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L I T U R G I A  S Ł O W A   
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 30,2-6b.11-12a.13b
REFREN:  
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom 
naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, 
a Tyś mnie uzdrowił,
Panie, mój Boże, z krainy umarłych 
wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie 
spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości!
Gniew Jego bowiem 
trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie, 
zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament.
Boże mój i Panie, 
będę Cię sławił na wieki. 

PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 17,17-24

Po tych wydarzeniach zachorował syn tej 
kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem 
jego choroba tak bardzo się wzmogła, że 
przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona 
Eliaszowi: Czego ty, mężu Boży, chcesz ode 
mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi 
przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć 
mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: Daj 
mi twego syna! 

Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go 
do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go 
na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł:  
O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u któ-
rej zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, 
dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrot-
nie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzy-
wając Pana, rzekł: O Panie, Boże mój! Błagam 
cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego! 
Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza 
dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. 

Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej 
izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następ-
nie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje! A wtedy ta 
kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, 
że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pań-
skie w twoich ustach jest prawdą.

K O M E N T A R Z
Dzisiejsza liturgia słowa zawiera dwa 

opisy wskrzeszeń zmarłych ludzi. Przy-
wróceni do życia młodzieńcy byli jedynymi 
synami swoich matek, one zaś już wcze-
śniej utraciły swych mężów.

Aby w pełni zrozumieć ogrom miłosier-
dzia Bożego, które objawiło się w tych 
cudach, trzeba pamiętać, że w kulturze 
Wschodu kobieta pozbawiona opieki męż-
czyzny była zazwyczaj odsuwana na mar-
gines życia społecznego i często egzysto-
wała w biedzie.

Kiedy owe wdowy straciły swych mę-
żów i synów, sam Jahwe stał się ich opie-
kunem.

Biblijne opisy, które dziś czytamy, po-
kazują nam, że dla Boga nie ma sytuacji 
nieodwracalnych, czyli takich, których On 
nie może naprawić. Ewangelia jest bowiem 
Dobrą Nowiną o życiu, o wyzwoleniu z lęku 
przed śmiercią, którą wziął na siebie Bóg  
w Chrystusie Panu i zwyciężył.

ks. dr Michał Dubicki
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DRUGIE CZYTANIE
Ga 1,11-19

Oświadczam więc wam, bracia, że 
głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest 
wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej 
bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś 
człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chry-
stus. Słyszeliście przecież o moim postę-
powaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem 
judaizm, jak z niezwykłą gorliwością 
zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem 
go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm 
przewyższałem wielu moich rówieśników  
z mego narodu, jak byłem szczególnie 
wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tra-
dycji moich przodków. 

Gdy jednak spodobało się Temu, który 
wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej 
i powołał łaską swoją, aby objawić Syna 
swego we mnie, bym Ewangelię o Nim 
głosił poganom, natychmiast, nie radząc 
się ciała i krwi ani nie udając się do Jero-
zolimy, do tych, którzy apostołami stali się 
pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, 
a później znowu wróciłem do Damaszku. 

Następnie, trzy lata później, udałem 
się do Jerozolimy dla zapoznania się  
z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ 
piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy 
należą do grona Apostołów, widziałem je-
dynie Jakuba, brata Pańskiego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 7,16

Wielki prorok powstał między nami i Bóg 
nawiedził lud swój.

EWANGELIA
Łk 7,11-17

Jezus udał się do pewnego miasta, zwa-
nego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie  
i tłum wielki. 

Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, wła-
śnie wynoszono umarłego - jedynego syna 
matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej 
spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił 
się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! 

Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, 
którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzień-
cze, tobie mówię, wstań! Zmarły usiadł  
i zaczął mówić; i oddał go jego matce. 

A wszystkich ogarnął strach; wielbili 
Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród 
nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. 

I rozeszła się ta wieść o Nim po całej 
Judei i po całej okolicznej krainie.

Oto słowo Pańskie.
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Święcenia prezbiteratu
W sobotę, 25 maja, w wigilię uroczystości Trójcy Przenajświętszej, w Archikatedrze 

Warszawskiej św. Jana Chrzciciela udzielono święceń prezbiteratu. Sakrament przyjęło 
w sumie 21 diakonów: szesnastu z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowne-
go, czterech z seminarium misyjnego „Redemtoris Mater” oraz jeden ze Zgromadzenia 
Męki Jezusa Chrystusa. Wśród nowo wyświęconych kapłanów byli: ks. Piotr Kucharczyk 
oraz ks. Paweł Sobociński, którzy odbywali praktyki w naszej parafii. W ubiegłą niedzielę 
ks. Paweł odprawił w naszym kościele swoją Mszę św. prymicyjną.

Warto zauważyć, że Msza św., w czasie której 
diakoni otrzymali sakrament święceń, przebie-
gała zgodnie ze specjalnym rytuałem. Mianowi-
cie, po liturgii słowa kandydaci do prezbiteratu 
zostali „wezwani po imieniu”. Po przedstawieniu 
ich Metropolicie Warszawskiemu, każdy z nich 
odpowiedział „jestem” na znak gotowości do 
służby Panu Bogu. Następnie rektorzy WMSD 
i seminarium misyjnego „Redemptoris Mater” 
oraz prowincjał pasjonistów poprosili kard. Ka-
zimierza Nycza o udzielenie przedstawionym 
kandydatom święceń kapłańskich. Potem każdy 
diakon osobiście wyrażał wolę pełnienia posługi 
kapłana przed księdzem kardynałem. Gestem 
złożenia rąk w jego ręce przyrzekał cześć i po-
słuszeństwo biskupowi oraz jego następcom. 
Kiedy w archikatedrze rozbrzmiała Litania do 
Wszystkich Świętych diakoni, leżąc krzyżem 
na posadzce kościoła, przyzywali ich wstawien-
nictwa. Ten wymowny gest miał symbolizować 
oddanie się Bogu. Głównym jednak obrzędem 
tego sakramentu był gest nałożenia rąk przez 
biskupa i modlitwa konsekracyjna, po której 
młodzi kapłani odebrali szaty liturgiczne – stu-
łę i ornat. Kolejną część uroczystości stanowiło 
namaszczenie dłoni prezbiterów oraz wręczenie 

im pateny z hostią i kielicha z winem na znak 
tego, iż odtąd ich życie ma się utożsamiać ze 
składaną ofiarą eucharystyczną. Od tego mo-
mentu neoprezbiterzy włączyli się w sprawowa-
nie Eucharystii.

Ks. kard. Kazimierz Nycz zwrócił się do nowo 
wyświęconych kapłanów: – To, co wam dzi-
siaj powiedział Kościół poprzez obrzęd święty, 
czytania mszalne, komentarz, trzeba zabrać 
ze sobą na całe kapłańskie życie. Zarówno tę 
pokorę proroka, który mówi o nieczystych war-
gach i młodym wieku, jak i to pawłowe: „nosimy 
to wszystko w naczyniach glinianych, żeby się 
okazało, że z Boga jest owa przeogromna moc”.

Przestrzegał ich również, aby nigdy nie głosili 
samych siebie, tylko Chrystusa, ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Jako wzór sprawowa-
nia urzędów kościelnych postawił Ojca Świę-
tego Franciszka, stwierdzając, iż On nie tylko 
mówi surowo, że władza w Kościele nie może 
być panowaniem, ale służbą. On taki po prostu 
jest: prosty, zwyczajny, naturalny, bezpośredni  
w kontaktach, dostrzegający człowieka, widać  
u niego służbę bliźniemu. Kardynał zachęcił 
neoprezbiterów, aby nie tylko podziwiali papie-
ża, ale i naśladowali: – O to was proszę, kiedy 

będziecie przekraczać progi pokoju nauczy-
cielskiego, klasy szkolnej, kancelarii parafial-
nej, konfesjonału, abyście byli zwyczajni w tym 
nadzwyczajnym darze, jakim jest sakrament 
kapłaństwa. Kapłan musi być zwyczajny, prosty, 
bo tylko taki ksiądz może dzisiaj podprowadzić 
ludzi do Chrystusa. Tylko taki potrafi przyprowa-
dzić do Chrystusa tych, którzy w ogóle o Nim nie 
słyszeli. Kiedy papież zaczynał swój pontyfikat, 
bardzo mocno podkreślał aspekt, że mamy być 
stróżami i opiekunami całego stworzenia.

Po Mszy św. nowi kapłani archidiecezji war-
szawskiej otrzymali dekrety kierujące ich do 
pracy duszpasterskiej w konkretnych parafiach.  
I tak ks. Piotr Kucharczyk został wysłany do 
parafii św. Michała Archanioła w Warszawie  
(w dekanacie mokotowskim), a ks. Paweł So-
bociński do parafii św. Klemensa w Nadarzynie  
(w dekanacie raszyńskim). W naszym dekanacie, 
w parafii św. Elżbiety w Powsinie, pracę duszpa-
sterską rozpocznie ks. Grzegorz Demczyszak. 
Pełny wykaz parafii, do których zostali przydzie-
leni neoprezbiterzy, znajduje się na stronie inter-
netowej: www.archidiecezja.warszawa.pl.

Kard. Kazimierz Nycz już po raz kolejny pod-
kreślił, że to nie ksiądz dostaje parafię, ale to pa-
rafia dostaje księdza, od którego oczekuje wiary, 
gorliwości, pobożności i zaangażowania.

W naszych modlitwach pamiętajmy o tego-
rocznych neoprezbiterach, dziękując za dar ich 
kapłaństwa i prosząc o wszelkie potrzebne łaski 
dla nich, aby Pan Jezus uczynił ich serca według 
Serca swego. 

Na podstawie informacji z internetu  
opracował Maciej Lichota 

HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.29Opracował Jerzy Kruszewski

61. Catelinus – Jan III (17 VII 561 – 13 VII 574)
Catelinus był synem rzymskiego senatora i 

namiestnika prowincji.
Jako subdiakon o sympatiach probizantyj-

skich, po śmierci papieża Pelagiusza I został 
wybrany przez duchowieństwo rzymskie na 
jego następcę. Przyjął imię Jan III. Zanim 
jednak doszło do konsekracji, przez cztery 
miesiące oczekiwał na nadejście z Bizan-
cjum zatwierdzenia swojego wyboru, które 
musiał wydać cesarz Justynian I Wielki.

Pontyfikat Jana III naznaczony był wtar-
gnięciem do Italii Longobardów, którym 
przewodził król Alboin. 2 kwietnia 568 r. ar-
mia longobardzka przekroczyła Alpy, podbiła 
północną Italię i posuwała się na południe. 
Wojska cesarskie nie były w stanie prze-
rwać tego marszu, ponieważ utraciły swego 
dowódcę – Narsesa. Został on odwołany ze 
stanowiska przez nowego cesarza, Justyna 
II, w odpowiedzi na skargi ludności, która 
znienawidziła wodza za bezlitosne ściąganie 
podatków.

Ze względów bezpieczeństwa Ojciec 
Święty udał się z prośbą o pomoc do Ne-
apolu, gdzie przebywał Narses. Wyjednał 
u niego zgodę na powrót do Rzymu i obję-

cie dowództwa nad obroną miasta przed 
najeźdźcami. Przybycie znienawidzonego 
wodza wywołało jednak oburzenie, lud wy-
legł na ulice i doszło do rozruchów. Jan III 
przezornie opuścił miasto, gdyż postanowił 
nie uczestniczyć dłużej w sporach politycz-
nych. Zamieszkał przy kościele świętych 
Tyburcjusza i Waleriana, na cmentarzu 
Praetextatus przy Via Appia. Zajął się nie 
tylko odnowieniem tej nekropolii, ale nadal 
pełnił wszystkie swoje obowiązki paster-
skie, włącznie z konsekrowaniem biskupów.  
Do śmierci Narsesa przebywał poza Rzy-
mem.

Zasługą Jana III było zażegnanie schizmy, 
dzięki przywróceniu kontaktów kościelnych 
z Rawenną, Mediolanem i biskupstwami 
w Afryce, które zostały zerwane na skutek 
sporu o „Trzy Rozdziały”, czyli zbiór pism  
o dwóch naturach w Chrystusie.

Poświęcił w Rzymie bazylikę świętych Fi-
lipa i Jakuba (obecnie Świętych Apostołów), 
której budowę rozpoczął jego poprzednik,  
i przyozdobił ją mozaikami oraz obrazami.
Zmarł w Rzymie. Pochowano go w bazylice 
św. Piotra.                                              Cdn.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Po wyznaniu wiary, na zakończenie liturgii Słowa, zanosimy do Boga wspólną modlitwę. 
Przewodniczy jej celebrans, który otwiera ją wstępem i zaprasza wiernych do modlitwy. 
Jaki jest jej sens, charakter i znaczenie?
Odcinek 30:
LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
– Modlitwa powszechna / wiernych

Modlitwę tę nazywamy modlitwą wier-
nych, ponieważ wszyscy żyjący na tym 
świecie i ochrzczeni mamy obowiązek za-
nosić przed oblicze Boga potrzeby Kościo-
ła i całego świata. To właśnie życie na tym 
świecie, oświecone i ukształtowane przez 
to, co dziś usłyszeliśmy w słowie Bożym, 
wyposaża nas w wiedzę, o co mamy się 
modlić. Modlitwę tę nazywa się też ogól-
nym orędownictwem lub modlitwą po-
wszechną, co wskazuje na to, że prośby 
powinny mieć szeroki zakres i obejmować 
wszystko (choć występują w niej również 
wezwania w intencjach lokalnych).

Jak komunia sakramentalna stanowi 
zakończenie i szczyt udziału wiernych  
w liturgii eucharystycznej, tak modlitwa 
powszechna kończy i wieńczy ich udział 
w liturgii Słowa. Można pojmować tę mo-
dlitwę także jako węzeł łączący dwie czę-
ści Mszy św.

Sercem Kościoła jest jego modlitwa. 
Chrystus przewodzi swojemu ludowi  
w modlitwie, którą zgromadzenie kieruje 
do Boga Ojca. Chrystus stoi pośrodku. 
Przychodzimy do Ojca poprzez Niego. 

Modlitwę powszechną rozpoczyna  
i kończy kapłan. Poszczególne inten-
cje podaje diakon, lektor lub inna osoba  
w imieniu całego zgromadzenia. Zgro-
madzenie przemawia razem na koniec 
każdego z wezwań modlitewnych, zgod-
nie wznosząc ku Ojcu swoje: „Wysłuchaj 
nas Panie”. Ciąg tych modlitw wstawien-
niczych tworzy pewien pulsujący rytm, 
w którym Kościół woła do niebiańskiego 
Ojca o swoich potrzebach i potrzebach 
całego świata.

Modlitwa powszechna nie może mieć 
charakteru dziękczynnego ani pochwal-
nego, mogą to być jedynie prośby, które 
zanosimy w intencjach:
- całego Kościoła (za Kościół, Ojca Świę-

tego, o zjednoczenie chrześcijan, o po-
wołania);

- narodów i o zbawienie całego świata (o 
pokój, zbiory, przestrzeganie praw czło-
wieka, rozwój, za kierujących państwami);

- doświadczonych jakimikolwiek przeciw-
nościami (za poszkodowanych, chorych, 
konających, cierpiących, głodujących, 
więźniów, nałogowców); 

- zmarłych (o udział w chwale nieba);
- ludzi zgromadzonych na Eucharystii i całej 

wspólnoty lokalnej (w intencjach Mszy św.).

Modlitwa za wszystkich
Modlitwie chrześcijan zawsze przewo-

dzi Chrystus, który umarł i zmartwych-
wstał za wszystkich, stąd w modlitwie 
Jego wyznawców nikt nigdy nie pozostaje 
poza Kościołem. Modlitwa powszechna 
to znak szczególnego poczucia więzi ze 
wspólnotą kościelną, z tymi, którzy nam 
przewodzą i prowadzą nas po drogach 
życia doczesnego, ale także ze wspólno-
tą ogólnoludzką.

Nie każdy chce i jest gotowy przyjąć 
Ciało Pańskie, ale każdego bez wyjątku 
obejmuje Eucharystia, bo jest darem 
danym przez Boga za darmo. 

W Wieczerniku Jezus obmył swym mi-
łosierdziem również stopy Judasza, nie 
wyłączył (ekskomunikował) go z Ostat-
niej Wieczerzy. Wielki Piątek stanowi 
tajemnicę Krzyża, na którym Chrystus 
przyciągnął swoją miłością wszystkich. 
Odpowiedzią Kościoła na ten dar Krzy-
ża Pańskiego, łączącego niebo z ziemią  
i człowieka z człowiekiem, jest szczegól-
na w tym dniu modlitwa powszechna – 
najdłuższa w roku liturgicznym i w swych 
licznych wezwaniach symbolicznie uka-
zująca, że nikt nie został pozbawiony 
miłości Kościoła. Rola tej modlitwy to 
przyprowadzić do Jezusa każdego czło-
wieka. Nie każdy potrafi przyjść do Niego 
o własnych, intelektualnych, moralnych 
i duchowych siłach, ale zadaniem nas, 
wierzących, jest przyprowadzić wszyst-
kich w modlitwie i ukryć w Sercu Trójcy.

„Jeśli zobaczysz grzeszącego i nie 
użalisz się nad nim, łaskę utracisz.” 

/św. Izaak Syryjczyk/

Jak pokazuje nam to liturgia Wielkiej 
Soboty, Chrystus zstępuje do otchłani, by 
wołać: „Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź 
się, który śpisz! Nie po to cię stworzyłem, 
abyś pozostawał spętany w otchłani”. 
Kościół może ekskomunikować – orzec, 
że ktoś znajduje się poza widzialną jego 
wspólnotą, ale nie może wyrzucić ze swe-
go serca – ze swojej modlitwy.

Ojciec pustyni, Doroteusz z Gazy, ma-
wiał swym braciom: „Gdybyśmy mieli mi-
łość, miłość zakryłaby wszelką winę… 
Gdy matka ma brzydkie dziecko, nie od-
wraca się od niego ze wstrętem, lecz robi 
wszystko, co może, aby ukryć jego ułom-
ności i uczynić go piękniejszym. Podob-
nie postępują święci wobec grzeszników”. 

Czytamy w Apokalipsie: „Zrzucony został 
oskarżyciel braci naszych, który dniem  
i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem” 
(12,10). Musimy więc uważać na diabelską 
pokusę, by człowiek nie wchodził w rolę 
szatana, który chce ludzkiej zguby. Piekło 
może być moim wyborem, wyborem każde-
go, ale biada temu, kto delektuje się posy-
łaniem tam kogokolwiek.

W tym miejscu warto przytoczyć bardzo 
poruszający tekst rosyjskiego myśliciela 
religijnego – Mikołaja Bierdiajewa (zmarł 
w 1948 r. we Francji): „Nie twórz piekła, 
wrzucając w nie „złych”. Nie wyobrażaj 
sobie Królestwa Bożego w sposób nazbyt 
ludzki i doczesny, jako zwycięstwa „do-
brych” nad „złymi” oraz jako oddzielenia 
„dobrych” w miejscu światłości, a „złych” 
w miejsce ciemności. (...) Nie twórz pie-
kła dla nikogo, zarówno na tym świecie, 
jak i na tamtym. Wyzbądź się instynktów 
mstliwości, które przybierają wzniosłe  
i wyidealizowane formy, rzutujące na całą 
wieczność... Mogę tworzyć piekło dla sie-
bie samego i, niestety, zbyt wiele w ży-
ciu czynię, żeby je tworzyć. Nie wolno mi 
jednak tworzyć piekła dla innych, nawet 
dla jednej istoty... Niesprawiedliwą jest 
rzeczą składać całą odpowiedzialność na 
„zło” i „złych”. Pojawiło się „zło” i „źli”, po-
nieważ w „dobru” i w „dobrych” było mało 
dobra. Nie tylko „źli”, ale również „dobrzy” 
będą wezwani do odpowiedzi na Sądzie 
Bożym; sąd ten będzie różny od ludzkie-
go. Możliwe, że nasze rozróżnienie „do-
bra” i „zła” okaże się niezrozumieniem. 
„Dobrzy” będą musieli odpowiedzieć za 
tworzenie piekła – za to, że zadowolili się 
własnym dobrem i nadali wzniosły cha-
rakter swoim zemstliwym instynktom, że 
przeszkadzali „złym” podnieść się z upad-
ku i że swoimi sądami popchnęli na drogę 
zagłady”.

„Moc Boża jest zdolna stworzyć na-
dzieję tam, gdzie już nie ma nadziei,  
i nawet w niemożliwości jeszcze wska-
zać drogę.”    /św. Grzegorz z Nyssy/

Modlitwa powszechna angażuje nas 
wszystkich – całą wspólnotę zgroma-
dzoną na Eucharystii – aby modlić się za 
wszystkich ludzi, wszystkich bez wyjątku. 
Każdy chce się modlić przede wszystkim 
za siebie, w swoich sprawach, a Kościół 
prosi, byśmy umieli poszerzyć tę modli-
twę, byśmy uczyli się współodpowiedzial-
ności za cały świat. Modląc się za innych, 
człowiek poszerza swoje widzenie świata 
i dokonujących się spraw. Z ust samego 
Jezusa pochodzi dobitne polecenie miło-
ści nieprzyjaciół i modlitwy za nich: „Mi-
łujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za waszych prześladowców” (Mt 5,44).

Odmawiając modlitwę powszechną, 
Kościół, wierzący niezachwianie w ob-
cowanie świętych i swoje powszechne 
zadanie, występuje jako wielki orędow-
nik ludzkości. Święty lud Boży wykonuje 
swoje powszechne kapłaństwo, uczestni-
cząc w sakramentalny sposób w ofierze  
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„Zalecam więc przede wszystkim, 
by prośby, modlitwy, wspólne bła-
gania, dziękczynienia odprawiane 
były za wszystkich ludzi: za królów  
i za wszystkich sprawujących władzę, 
abyśmy mogli prowadzić życie ciche  
i spokojne z całą pobożnością i god-
nością. Jest to bowiem rzecz dobra 
i miła w oczach Zbawiciela naszego, 
Boga, który pragnie, by wszyscy lu-
dzie zostali zbawieni i doszli do po-
znania prawdy.”           /1 Tm 2, 1-4/

W myśl zalecenia św. Pawła w zgroma-
dzeniu modlimy się za wszystkich ludzi, 
za rządzących państwami, o niezakłóco-
ne życie w pokoju. W ten sposób speł-
niamy posługę kapłaństwa powszechne-
go wszystkich ochrzczonych i podobnie 
jak Chrystus solidaryzujemy się z ubogi-
mi i słabymi. Poprzez swój własny przy-
kład Chrystus nauczył nas, o co i o kogo 
powinniśmy dbać. Teraz oczekuje, że  
i my będziemy Go naśladować sercem  
i umysłem. Po tym jak przedstawimy 
nasze prośby, On sam zbierze je razem  
i uczyni swoją własną modlitwą, zgodnie 
z tym, jak celebrans zakończy modlitwę: 
„Przez Chrystusa, Pana naszego”. Mo-
żemy więc powiedzieć, że przez usta  
i serca uczestników zgromadzenia litur-
gicznego, modli się sam Chrystus. Czyż 
nie jest to wspaniałe zaproszenie do nie-
zwykłej godności?

Modlitwa za nieobecnych
W modlitwie powszechnej prosimy tak-

że za nieobecnych, za niewierzących, za 
wszystkich, szczególnie za dotkniętych 
cierpieniem, biedą, za tych braci z na-
szych wspólnot, którzy w tej chwili najbar-
dziej potrzebują modlitewnego wsparcia. 
Modlitwa ta wyraża zatem szczególne 
poczucie odpowiedzialności za społecz-
ność, którą tworzymy i w której żyjemy, 
za tych, którzy nie znają Boga, którzy są 
wykluczeni, pozbawieni miłości.

Z modlitwy tej płynie następnie nasze 
czynne zaangażowanie się w społecz-
ną służbę. To pierwszy krok w przejściu 
od słowa do czynnej miłości. Pośród 
panoszącego się egoizmu i prywaty na 
modlitwie rodzą się najpierw postawy 
otwarcia serca na potrzeby innych lu-
dzi. Modlimy się w intencji rodziców, aby 
byli dobrymi wychowawcami i świadka-
mi wiary dla swoich dzieci. Modlimy się  
w intencji szkoły, która uczy i powinna wy-
chowywać, w intencji dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i wychowawców. Jeżeli aku-
rat zdarzają się kataklizmy, nieszczęścia, 
staramy się o nich pamiętać w swych 
błaganiach. Uczymy się wtedy braterskiej 
miłości i otwieramy się na wzajemną po-
moc, budzimy ducha solidarności z cier-
piącymi. W tej właśnie modlitwie znajdują 
swe echo szczególne intencje mszalne, 
np. o zdrowie, o szczęśliwy przebieg 
operacji, z okazji imienin, jubileuszy, itp. 
Nieraz wspólnota parafialna przeżywa  

Mszy św., a także odmawiając tę modli-
twę, ogarniającą potrzeby całego świata. 
Chrześcijanie uczestniczący w liturgii nie 
mogą bowiem poprzestać na przedsta-
wianiu Bogu swoich osobistych potrzeb, 
ich serca muszą się otworzyć na potrzeby 
całego Kościoła i całej ludzkości.

W starożytności odmawiano tę modli-
twę po odesłaniu katechumenów, ponie-
waż tylko ludzie ochrzczeni i uczestniczą-
cy w funkcji kapłańskiej Chrystusa mogą 
w Nim i przez Niego wstawiać się za 
światem. Także obecnie, zgodnie ze swo-
ją naturą, modlitwa ta należy do wiernych, 
a nie do katechumenów.

„Chrześcijańska nadzieja, z tygo-
dnia na tydzień wciąż na nowo prze-
żywana i podsycana, staje się zaczy-
nem i światłem także dla nadziei ludz-
kiej. Dlatego modlitwa „powszechna” 
ogarnia potrzeby nie tylko wspólnoty 
chrześcijańskiej, ale całej ludzkości, 
a Kościół, gromadząc się na liturgii 
eucharystycznej, daje w ten sposób 
świadectwo światu, że dzieli radość 
i nadzieję, smutek i trwogę ludzi 
współczesnych, zwłaszcza ubogich  
i wszystkich cierpiących.” 

/„Gaudium et spes”, 1/

Modlitwa powszechna kształtuje tak-
że postawę społeczną. To ważna umie-
jętność w życiu chrześcijanina. Można 
powiedzieć, że praktyka modlitwy po-
wszechnej pełni ważną rolę w formowaniu 
chrześcijańskiej osobowości, zwłaszcza 
w wychowaniu do świadectwa. Pomaga 
lepiej zrozumieć przynależność do Ko-
ścioła i odpowiedzialność za jego rozwój. 
W codziennych, doczesnych sprawach 
uczy odkrywać prawdziwe przeznacze-
nie całej ludzkości, pomaga po chrześci-
jańsku rozumieć i oceniać wydarzenia w 
świecie. Uczy przechodzenia w modlitwie 
od interesownych próśb indywidualnych 
do prawdziwej, przenikniętej wdzięcz-
nością modlitwy obejmującej cały świat. 
Modlimy się w intencji wspólnoty Kościo-
ła, jego pasterzy, wspólnoty wiary, do 
której należymy. Modlimy się w intencji 
Ojczyzny, o roztropność i mądrość dla 
rządzących, o jedność narodu. Modlimy 
się o sprawiedliwość społeczną, za tych, 
którzy cierpią prześladowania. To bardzo 
ważne sprawy. W ten sposób włączamy 
się w walkę ze złem.

We wspólnocie, która odzwierciedla 
bezmierne serce Chrystusa, modlimy się 
przede wszystkim za Kościół, ale modli-
my się tak, by stał się on święty, by ra-
dował Boga i by przemienił się w sakra-
ment zbawienia dla świata. I modlimy się 
za świat, szczególnie o to, by mógł po-
znać zbawienie ofiarowane w Chrystusie,  
a także by zelżały cierpienia i trudności  
i by zadośćuczyniono niesprawiedliwo-
ściom. Modlimy się, mając na uwadze 
zamiary Boga wobec świata, czyli „by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy” (1 Tm 2,4). 

jakieś ważne wydarzenia i wtedy także jed-
noczymy się w modlitwie w danej intencji. 
Pamiętamy też o naszych zmarłych. Nie 
tylko o tych, za których akurat sprawuje się 
Mszę św., ale i o naszych zmarłych rodzi-
cach, wychowawcach, o ludziach, którym 
jesteśmy winni szczególną wdzięczność,  
a może nie zawsze za ich życia zdążyli-
śmy im podziękować za wszelkie dobro. 
Wielu ludzi dopiero po śmierci rodziców, 
współmałżonków uświadamia sobie, jak 
wielki i niespłacony dług wdzięczności wo-
bec nich zaciągnęło. Może nie zdążyliśmy 
za ich życia przeprosić za brak miłości  
z naszej strony.

Niestety, zauważa się, że zanika kultu-
ra pamięci, wdzięczności lub ogranicza 
się ją tylko do przystrojenia grobu z okazji 
Dnia Zadusznego. Możemy więc powie-
dzieć, że ta modlitwa w czasie Mszy św., 
zwana modlitwą powszechną, to ważna 
szkoła modlitwy, szkoła odpowiedzial-
ności za Kościół, Ojczyznę, bliźnich, za 
naszych zmarłych. Niech więc będzie to 
modlitwa z serca, szczera i gorąca, pły-
nąca wprost do Serca Ojca.

Wznośmy nasze ręce, dusze i serca 
do Boga, aby ogarnął naszych bliźnich, 
zwłaszcza tych, którzy utracili wiarę. 
Prośmy, by dobry Bóg uzdrowił wszyst-
kie zranienia, by wymazał z ich pamię-
ci te wspomnienia, które były dla nich 
jak raniące ciernie. Prośmy, by poznali  
i doświadczyli Bożej miłości. Wołaj-
my do Jezusa za nimi: „Marana Tha 
– przyjdź Panie Jezu, niech nastanie  
w ich sercach i ciałach Twoje królestwo 
łaski i pokoju”.

Modlitwa wstawiennicza
Modlitwę wiernych można porównać 

do postawy św. Jana Apostoła, który  
w czasie Ostatniej Wieczerzy położył 
swoją głowę na piersiach Pana i kierował 
do Niego pytania. Można ją porównać do 
postawy kobiety z Ewangelii, która do-
tknęła szaty Jezusa i została uzdrowiona. 
Przypomina prośbę grzesznej kobiety, 
która swoimi łzami zrosiła stopy Jezusa 
i swoimi włosami je otarła. Zostały jej 
odpuszczone liczne grzechy, ponieważ 
bardzo umiłowała i w tej miłości, pro-
sząc, podeszła do Pana. Pomyślmy także  
o tych odważnych przyjaciołach, którzy 
przynieśli do Jezusa paralityka i na łożu 
spuścili go przez odkryty dach do środka 
domu, tam, gdzie On nauczał. „Wstawien-
niczy” czyn tych mężczyzn przyczynił się 
do tego, że Jezus uczynił zbawczy cud 
przebaczenia grzechów i uzdrowił ciało 
sparaliżowanego. Maryja zwróciła się do 
Niego ze wstawienniczą prośbą w trakcie 
wesela w Kanie Galilejskiej, doprowa-
dzając tym samym do pierwszego cudu 
swojego Syna. Tak jak Ona prosi, tak Ko-
ściół i wszyscy wierzący proszą w wielu 
sprawach i potrzebach świata. Modlitwa 
wstawiennicza ma ogromną moc. Już  
w Pierwszym Przymierzu istniało przeko-
nanie, że modlitwa za innych zostaje wy-
słuchana w pierwszej kolejności.
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Ważność modlitwy wstawienniczej 
została kiedyś ukazana kardynałowi Mi-
kołajowi z Kuzy (zmarłemu w 1464 r.)  
w pewnej wizji. Zobaczył starożytny ko-
ściółek, a w nim tysiące modlących się 
sióstr zakonnych, unoszących się wy-
soko w powietrzu, w postawie stojącej,  
z szeroko rozłożonymi rękami, których we-
wnętrzne powierzchnie dłoni były zwróco-
ne ku górze. W swoich drobnych rękach 
niosły mężczyzn i kobiety, cesarzy i kró-
lów, państwa i krainy. Czasami ich pary 
rąk łączyły się razem wokół państwa, to 
znowu go podpierały. W rękach pewnej 
młodej siostry Mikołaj zobaczył także pa-
pieża. Było widać, jak wielki ciężar niosą 
te zakonnice, a mimo to ich oblicza pro-
mieniały blaskiem radości. „Zobacz teraz 
– powiedział mu jakiś głos – jak podtrzy-
mywani są ludzie, którzy pomimo po-
pełnionych błędów nie przestali kochać 
Pana”. Kardynał zapytał: „A co jest z tymi, 
którzy już nie kochają?” Wtedy został za-
prowadzony do krypty kościoła, gdzie zno-
wu zobaczył tysiące modlących się sióstr. 
Wokół nich roztaczało się lodowato zimne 
powietrze, które rozporządzało o losie nie-
śmiertelnych dusz. Ci, za których siostry 
się modliły, trafiali do siostrzanych serc. 
Głos ponownie zwrócił się do Mikołaja, 
mówiąc: „Tak przetrzymywani są ci, którzy 
przestali kochać Boga. Czasami zdarza 
się, że znowu stają się ciepli dzięki żarowi 
spalających się serc”. Kardynał, pełen głę-
bokiego szacunku, ukłonił się przed tymi 
męczennicami miłości.

Przygotowanie do Eucharystii
Udział we wspólnej modlitwie wiernych 

jest pierwszym aktem jedności społecz-
nej pragnących złożyć Bogu Najświętszą 
Ofiarę. Modlitwa powszechna zamyka 
liturgię Słowa, w której wspomina się 
cudowne dzieła Boże i powołanie chrze-
ścijan, a wprowadza do liturgii euchary-
stycznej, zapowiadając niektóre z tych 
intencji powszechnych i szczegółowych, 
w których zostanie złożona ofiara.

Modlitwa wiernych, w odpowiedzi na 
usłyszane Słowo, jest przygotowaniem 
się do wejścia w ofiarę Chrystusa przez 
otwarcie się ku braciom, przez zjedno-
czenie się z nimi w miłości, przez pod-
jęcie wysiłków w celu usunięcia prze-
szkód na drodze do osiągnięcia jedności  
z siostrami i braćmi w wierze, czyli  
z całą wspólnotą Kościoła oraz z innymi 
ludźmi. Mamy przecież za chwilę skła-
dać Bogu Najświętszą Ofiarę Chrystusa 
i naszą ofiarę jako wspólnota zjednoczo-
na w Panu. Takie przygotowanie się jest 
konieczne, zgodnie ze słowami Jezusa 
Chrystusa, który mówi do nas: „Jeśli więc 
przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś 
przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed 
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się  
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj” (Mt 5, 23-24).

W kolejnej części liturgii – Eucharystii – 
zostaną zebrane od wiernych dary chleba 

i wina oraz inne dary, po czym będą one 
zaniesione w procesji kapłanowi. Wszyst-
ko to, o co teraz się modlimy, zostanie za-
niesione wraz z chlebem i winem i złożo-
ne na ręce Chrystusa, aby dokonało się 
Przeistoczenie. Kościół zanosi zarówno 
siebie, jak i świat, i prosi o Przeistoczenie.

Drugą zasadniczą część Mszy św. na-
zywa się całościowo liturgią Eucharystii. 
Dzieli się ona na mniejsze części: obrzęd 
przygotowania darów ofiarnych, modlitwę 
eucharystyczną i liturgię uczty ofiarnej, 
czyli Komunię Świętą, której ostatni ele-
ment stanowi modlitwa po Komunii.

Tyle już się wydarzyło podczas Eucha-
rystii, ale wydarzy się jeszcze więcej, nie-
wyobrażalnie więcej! Będziemy się tym 
„nasycać” w następnych odcinkach, które 
będziemy kontynuować po przerwie wa-
kacyjnej. Już dziś serdecznie zaprasza-
my do lektury, tymczasem życzymy spo-
kojnego odpoczynku i radosnych wakacji. 
Niech Żywy Bóg, obecny w Eucharystii, 
karmi nas sobą nieustannie, a czas wolny 
niech stanie się dla nas okazją, aby za-
trzymać się nieco i pomyśleć nad swoim 
życiem, a jeśli trzeba – to i odnowić czy 
pogłębić kontakt z Bogiem. Warto też za-
stanowić się, jak odkryć dla siebie w głęb-
szy sposób wartość Eucharystii – tego 
niezwykłego daru spotkania z Jezusem  
i wspólnotą wierzących.

Kto w swoim sercu nosi Jezusa, kto 
poznał Pana i doświadczył Jego miłości, 
ten może i powinien orędować za innymi 
poprzez modlitwę wstawienniczą – jak 
kiedyś Abraham czy Mojżesz – aby coraz 
więcej ludzi znajdowało Boga, nawracało 
się i osiągnęło zbawienie. Słuszne jest, 
dobre i konieczne, abyśmy pomagali lu-
dziom w zaspokajaniu ich doczesnych 
potrzeb, ale tak samo ważne – a nawet 
ważniejsze – byśmy się za nimi wstawiali 
w modlitwie i przez ofiarę przyczyniali się 
do zbawienia dusz, do ratowania ludzi te-
raz i w wieczności. Zatem z otwartością 
dziecka Bożego módlmy się za cały świat 
i za cały Kościół.

Oto modlitwa powszechna ogłoszona 
przez papieża Klemensa XI:

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmoc-
nij moją wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż 
moją nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń 
moją miłość bardziej gorącą; żałuję za 
moje grzechy, ale spraw, bym żałował 
doskonalej.

Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszech-
rzeczy, pragnę Ciebie jako celu osta-
tecznego; wychwalam Cię jako usta-
wicznego dobroczyńcę, wzywam jako 
miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej mądrości, otocz 
swą sprawiedliwością, pocieszaj dobrocią, 
chroń swoją potęgą.

Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby 
mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, 
aby mówiły jedynie o Tobie; moje uczyn-
ki, aby zgodne były z Twoją wolą, i całe 
postępowanie moje, aby było życiem wy-
łącznie dla Ciebie.

Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlate-
go, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i jak 
długo chcesz.

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój 
rozum, pobudził moją wolę, oczyścił ciało 
i uświęcił duszę.

Daj mi żałować za przeszłe grzechy  
i zwyciężyć przyszłe pokusy, opanować 
złe skłonności i nabywać odpowiednie 
dla mnie cnoty.

Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie  
i wstręt do moich wad, szczerą troskę  
o bliźnich i pogardę tego, co złe na 
świecie.

Spraw, abym się starał słuchać prze-
łożonych, pomagał podwładnym, dbał  
o przyjaciół i przebaczał wrogom.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość 
umartwieniem, skąpstwo jałmużną, 
gniewliwość łagodnością, a oziębłość 
zapałem.

Uczyń mnie roztropnym w radach, 
wytrzymałym w niebezpieczeństwach, 
cierpliwym w przeciwnościach i pokor-
nym w powodzeniu.

Spraw, Panie, abym był skupiony  
w modlitwie, wstrzemięźliwy przy po-
siłku, dokładny w pracy i zdecydowany  
w zamiarach.

Natchnij mnie troską o czystość sumie-
nia, skromność zachowania się i wyglądu, 
mowę bez zarzutu i życie uporządkowane.

Pomóż mi czuwać nad popędami natu-
ry, nad współpracą z łaską, zachowywa-
niem Twego prawa i postępowaniem wy-
sługującym zbawienie.

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziem-
skie, jak wielkim to, co Boskie, jak krót-
kim, co doczesne, jak nieskończonym, co 
wieczne.

Spraw, abym dobrze przygotował się na 
śmierć, przejął się lękiem Twojego sądu, 
uniknął potępienia i osiągnął niebo. Przez 
Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Panie, przymnóż nam wiary.

Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko
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„Czy nie wchodzisz w fazę długo trwającej ufności?... 
Czy zaczynasz rozumieć, że słowa waszych modlitw 
zostały uformowane nie po to, by uderzać w powietrze, 
lecz aby dotknąć swymi strzałami Serca Ojca, 
który je przyjmuje z miłością?
Każda modlitwa ma swoją strzałę.
Miejcie niezbitą pewność, że będziecie wysłuchani.
Ojciec!... Pomyśl tylko!...
Jeżeli was nie wysłuchuje na wasz sposób, 
to czyni to w inny, lepszy.
Ale słyszy was Ten, który przebywa pośród was, w was.”

[Słowa Stwórcy skierowane do stworzenia; 
Gabriela Bossis, „On i ja”, tom 1, nr 764]

W piątek, 14 czerwca, zapraszamy  
na MODLITWĘ UWIELBIENIA 

słowem i śpiewem. 
Rozpoczniemy ją o godz. 19.00,  
w sali nad Galerią (w dzwonnicy). 

Serdecznie zapraszamy  
do wspólnej modlitwy!

Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim

„ (…) Niech nas ogarnie 
         łaska Panie Twa,
        Duch Twój Święty 
        niech dotknie nas…”

BOŻE CIAŁO 
– 30 V 2013 r.
Fotoreportaż Krzysztofa Kanabusa

W następną niedzielę, 16 czerwca, Msza św. wspól-
notowa o godz. 13.00 będzie sprawowana m.in. w in-
tencji ofiarodawców, którzy przyczynili się do przygoto-
wania pierwszego ołtarza na procesję Bożego Ciała.
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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.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm 
Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.

SALONIK
WILANOWSKI

W czerwcu zapraszamy  
do dzwonnicy na

wystawę pasteli, zatytułowaną: 
„Moje klimaty - anioły, dzieci, 

pejzaże i kwiaty” 
MAŁGORZATY KĘPKI „MAGRITTY”
Artystka urodziła się w 1952 r. 
W 1981 r. ukończyła studia na Wydziale 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Maluje od 1982 r. Jej prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Au-
strii, USA, Kanadzie i Japonii.

oraz witraże i malarstwo na szkle
KATARZYNY VELINOV

Artystka urodziła się w 1972 r., w Lublinie. 
W latach 1987-1992 uczęszczała do Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. 
C. K. Norwida w Lublinie, na kierunek form 
użytkowych, ze specjalizacją: tkanina ar-
tystyczna. W 1994 r. rozpoczęła naukę na 
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w pracowni 
malarstwa.
Jeszcze w okresie studiów swoją pracę ar-
tystyczną związała z Kazimierzem Dolnym 
nad Wisłą. Motywy tego miasteczka często 
pojawiają się w jej twórczości.
Jest członkiem Polskiego Związku Artystów 
Plastyków w Warszawie, współtwórcą Kazi-
mierskiej Konfraterni Sztuki.
Jej prace znajdują się w zbiorach pry-
watnych w wielu krajach świata. Pracuje  
w trzech technikach: malarstwo olejne, wi-
traż i malarstwo na szkle.
Stworzyła nowe oblicze witrażu, jako ob-
razu, który za pomocą barwnych plam 
wypełnionych światłem oddaje piękno ota-
czającego świata, zarówno tego realnego, 
jak i powstającego w wyobraźni artystki 
czy w marzeniach. Nie jest to już witraż za-
mknięty w przeszkleniu okiennym, ale witraż 
– obraz, nie do końca transparentny. Witraż, 
który światło skupia w sobie.

Autor: 
Maciej Lichota

zadanie 1: 

Skreśl co drugą literę i odczytaj hasło.

NDAFJGŚUWAIEĘGTMSDZNEP
SWEORYCZEB
PNAWNDAH
JUERZDUFSNAK
ZIMLIAŁSUCJB
SRIDĘA
NKATDS
NFANMBIC
zadanie 2:  
Zdecyduj, które z poniższych zdań są prawdziwe. Zamaluj odpowiednie kratki.

 Wspomnienie bł. Bogumiła, męczennika, przypada 10 czerwca.

 Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, obchodzimy 11 czerwca.

 Święto św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła,  
obchodzimy 13 czerwca.

 Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,  
przypada 14 czerwca.

 Uroczystość bł. Jolanty, zakonnicy, świętujemy 15 czerwca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
tworzenia naszego pisemka para-
fialnego, tych, którzy chcieliby pisać  
o Wilanowie dawnym i współczesnym,  
i tych, którzy dysponują materiałami – 

również archiwalnymi – o naszej parafii.
Wszelkie pytania i propozycje można 
kierować do ks. proboszcza, do któ-
regoś z członków redakcji bądź na re-
dakcyjny adres mailowy: 
klimaty@parafiawilanow.pl.

Redakcja
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1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. 

 Następnie będziemy się modlić za 
zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

2. Dziś, po Mszy św. o godz. 11.30, 
rozpocznie się V Rodzinny Piknik 
Parafialny, w tym roku pod hasłem: 
„Dziękujemy za łaskę wiary”. Dzie-
ci będą mogły obejrzeć teatrzyk, 
wystąpią: Zespół Ludowy „Powsi-
nianie”, Grupa Seniorów Wilanow-
skich i Kuźnia Artystyczna, odbędą 
się pokazy technik kung-fu. 

 O godz. 17.00 będziemy mogli 
zobaczyć operetkowe widowisko 
muzyczno-taneczne w wykonaniu 
Teatru IWIA z Zabrza. Przygoto-
waliśmy również wiele atrakcji do-
datkowych, miedzy innymi liczne 
konkursy dla dzieci i dorosłych, 
przejażdżkę kucykiem i zaprzę-
giem konnym. Catering zapewnia 
dobre jedzenie z grilla. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

3. W zeszłą niedzielę zbieraliśmy 
5692 PLN na budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej. Wszystkim ofia-
rodawcom składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.

4. 15 czerwca organizowana jest auto-
karowa pielgrzymka na Jasną Górę. 
Będzie to pielgrzymka wynagradza-
jąca za profanację obrazu MB Czę-
stochowskiej w grudniu ub.r.

 Koszt pielgrzymki wynosi 60 PLN. 
Odjazd o godz. 6.00, z parkingu 
przy poczcie.

 Zapisy przyjmujemy w zakrystii, po 
każdej dzisiejszej Mszy św.

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

- w poniedziałek, 10 czerwca – wspo-
mnienie bł. Bogumiła, biskupa;

- we wtorek, 11 czerwca – wspomnie-
nie św. Barnaby, Apostoła;

- w czwartek, 13 czerwca – wspomnie-
nie św. Antoniego z Padwy, kapła-
na i doktora Kościoła;

- w piątek, 14 czerwca – wspomnienie 
bł. Michała Kozala, biskupa i mę-
czennika;

- w sobotę, 15 czerwca – wspomnienie 
bł. Jolanty, zakonnicy.

 Wszystkim obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym i zawodowym.

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

- Marcin Klass, kawaler z parafii pw. 
Świętego Krzyża w Warszawie,  
i Lidia Bronowska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź II;

- Piotr Rzepliński, kawaler z parafii 
tutejszej, i Karolina Łappo, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź II.

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

X Niedziela Zwykła – 9 czerwca 2013 r.

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy wszystkich członków 
oraz tych, którzy chcą dołączyć 
do wspólnoty modlitewnej, na 

dzisiejsze spotkanie Kół Żywego 
Różańca, które rozpocznie się o 

godz. 16.00, w kanonii.

- Wydawca
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny 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 nr 2 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: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie

Fundacja
Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl


