziemnej. Wśród nich są prawdo-
podobnie: m.in. legendarny generał 
August Emil Fieldorf „Nil” (organizator 
i dowódca Kedywu Armii Krajowej), 
podpułkownik Łukasz Ciepliński, rot-
mistrz Witold Pilecki (dobrowolny wię-
zień Auschwitz), major Bolesław Kon-
trym „Żmudzin” (cichociemny, żołnierz 
Armii Krajowej), major Hieronim Deku-
towski „Zapora” (żołnierz Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, 
legendarny dowódca oddziałów party-
zanckich AK). 

Podjęte działania na Powązkach realizo-
wane są w ramach ogólnopolskiego projek-
tu badawczego Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Prace potrwają do końca sierpnia br.

Absolwent prawa w sądzie
Ponad 200 etatów czeka na osoby chętne do pracy w sądownictwie. 
Kilka lat temu, z inicjatywy Minister-

stwa Sprawiedliwości, zmieniono przepi-
sy regulujące pracę asystentów sędziów. 
Wcześniej wystarczało ukończyć studia 
prawnicze, po zmianach dodano wymóg 
ukończenia aplikacji ogólnej w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury bądź 
zdanie egzaminu sędziowskiego. 

Asystenci w sądach rejonowych zara-
biają średnio 2 675 zł brutto, w apelacyj-
nych 3 824 zł.

Stanowisko cieszy się stosunkowo 
małym zainteresowaniem. W tych oko-
licznościach Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści coraz częściej wspomina o potrzebie 
deregulacji tego zawodu. W międzycza-

sie prezesi sądów rozwiązują problem, 
zatrudniając w to miejsce „koordynato-
rów prawnych”, stażystów i absolwentów 
prawa na umowy - zlecenia. 

– W ten sposób osoby niebędące pra-
cownikami sądu mają dostęp do akt, co 
jest niezgodne z prawem – ocenia Piotr 
Kwaka, przewodniczący Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Asystentów Sądo-
wych. Jak twierdzi, istnieją tylko dwie 
możliwości rozwiązania problemu: de-
regulacja lub zwiększenie atrakcyjności 
finansowej zawodu. Sytuację zmieniłoby 
także samo wyrównanie wynagrodzeń 
asystentów zatrudnianych na różnych 
szczeblach sądownictwa.

Ponad 18 tys. wolontariuszy po-
magających na stałe w szpitalach 
oraz kilkadziesiąt tysięcy robiących to  
w wolnej chwili może wkrótce zniknąć 
z oddziałów. Taki będzie efekt zmian  
w przepisach, nad którymi pracuje 
obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Ministerstwo proponuje wykreślenie 
jednego z przepisów, który mówi o wo-
lontariacie w placówkach leczniczych. 
Wolontariusze będą mogli zostać tylko 
w tych szpitalach, które działają na za-
sadach niekomercyjnych. Oznacza to, 
że znaczna część obecnych szpitali 
nie będzie mogła korzystać z ich po-
mocy. – Może to pozbawić wolontariu-

szy między innymi oddziały onkologii  
i hematologii dla dorosłych i dla dzie-
ci, oddziały pediatryczne oraz oddziały 
medycyny paliatywnej, na których tak 
często można było dotychczas spo-
tkać osoby pomagające chorym w spo-
sób ochotniczy i bez wynagrodzenia – 
mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Herma-
nowski z Fundacji Dobrze, że Jesteś. 

Wobec szerokiego sprzeciwu co do 
regulacji resort pracy zapewnia, że 
jeszcze raz przyjrzy się tym propozy-
cjom i przeprowadzi kolejne konsulta-
cje społeczne w tej sprawie. Na razie 
zdecydowano się przesunąć termin 
wejścia w życie nowelizacji – z jesieni 
tego roku na rok 2013.

Generał  
August Emil 
Fieldorf „Nil”

SIERPIEŃ 44
Ten grzmot płynący nad Warszawą, 
Granatów plusk i kaszel salw, 
To niebo, które ogniem krwawi,
Różowiąc świtem broni stal, 
Wichurą rozwiej dookolną, 
Nike! I szumem skrzydeł graj! 
Z tej burzy niby piorun – wolność 
Rozświetli innym SIERPNIEM kraj!

A.P.
Wiersz nieznanego autora, podpi-
sany inicjałami A.P., wydrukowany 
23 sierpnia 1944 r. w jednym z wielu 
powstańczych pism (dzienniku „De-
mokrata”), ukazujących się w Stolicy  
w czasie trwania Powstania War-
szawskiego. Po wojnie nie drukowa-
ny, ukazał się dopiero 31 lipca 1981 r.,  
na pierwszej stronie „Tygodnika 
Solidarność”. W stanie wojennym 
drukowany nielegalnie, na ulotkach, 
przez działaczy podziemnej „Soli-
darności”, m.in. w Warszawskich Za-
kładach Mechanicznych na ul. Czer- 
niakowskiej. 

Przygotował Krzysztof Kanabus

Kibice Legii Warszawa  
z grupy „Wilanowiacy”  

gorąco zachęcają  
wilanowską młodzież (i nie tylko)  

do godnego uczczenia  
68. rocznicy wybuchu  

Powstania Warszawskiego. 
Pokażmy, że w dzisiejszych 
czasach takie wartości jak: 

Bóg, honor, Ojczyzna 
nie są nam obce.
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zadanie 1  Uzupełnij tabelkę według podanego przykładu.

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 2  Uzupełnij kartki z kalendarza. 

PAMIĘTAJ  
O CODZIENNEJ 
MODLITWIE  
I UDZIALE  

W EUCHARYSTII  
PODCZAS  

WAKACJI !!!

30 lipca 2012 r. poniedziałek
dzień powszedni 

albo wspomnienie 
dowolne

św. Piotra Chryzo-
loga

biskupa, 
doktora Kościoła

31 lipca 2012 r
...........................

wspomnienie  
obowiązkowe ...........................

prezbitera

1 sierpnia 2012 r. środa
...........................

św. Alfonsa Marii 
Liguoriego ...........................

2 sierpnia 2012 r.
...........................

dzień powszedni 
albo

wspomnienie
dowolne ...........................

biskupa

2 sierpnia 2012 r. czwartek
...........................

św. Piotra Juliana 
Eymarda ...........................

3 sierpnia 2012 r. dzień powszedni

4 sierpnia 2012 r. sobota
........................... ...........................

prezbitera

 
Sierpnia 2012 r.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA

4
...................................

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

 
Sierpnia 2012 r.

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

Odpust 
parafialny

W pierwszych wiekach, ze względu 
na brak wolności religijnej, chrześci-
janie nie budowali świątyń, lecz spo-
tykali się w domach. 

Od IV w. zaczęły wyrastać kościoły, naj-
częściej w miejscach męczeńskiej śmierci 
wyznawców Chrystusa lub nad ich groba-
mi, a więc tam, gdzie istniał kult świętych. 
Jeżeli ten warunek nie był możliwy do 
spełnienia, dbano o to, by w świątyni znaj-
dowały się przynajmniej relikwie. W ten 
sposób kościoły zyskiwały swoich patro-
nów. Dzień, w którym wspominano świę-

tego w liturgii, stawał się świętem parafii  
z nim związanej.

Wraz z rozwojem nauki o odpustach 
dołączono możliwość ich uzyskiwania  
w dzień święta patronalnego, sama zaś 
uroczystość przybrała miano odpustu pa-
rafialnego. 

Współcześnie odpusty parafialne koja-
rzą się z zewnętrzną otoczką – z uroczy-
stą Mszą św. i procesją eucharystyczną, 
a także, i być może przede wszystkim,  
z festynem, kramami pełnymi zabawek  
i słodyczy, itp. W ten sposób uroczystość 
patronalna zatraca swój duchowy charak-
ter. Zapewne właśnie dlatego tego dnia 
kapłan przypomina wiernym o patronie  
i o możliwości zyskania odpustu.

Ażeby ułatwić parafialne świętowanie, 
obchody liturgiczne ku czci patrona wolno 
przenieść na najbliższy dzień wolny, np. 
na niedzielę po właściwym wspomnieniu.  

Na podstawie  
informacji internetowych
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1. Dziś w naszym kościele obchodzimy 
uroczystość patronalną, z którą wiąże 
się łaska odpustu. Jest to darowanie 
przed Bogiem kary doczesnej za 
grzechy zgładzone już co do winy, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako 
szafarz owoców odkupienia rozdaje 
i prawomocnie przydziela zadość-
uczynienie ze skarbca Chrystusa  
i świętych. Odpust można uzyskać 
dla siebie lub ofiarować go w intencji 
zmarłych pod zwykłymi warunkami, 
tzn. jeżeli jesteśmy w stanie łaski 
uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmie-
my Komunię św. i odmówimy Modlitwę 
Pańską oraz Wyznanie wiary. 

 Główna Msza św. odpustowa, wraz z 
procesją eucharystyczną, zostanie od-
prawiona o godz. 13.00 przez ks. prał. 
Piotra Tislera, pracownika Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej. 

2. Nieszpory z uroczystości św. Anny, 
patronki naszej parafii, zostaną 
odprawione dziś, o godz. 17.00.  
Po nabożeństwie będziemy się modlić 
za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

3. W tym tygodniu przypadają następują-
ce święta liturgiczne:

 - we wtorek, 31 lipca – wspomnienie św. 
Ignacego z Loyoli, kapłana; 

 - w środę, 1 sierpnia – wspomnienie 
św. Alfonsa Marii Liguoriego, doktora 
Kościoła;

 - w sobotę, 4 sierpnia – wspomnienie 
św. Jana Marii Vianneya, kapłana.

 Wszystkim, obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego 

XVII Niedziela Zwykła – 29 lipca 2012 r.
Uroczystość patronalna parafii

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

4. W środę, 1 sierpnia, przypada 68. rocz-
nica wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Msza św. w intencji żywych 
i zmarłych uczestników powstania 
zostanie odprawiona o godz. 16.00. Po 
niej, w uroczystej procesji, przejdziemy 
do kwatery grobów powstańczych na 
naszym cmentarzu, gdzie o godz. 17.00 
– godzinie „W” – uczcimy pamięć pole-
głych i pomordowanych powstańców.

5. W czwartek, 2 sierpnia, w kościołach 
parafialnych można uzyskać odpust 
zupełny „Porcjunkuli”, pod następują-
cymi warunkami: pobożne nawiedzenie 
kościoła, odmówienie w nim Modlitwy 
Pańskiej oraz Wyznania wiary, sakra-
mentalna spowiedź, przyjęcie Komunii 
św., modlitwa według intencji Ojca 
Świętego oraz wykluczenie przywiąza-
nia do grzechu.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek,  
I piątek i I sobota miesiąca. 

  W czwartek, 2 sierpnia, Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym i 
Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, a po 
niej Koronka do Miłosierdzia Bożego. W 
tym dniu, w sposób szczególny, modli-
my się o powołania kapłańskie. 

  W piątek, 3 sierpnia, Msza św. wotyw-
na o Najświętszym Sercu Pana Jezusa  
o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i po-
jednania będzie można skorzystać rano 
i od godz. 16.00, w czasie adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. 

  W sobotę, 4 sierpnia, Msza św. wo-
tywna o Niepokalanym Sercu NMP 
zostanie odprawiona o godz. 7.00,  
a zaraz po niej nabożeństwo różańcowe.

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

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.

7. Jak każdego roku, w święto Przemie-
nienia Pańskiego, 6 sierpnia, o godz. 
19.00, na naszym cmentarzu zostanie 
odprawiona Msza św. za zmarłych  
z naszych rodzin. Miłosierdziu Bożemu, 
w sposób szczególny, polecać będzie-
my tych, którzy opuścili nas w ostatnim 
czasie. Zmarłych, polecanych naszym 
modlitwom, prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub bezpośrednio przed nabożeństwem. 
Procesja na cmentarz wyruszy z nasze-
go kościoła o godz. 18.30.

8. Początek sierpnia to czas pielgrzy-
mek. 5 sierpnia wyrusza Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Ks. Dariusz zaprasza chęt-
nych, a zwłaszcza młodzież, do gru-
py pomarańczowej. Naszą duchową 
łączność z pielgrzymami wyrazimy, 
odmawiając Różaniec przez cały 
czas trwania pielgrzymki. Modlitwę 
różańcową odmawiać będziemy co-
dziennie, po Mszy św. o godz. 17.00, 
chodząc wokół kościoła.

9. W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

  Fabio Carmelo Scacciatelli, kawaler 
z parafii tutejszej, i Karolina Danuta 
Wyszyńska, panna z parafii pw. św. Mi-
chała w Warszawie – zapowiedź II;

  Paweł Andrzej Parol, kawaler z pa- 
rafii pw. Najświętszego Zbawiciela  
w Warszawie, i Katarzyna Róża Ba-
dziak, panna z parafii tutejszej – zapo-
wiedź II;

  Marcin Jakub Jelonek, kawaler  
z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Grodzisku Mazowieckim,  
i Monika Ewa Gajewska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź I.

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


