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L I T U R G I A  S Ł O W A   
przeciwnie, miłością ożywieni służcie  
sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia 
się w tym jednym nakazie: Będziesz miło-
wał bliźniego swego jak siebie samego.  
A jeśli u was jeden drugiego kąsa i po-
żera, baczcie, byście się wzajemnie nie 
zjedli. 

Oto, czego uczę: postępujcie według 
ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 
Ciało bowiem do czego innego dąży niż 
duch, a duch do czego innego niż ciało,  
i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 
nie czynicie tego, co chcecie. 

Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli 
Prawa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 Sm 3,9; J 6,68b

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; 
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA
Łk 9,51-62

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego 
świata], postanowił udać się do Jerozolimy  
i wysłał przed sobą posłańców. 

Ci wybrali się w drogę i przyszli do pew-
nego miasteczka samarytańskiego, by Mu 
przygotować pobyt. 

Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmie-
rzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie 
Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a po-
wiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich? Lecz On odwróciwszy się, zabronił im. 

I udali się do innego miasteczka. A gdy 
szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę 
za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus 
mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki po-
wietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. 

Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś 
odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw 
pójść i pogrzebać mojego ojca! 

Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! 

Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się  
z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: 
Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,  
a wstecz się ogląda, nie nadaje się do kró-
lestwa Bożego.

Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 19,16b.19-21

Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna 
Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na 
proroka po tobie. [Eliasz] stamtąd poszedł 
i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzące-
go: dwanaście par [wołów] przed nim, a on 
przy dwunastej. 

Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, 
zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas 
Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za 
Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucało-
wać mego ojca i moją matkę, abym potem 
poszedł za tobą. On mu odpowiedział:  
Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął 
parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie 
wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, 
aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedł-
szy za Eliaszem, stał się jego sługą.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,1-2.5.7-11

REFREN:  
Pan mym dziedzictwem,  
moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: Tyś jest Panem moim.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy. 

DRUGIE CZYTANIE
Ga 5,1.13-18

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. 
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie 
się na nowo pod jarzmo niewoli. 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście 
do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności 
jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 

K O M E N T A R Z
Pan Bóg to Osoba, której nie da się 

zamknąć w pojęciach ziemskich czy też  
w wymiarze czasoprzestrzeni. Objawia 
się nam jako Ten, „który jest, który był  
i który przychodzi”. 

Istotą Boga jest istnienie, a naszą 
ziemską cechą przemijanie. Św. Tomasz  
z Akwinu mówi, że jesteśmy bytami 
przygodnymi.

Jednakże dzięki Chrystusowi Panu,  
w którego wierzymy, Bóg pozwala się nam 
poznać i spotkać w Kościele, w sakramen-
tach, słowach Pisma Świętego. Daje się 
nam rozpoznać w obliczu drugiego czło-
wieka, w poruszeniu naszego serca.

Ważne jest, by w swoim życiu szukać 
Boga i ufnie odpowiedzieć na Jego we-
zwanie do świętości. Czy to na drodze 
życia małżeńskiego, kapłańskiego, czy 
zakonnego.

Nikt z nas nie pojawił się na świecie 
przypadkowo, każdego z nas stworzył 
Bóg. Dlatego szczęściem jest, gdy czło-
wiek odważy się przyjąć Boży plan bez 
żadnych zastrzeżeń, z ufnością, nawet jeśli 
wszystkiego jeszcze nie rozumie, ale ufa.

Trzeba jedynie pójść za Nim, nie oglą-
dając się wstecz. Zaryzykować dla Niego 
życie, ufając Mu i powierzając swój los.  
A wtedy doświadczymy czegoś, co nazy-
wa się radością wiary, nadziei i miłości,  
a ostatecznie – szczęściem.

Jak to określił trafnie św. Augustyn: 
„Niespokojne jest serce człowieka, póki 
nie spocznie w Bogu”.

ks. dr Michał Dubicki
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Modlitwę pod krzyżem poprowadził 
proboszcz parafii św. Anny w Wilanowie – 
ks. dr Waldemar Macko, który jednocze-
śnie był głównym organizatorem i duszą 
spotkania.

Zwyczaj puszczania wianków na św. Ja- 
na praktykuje się w polskiej tradycji od 
wieków, a wywodzi się on zapewne jesz-
cze z czasów przedchrześcijańskich.

Dobra, bezwietrzna pogoda sprawiła, 
że zebrani mogli obserwować palące się 
świece na wiankach, unoszących się na 
tafli jeziora, do samego wieczora.

W tym miejscu, w imieniu uczestników 
spotkania, chciałbym podziękować rów-
nież pani Janinie Rawskiej, za współor-
ganizację i miłą, rodzinną atmosferę pik-
niku. Pani Janinie, z okazji imienin, pod 
przewodnictwem pana Roberta Woźnia-
ka, dyrektora Centrum Kultury Wilanów, 
odśpiewaliśmy życzenia.

Dobrą muzykę do zabawy i tańca za-
pewnił pan Tadeusz Zwierzchowski, na 
co dzień organista w parafii św. Elżbiety 
w Powsinie.

Dużą atrakcją, szczególnie dla naj-
młodszych uczestników „wianków”, były 
przejażdżki po jeziorze łódką, jak co 
roku użyczoną przez pana Władysława 
Kowalczyka, któremu składamy gorące 
podziękowania za możliwość sprawienia 
frajdy naszym maluchom, a i tym całkiem 
dorosłym. 

Podczas imprezy poznać można było 
reprezentantów wielu osiedli Wilanowa. 
Liczny udział parafian oraz mieszkańców 
innych części dzielnicy świadczy o po-
trzebie organizacji takich uroczystości, 
które integrują lokalną społeczność.

Uśmiechnięte twarze dorosłych i dzieci 
sugerują, że warto było się spotkać. Do 
następnego roku. Szczęść Boże!

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kanabus

Czerwcowe  
i „wianki”  
na Powsinku 
24 VI 2013 r.

Wzorem lat ubiegłych nabożeństwo 
czerwcowe zostało odprawione przy krzyżu 
nad Jeziorem Powsinkowskim. Następnie 
wierni przeszli na tyły gospodarstwa państwa 
Rawskich, gdzie zostało przygotowane ognisko 
i czekały kiełbaski, słodkości oraz napoje.

Także na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiawilanow.pl znajdą 
Państwo fotoreportaż Bogdana Drabika z nabożeństwa czerwcowego na Powsinku  
i spotkania rodzin przy ognisku w dniu 24 czerwca br. - 179 fotografii.
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WIADOMOŚCI Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Drodzy, Bracia i Siostry!
 Każdy naród posiada miejsca 

szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

Fundacja Ecclesia Villano-
vensis została powołana po to, 
by otoczyć opieką to szczegól-
ne miejsce, żeby ono służyło 
wszystkim, zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości.

Zwracam się do Tych, którym 
leży na sercu troska o wartości 
kultury duchowej i materialnej – 
dajcie świadectwo, że realizacja 
szczytnych celów Fundacji jest 
dla Was ważna i wspomóżcie jej 
działalność.

Z serca Wszystkim błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:

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

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

Lato w mieście
Lato w Mieście 2013 rozpocznie się 

4 lipca – o godz. 9.30 – w parku Agry-
kola. Na pikniku będzie można skorzy-
stać z atrakcji przygotowanych przez 
przedstawicieli wszystkich służb 
mundurowych, Centrum Nauki Koper-
nik, Komisji Nadzoru Finansowego  
i wielu innych. Więcej informacji na: 
www.lato.warszawa.pl. 

W Wilanowie można zgłaszać dzieci na 
zajęcia w następujących placówkach:
- od 1 do 31 lipca w Zespole Szkół nr 79  
im. Stanisława Kostki Potockiego (ul. Wier- 
tnicza 26);
- od 1 do 30 sierpnia w Zespole Szkół nr 2  
im. Wandy Rutkiewicz (ul. Gubinowska 
28/30).

Wszyscy uczestnicy programu: „Lato 
w Mieście 2013” odpłatnie korzystają  
z posiłków. Stawka żywieniowa wynosi  
7 zł dziennie.

UWAGA!!! Z opłat za posiłki zwolnione 
są dzieci korzystające z bezpłatnych po-
siłków w ciągu roku szkolnego na mocy 
decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka 
Pomocy Społecznej, na podstawie za-
świadczenia z macierzystej szkoły. Opłat 
można dokonywać bezpośrednio w pla-
cówkach uczestniczących w programie 
lub przelewem na konto szkoły, do której 
będzie w wakacje uczęszczać dziecko.

Od ponad czterdziestu lat Komisja ds. 
Kontaktów Religijnych z Judaizmem dąży 
do „regularnego dialogu”. W tym okresie 
odbyło się aż 21 spotkań, „które przy-
czyniły się do umocnienia wzajemnego 
zrozumienia oraz więzi przyjaźni między 
Żydami i katolikami”.

Franciszek przypomniał też, iż w pierw-
szych miesiącach swojego pontyfikatu 
„spotkał się już z wybitnymi przedsta-

wicielami świata żydowskiego” oraz że  
w latach swojej poprzedniej posługi, jako 
arcybiskup Buenos Aires, „z radością 
utrzymywał więzi szczerej przyjaźni z re-
prezentantami świata żydowskiego”.

Do kolejnego spotkania Komitetu z Ko-
misją ds. Kontaktów Religijnych z Juda-
izmem dojdzie w październiku w Madry-
cie, a jego tematem będzie: „Wyzwania dla 
wiary we współczesnym społeczeństwie”.

Czy jesteś antysemitą?
– Ze względu na nasze wspólne korzenie chrześcijanin nie może być antyse-

mitą! – stanowczo powiedział to papież Franciszek, w poniedziałek, 24 czerwca, 
przyjmując członków Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsulta-
cji Międzyreligijnych.

Przebudowa 
skrzyżowania  
na Zawadach

W związku z przebudową skrzyżo-
wania na Zawadach od 1 lipca zosta-
nie zamknięty wjazd w ul. Sytą od ul. 
Vogla. Dojazd do ul. Sytej będzie moż-
liwy przez ul. Lercha, Bruzdową i Za-
ściankową. Planuje się, że utrudnienia 
w ruchu pojazdów potrwają cztery ty-
godnie.

W związku z objazdem skrzyżowania 
zmienioną trasą w obu kierunkach poje-
dzie również autobus linii 163: SADYBA 
– … – Syta – Zaściankowa – Bruzdowa – 
Lercha – Syta – Vogla – … – WILANÓW.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie 
przystanku LERCHA 02. W jego zastęp-
stwie, dla linii 163 oraz 164, uruchomiony 
będzie przystanek LERCHA 52, zlokali-
zowany około 40 m za pierwotnym przy-
stankiem.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow
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– To był pamiętny dzień – wspomina 
dzisiaj Jerzy Krykowski, ów najmłodszy 
syn – ponieważ 20 czerwca 1941 r. do-
staliśmy ukaz, obwieszczający nam, że 
mamy się spakować, bo za dwa dni przy-
jedzie po nas ciężarówka i zostaniemy 
wysiedleni na Syberię.

Mama, Aniela Krykowska, przycisnęła 
mocniej do swego serca Serce Jezusowe 
z wizerunku, który niedawno przyjęli:

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy 
przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze słowem Bożym  
istotowo zjednoczone…

 
– Szczęście w nieszczęściu – kontynu-

uje Jerzy Krykowski – dostaliśmy zawia-
domienie od Ruskich, a nazajutrz przy-
leciały Stukasy i Junkersy 88, i Niemcy 
zaczęli potwornie bombardować Wilno. 
Gdy to wszystko się zaczęło, siedzieliśmy 
przy stole. Do Wilii 100 m, a między Wilią 
a domem ogród, gęsto zakrzaczony po-
rzeczkami i innymi owocami, warzywami 
i roślinami. Kto żyw, uciekał tam z domu, 
żeby tylko nie zostać zawalonym gruzami. 
My również. Ojciec ukrył nas w krzakach, 
a sam, jako że należał do straży obywa-
telskiej, pobiegł odkopywać i wyciągać  
z gruzów martwych i rannych. 

Nalot trwał ponad 2 godziny. Niem-
cy bombardowali stację kolejową, most 
„zielony” i most strategiczny, który wiódł  
ul. Borową i którym przewożono amunicję 
i resztę ekwipunku na lotnisko wojskowe 
na Porubanku. My byliśmy uwięzieni mię-
dzy mostem „zielonym” a tym strategicz-
nym. Gdy tak leżeliśmy w krzakach, nie 
widzieliśmy w ogóle świata, zasypani gru-
bą warstwą ziemi, która spadała na nas 
niczym śnieg po każdym wybuchu.

Mama trzymała cały czas pod ubra-
niem obrazek Miłosiernego Serca Pana 
Jezusa:

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości 
i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne…

– To było samo południe, a jakby noc. 
Ciemna noc. Przywidziało mi się? Trudno 
powiedzieć, ale zdawało mi się, że widzę 
białą postać, która zatrzymała się przede 
mną i powiedziała: „Nie płacz, twój tata 
żyje”. Do tej pory mam ją przed oczami.

Minął jakiś czas i faktycznie, ojciec wró-
cił. Cały we krwi, ale cudzej. Gdy spadały 

Na koniec czerwca – miesiąca szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce 
Jezusa

To był pamiętny dzień – 1 czerwca 1941 r., kiedy w wileńskiej parafii świętych Piotra  
i Pawła rodzina Krykowskich oddała się Sercu Jezusowemu. Na akcie zawierzenia 
złożyli swoje podpisy: tata Józef, mama Aniela oraz dwóch starszych synów – Eugeniusz  
i Euzebiusz. Jedynie za najmłodszego – pięcioletniego Jurka – trzeba było się podpisać.  
Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali obraz Serca Bożego, aby im przypominał,  
że panuje wśród nich Jezus, który przemienia ich serca na wzór swego Najświętszego.

bomby, on i jego towarzysze kładli się do 
rynsztoka. Jeden za słabo się schylił i ob-
cięło mu głowę.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscy-
śmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne  
upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe  
i wielkiego miłosierdzia…

– Przeżyliśmy, bombardowanie usta-
ło. Wróciliśmy, dookoła mnóstwo znisz-
czeń, zburzone domy, a nasza chałupa 
stała w całości. Na ul. Antokolskiej uj-
rzeliśmy olbrzymi lej. Nie wiem, co to za 
bomba spaść musiała, żeby praktycznie 
od jednych budynków do drugich wywa-
lić tyle ziemi. Ciężarówka, która wpadła 
do tej dziury, wyglądała w niej jak mała 
zabawka.

Rozpoczęła się więc okupacja litew-
sko-niemiecka. Też nie było wesoło, bo 
wiadomo, co Litwini na usługach nie-
mieckich wyprawiali, choćby mord Żydów  
w Ponarach. Na własne oczy widziałem, 
jak prowadzili tych Żydów. Kobiety niosły 
po dwoje dzieci, z braku sił padały na zie-
mię, a Litwini dolatywali do nich i bili je 
kolbami w plecy. Inni musieli wziąć dzieci 
na ręce. Koszmar.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości  
naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci  
posłuszne…

– Litewskie małżeństwo zabrało nam 
dwa pokoje. Ona pracowała w biurze nie-
mieckim, a on służył w wojsku, bardzo 
przyzwoity człowiek. Mieli dostęp do skle-
pów specjalnych. Prosił swoją żonę, żeby 
coś nam odstąpiła, ale ona nie chciała się 
dzielić z jakimiś tam Polakami.

Ich synek, Wajduti, bardzo lubił się ze 
mną bawić. Jako że zostałem wychowa-
ny patriotycznie, to jak grali hymn, obo-
wiązkowo stałem na baczność, do dziś 
zresztą pamiętam wszystkie pieśni legio-
nowe. Któregoś więc dnia pojawił się jego 
ojciec, a on rzekł do niego łamaną polsz-
czyzną i litewszczyzną. I zaczął śpiewać: 
„Jeszcze Polski nie zginęli…” – Wajduś, 
co ty! Ty Lietuvos, ty Litwin, nie Polak! – 
Jurek Polak i ja Polak!

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,  
którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie  
za grzechy nasze…

– Tak mijały dni, aż nadszedł, jak to się 
mówi, czas oswobodzenia, marszu na 
Berlin. 1944 r. Niemcy zaczęli się wyco-
fywać, wszyscy musieli opuścić miasto. 
Mama jednak nie chciała. Koło naszego 
mieszkania postawili wielką, przeciwpan-
cerną armatę, a jej obsługa przekonywała 
nas, że trzeba iść: „Przyjdą SS-mani i wy-
strzelają”. Pętałem się akurat pod noga-
mi, to jeden z Niemców poczęstował mnie 
czekoladką. Niemcy byli „porządni”.

Opuściliśmy więc dom. Tata został, 
żeby coś tam jeszcze spakować i gdzieś 
schować. Mama zabrał tylko obrazek, nie 
było nawet co jeść. Przy skrzyżowaniu  
z ul. Borową stali Niemcy z czołgami. Do-
szedł do nas jeden z żołnierzy i śląską 
gwarą, jak to mama później opowiedziała, 
doradził: „Nie idźcie tędy, bo znajdziecie 
się na pierwszej linii. Idźcie na Wołokum-
pie, tam wojna was ominie”.

Mama ukryła mnie i średniego brata 
w leśniczówce, najstarszego z nami nie 
było, bo walczył w AK, a sama wróciła  
z sąsiadką po ojca. Ostrzeliwanie trwało 
w najlepsze, pociski się rwały, szrapnery 
nad głowami siekły, a my w środku. Dwie 
czy trzy osoby, które leżały dalej, dosta-
ły śrutem, my cali. W końcu pojawili się 
rodzice.

Potem trzeba było uciekać spod tej le-
śniczówki, bo ostrzeliwanie stało się jesz-
cze gorsze. Nieopodal miejscowi zbudo-
wali prowizoryczny schron i tam się scho-
waliśmy. Siedziało w nim z nami chyba  
z dziesięć albo i więcej osób. Zatrzymali 
się Niemcy i coś szwargotali po niemiecku.  

N
ajśw

iętsze Serce Jezusa króluj nam
!

Akt zawierzenia podpisany  
przez całą rodzinę
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Chcieli rzucić granat, ale któraś z kobiet 
uszczypnęła małe dziecko, zaczęło pła-
kać, a oni zawołali, że jakieś kindery, i 
polecieli dalej.

Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie  
i zmartwychwstanie nasze…

Najświętsze Serce Jezusowe po raz 
kolejny zesłało ocalenie.

– Upłynęło trochę czasu, a do bunkra 
przyszli następni. „Zdrastwujtie” – powita-
ła ich mama. Jakiś 16-letni żołnierz mó-
wił, że idą z głębi Rosji. Spytali się, gdzie 
są Niemcy; pokazaliśmy na wzniesienie 
widoczne w oddali. Za jakieś trzy godzi-
ny ów 16-latek wrócił ranny i powiedział, 
że dla niego wojna już się skończyła, że 
wraca do domu.

My natomiast nie mogliśmy w tym 
schronie dłużej siedzieć, bo nie mieli-
śmy ani jedzenia, ani niczego. Poszliśmy 
do przodu szukać jakichś gospodarstw. 
Przedzieraliśmy się środkiem, między 
świecącymi pociskami z katiusz, aż uka-
zały się przed nami jakieś zabudowania, 
jakaś wioska.

Schroniliśmy się w cegielni. Za jej gruby-
mi, dwumetrowymi murami spaliśmy, nie 
wiem co jedliśmy, jakoś żyliśmy. Tam by-
łem ranny. Tata powiedział, że na dole pły-
nie rzeczka, w której możemy się wykąpać. 
Poszliśmy, a tu nagle: ŁUUUUUuuuuu… 
tatatata… – rozległ się ostrzał z myśliwca. 
Ruszyliśmy w te pędy z powrotem do ce-
gielni i wpadłem w druty kolczaste. Całą 
nogę poraniłem sobie od góry do dołu. Nie 
było czym leczyć, to mama opatrzyła mi 
listkami babki. Szybko się zagoiło.

Serce Jezusa, cnót wszelkich  
bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgod-
niejsze,
Serce Jezusa, królu  
i zjednoczenie serc wszystkich…

– Po dwóch / trzech dniach, gdy Ro-
sjanie dobili już SS-manów, wróciliśmy 
do domu. Miasto było okropnie zniszczo-
ne, ale nasza chałupa i sąsiednie stały. 
W głębi, nad samą Wilią, schowany był 
drewniany dom, w którym mieszkał ze-
garmistrz, bardzo przyzwoity facet. Nie 
ewakuował się, ale przeżył. Niemcy go 
przeoczyli. Z nimi mu się udało, ale z Ru-
skimi już nie. Niedługo potem przyszli, 
zabili go i zabrali wszystkie zegary.

Miałem 8 lat i – jak to chłopcy w tym 
wieku – wykazywałem wielką ciekawość. 
Ja, średni brat i dzieci sąsiadów poszli-
śmy zobaczyć ruiny. Rozglądamy się, a 
wszędzie kupa gruzów. Wśród nich stoi 
samotny kawał ściany i na tej ścianie pó-
łeczka, na niej krzyż i w wazoniku kwia-
ty, nic więcej. Jak to mogło ostać, Pan 
Bóg jeden może wiedzieć. A na pewno 
nikt przed nami tego nie postawił, bo pa-
trzymy, a z gruzów wystaje jakiś kalosz. 
Ktoś z nas nim poruszał, a on sztywny, bo 
tkwiła w nim noga zasypanego człowieka.

– Zaczęła się trzecia okupacja, ponow-
nie sowiecka – wtrąciła Alicja Krykowska, 
która nie przeżyła tego, co mąż, ale całą 
historię słyszała wielokrotnie i sama mo-
głaby ją opowiedzieć.

– Gdy sowieci przejęli rządy, kobiety 
nie mogły wyjść o zmierzchu na ulicę. Nie 
mogły założyć pierścionka czy obrączki, 
bo straciłyby je razem z palcami. Takich 
wypadków zdarzało się od groma.

Zimą wzięliśmy sanki własnej roboty i 
poszliśmy na pobliską ul. Suchą. Zjeżdża-
liśmy sobie, a było to świeżo po opadzie 
śnieżnym, i któryś z kolegów zjechał pro-
sto do rowu. Śnieg się rozprysł i wyłoniła 
się spod niego jakaś postać. Narobiliśmy 
wrzasku, przybiegli rodzice i odkopali ko-
bietę. Do dziś pamiętam, że w ręku ści-
skała naramiennik, pagon oficera ruskie-
go. Przed śmiercią musiała się bronić.

A jakie spustoszenie i strach siały stra-
że! Przecież ja nocami nie spałem, tylko 
na okrągło odmawiałem „Aniele Boże”. 
Nie łatwo było się do nas dostać, bo drzwi 
były zaryglowane i okiennice pozatrza-
skiwane, a oni walili, rąbali… Mordowali 
ludzi… To była ruska hołota, która szła z 
tyłu za frontem wojskowym, żeby rabo-
wać, gwałcić, szabrować… Dołączali też 
do nich żołnierze po jakichś operacjach, 
szpitalach. To były potworne bandy.

Wszystkim dali popalić. Przecież po-
ciągiem z Wilna do Łodzi jechaliśmy pra-
wie trzy tygodnie. Więcej się stało, niż 
jechało. Nawet wtedy ciągle napadali. 
Na postojach baliśmy się wychodzić na 
zewnątrz. Wagon opuszczali tylko męż-
czyźni, którzy próbowali skombinować 
trochę alkoholu, żeby mieć czym przeku-
pić tych łobuzów, kiedy się pojawiali.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie…

– Przez te wszystkie okupacje mama 
nie rozstawała się z obrazkiem. Nieza-
leżnie, co się działo, zawsze trzymała 
go czy to pod kurtką, czy pod swetrem… 
Przy sercu. Dbała, by paliło się przy nim 
światełko.

I przeżyliśmy! Wszyscy! Dzięki Sercu 
Jezusowemu! Jedynie siostra zmarła, na 
zapalenie płuc, ale to znacznie wcześniej, 
zanim ofiarowaliśmy się Panu Jezusowi. 
Nawet najstarszy brat wrócił w 46 r. z ze-
słania.

Jak już wspomniałem, należał do AK 
i walczył o oswobodzenie Wilna, w akcji 
Ostra Brama. Sowieci internowali AK-
-owców w Miednikach pod Wilnem. Zło-
żyli im propozycję wstąpienia do Armii 

Ludowej, ale większość odmówiła. Wola-
ła niewolę od sprzymierzania się z ban-
dytami. Wśród nich mój brat, który prze-
siedział 2 lata w Kałudze, pod Moskwą, 
gdzie rąbał drzewo.

Chociaż jest starszy ode mnie o prawie 
10 lat, wciąż żyje.

Tata mógł być prześladowany jako le-
gionista, człowiek walczący z bolszewi-
zmem, który w 20 r. został ranny w bitwie 
pod Dyneburgiem i stał się inwalidą wo-
jennym, ale nie był. Dożył 1988 r., blisko 
91 lat.

Mama odeszła w 1991 r. Średniego bra-
ta pochowaliśmy w tym roku.

Ja choruję, ale żyję.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie 
skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała 
pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec 
bardzo upodobał…

Obrazek wisi dziś w nienaruszonym 
stanie w pokoju gościnnym państwa Alicji 
i Jerzego Krykowskich, na ścianie pamię-
ci ich minionych lat. Do jego spodu przy-
czepiona jest pożółkła i nieco sfatygowa-
na, ale zachowana w całości kartka – akt 
poświęcenia się Sercu Jezusowemu, 1 
czerwca 1941 r. podpisany przez wszyst-
kich członków rodziny Krykowskich. Je-
dynie dołączona do niego modlitwa do 
Najświętszego Serca Bożego, pod którą 
widnieje imię papieża Benedykta XV i 
data 27 kwietnia 1915 r., przetrwała we 
fragmencie.

– Mój mąż, jako najmłodsze dziecko, 
najwięcej kręcił się koło mamy, a ona tu-
liła go do jednej piersi, a do drugiej Pana 
Jezusa. Może właśnie dlatego po śmierci 
mamy obrazek trafił w nasze ręce.

Dziękuję państwu Alicji i Jerzemu Kry-
kowskim, mieszkańcom naszej parafii,  
za gościnę, miłą rozmowę i tę przepeł-
nioną wiarą opowieść wojenną.

Marcin Kielak

Skrawek modlitwy do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

O Najdroższy Jezu, 
pragnę, abyś Ty był moją głową, 
a Twoja Ewangelia moją światłością, 
Twoja wola moim przewodnikiem. 
Nie chcę myśleć inaczej niż Ty, 
boś Ty jest prawdą nieomylną, 
ani działać nic poza Tobą, 
boś Ty jest jedyną drogą, 
aby dojść do Ojca, 
ani nie szukać chwały poza Twoją wolą, 
albowiem Ty jesteś zdrojem życia. 
Uczyń mnie swoim całkowicie 
przez Ducha Świętego, 
na chwałę Ojca. 
Amen.

       
               [K. Marmion]
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.32Opracował Jerzy Kruszewski

64. Święty Grzegorz I Wielki (3 IX 590 – 12 III 604)
Urodził się w Rzymie około 540 r. Syn św. Gordiana  

z rodu Anicjuszów i św. Sylwii. 
Był drugim papieżem w historii, po Leonie I, któremu 

nadano przydomek „Wielki”.
Jako były urzędnik administracji państwowej posiadał 

wybitne uzdolnienia organizacyjne. Wykorzystał je m.in. 
do uporządkowania darowizn, przekazywanych „św. Pio-
trowi” przez przedstawicieli rodów arystokratycznych. 
Jedni czynili to w obliczu nieustannych najazdów germań-
skich, inni zaś – porzucając świeckie życie i wstępując do 
służby w Kościele.

Patrimonium Sancti Petri – podwaliny pod przyszłe 
Państwo Kościelne – obejmowało rozległe terytoria, roz-
ciągające się przez całą Italię aż po Sycylię, Dalmację, 
Galię i Afrykę Północną. Papież zadbał o zagospodaro-
wanie tych ziem, a do zarządzania nimi wyznaczył sub-
diakonów jako rektorów (ekonomów). Dzięki reorganizacji 
dochody z Patrimonium Sancti Petri stały się głównym 
źródłem funduszu kościelnego.

Grzegorz I pochodził ze starożytnego rodu Anicjuszów. 
Był więc potomkiem tego samego rodu senatorskiego,  
z którego pochodzili św. Feliks III (jego pradziadek) i św. 
Agapit I. Jego ojciec był patrycjuszem rzymskim, a matka 
została po latach mniszką klasztoru na Awentynie. Oboje, 
podobnie jak dwie siostry ojca – mniszki: Emiliana i Tarsy-
lia, odbierają dziś cześć jako święci Kościoła.

Ich syn odebrał wyjątkowo staranne wykształcenie, 
m.in. w dziedzinie prawa, i poświęcił się karierze świec-
kiej. Jako 30-latek, z woli Justyna Młodszego, został pre-
fektem Rzymu, a później przewodniczył senatowi rzym-
skiemu (w latach 572-573). Po śmierci ojca porzucił jed-
nak karierę urzędniczą i w 575 r. przywdział habit, praw-
dopodobnie benedyktyński, a w swoim domu rodzinnym 
przy Clivus Scuari, położonym na Monte Caelio, utworzył 
klasztor św. Andrzeja. Sam zaczął prowadzić surowe ży-
cie mnisze, oddając się studiom, medytacjom i postom.  
Zdążył założyć jeszcze sześć kolejnych klasztorów  
w sycylijskich dobrach rodzinnych, zanim Ojciec Święty 
Benedykt I powołał go do aktywnej służby w administra-
cji papieskiej, udzielając mu święceń diakonatu. W latach 
578-586, w czasie pontyfikatu Pelagiusza II, przebywał 
na dworze cesarskim w Konstantynopolu jako nuncjusz 
papieski, ale w swojej rezydencji żył jak mnich, w otocze-
niu konfratrów. Po powrocie do Rzymu został osobistym 
doradcą Pelagiusza II. Nadal wiódł mniszy żywot.

W lutym 590 r., jako pierwszy mnich w dziejach pa-
piestwa, został wybrany jednogłośnie na następcę  
św. Piotra. Podanie głosi, że długo wzbraniał się przy-
jąć tę decyzję. Miał nawet zbiec poza miasto i ukryć się  
w jednej z jaskiń, ale odnaleziono go, bo miejsce to wska-
zał słup ognisty z nieba. Faktem jest, że napisał do ce-
sarza list z prośbą, aby ten nie wyrażał zgody na jego 
elekcję. Pół roku później Maurycjusz zatwierdził jednak 
ów wybór i wtedy, zgodnie z obowiązującym prawem, do-
konano konsekracji.

Pontyfikat rozpoczął od napomnienia ludu rzymskiego, 
przerażonego rozmiarami zarazy. Prosił, aby z ufnością 
oddali się pod opiekę Matki Bożej. Zarazę wywołał wylew 
Tybru, a powódź spowodowała duże spustoszenia, rujnu-
jąc m.in. znaczną część katakumb. Dla odwrócenia klęski 
zarządził trzydniową procesję przebłagalną, która wyru-
szyła z siedmiu okręgów kościelnych Rzymu do bazyliki 
Santa Maria Maggiore. Podanie głosi, że trzeciego dnia 
procesji, w której Ojciec Święty uczestniczył w szatach 
pokutnych, na wysokości mauzoleum cesarza Hadriana 
ukazała się postać anioła chowającego miecz do pochwy. 
Ową wizję odczytano jako koniec zarazy, a uwiecznia ją 
posąg anioła ze wzniesionym mieczem, umieszczony na 
grobowcu, który nazwano Zamkiem Świętego Anioła.  

Dla upamiętnienia tego zdarzenia każdego roku odprawia 
się tam trzydniową procesję, która rozpoczyna się w uro-
czystość św. Marka.

Chociaż Grzegorz I odznaczał się wybitnymi zdolno-
ściami dyplomatycznymi, jego próby zażegnania schi-
zmy w Wenecji oraz w Istrii nie powiodły się. Historia 
nazwała go „apostołem ludów barbarzyńskich”, ponieważ 
pozyskał dla Kościoła ariańskich Longobardów, Galów,  
a także brytyjskich Anglosasów, zaś hiszpańskie pań-
stwo Wizygotów, które porzuciło arianizm, związał silniej 
z Rzymem. Odnowił również życie kościelne, roztaczając 
opiekę nad klasztorami, przywracając karność kościelną, 
reformując i ujednolicając liturgię oraz śpiew kościelny. 
W roku 600 nadał formę mszałowi rzymskiemu, która  
w znacznej części obowiązuje do chwili obecnej. Kilka 
lat przed jego śmiercią został ustalony kanon Mszy św.  
Z jego inicjatywy powstały rzymskie szkoły śpiewu, na-
zwanego od jego imienia „gregoriańskimi”. Zebrał staro-
żytne melodie kościelne i przystosował je do reguł har-
monii oraz wprowadził do nabożeństw. Wprowadził także 
zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. przez 30 kolejnych dni 
za dusze cierpiące w czyśćcu, na jego pamiątkę określa-
nych mianem „gregoriańskich”.

Jego rządy naznaczone były staraniem o umocnienie 
dziedzictwa Piotrowego – co określił w „Liber regulae pa-
storalis” (wydanej w 591 r.). Bronił również niezawisłości 
Kościoła przed wpływami władzy świeckiej. 

W 596 r. zdołał doprowadzić do wykupienia jeńców  
z niewoli anglosaskiej, a następnie, na Wielkanoc 597 r.,  
wysłał na Wyspy Brytyjskie 40 misjonarzy benedyktyń-
skich, pod wodzą przeora Augustyna, późniejszego arcy-
biskupa Canterbury. Ich misja zaowocowała przyjęciem 
chrztu przez Etelberta, króla Kentu, który zniósł kult po-
gańskich bożków i ufundował świątynię w Canterbury.

Kiedy Longobardowie rozpoczęli kolejne oblężenie 
Rzymu, Grzegorz I, nauczony doświadczeniem poprzed-
ników, podjął się pertraktacji z najeźdźcami i dzięki zło-
żeniu wysokiego okupu nakłonił ich do odwrotu. Od tej 
pory coroczny trybut stanowił cenę za utrzymanie pokoju. 
W zaistniałej sytuacji egzarcha Rawenny oskarżył Ojca 
Świętego o zdradę, a cesarz zganił. Kilka lat później,  
w 597 r., papież zdołał wynegocjować z Longobardami 
rozejm, a następnie, za pośrednictwem księżniczki ba-
warskiej – Teodelindy, małżonki króla Agilulfa, która była 
katoliczką, podjął starania o pozyskanie ich dla Kościoła. 
Wiarę katolicką przyjął następca tronu – Adaloald, a po 
nim inni Longobardowie.

Roszczenia patriarchów konstantynopolitańskich, któ-
rzy nazywali samych siebie „ekumenicznymi”, skłoniły 
Grzegorza Wielkiego do wyraźnego określenia prymatu 
biskupa Rzymu, jako servus servorum Dei, co obecnie 
tłumaczy się najczęściej jako „sługa sług Bożych”. Nie 
pozwolił jednak, aby patriarcha aleksandryjski nazywał 
go universalis papa – „papieżem powszechnym”. Pro-
testował u cesarza przeciw uzurpacji Jana IV Postnika 
do tytułu „patriarchy ekumenicznego”, ale Maurycjusz 
(zamordowany w 602 r.) odpowiedział w swoisty sposób, 
ogłaszając zakaz wstępowania do klasztorów urzędni-
kom państwowym, zanim zakończą służbę publiczną. 
Była to oczywista aluzja do Grzegorza I, który jako urzęd-
nik państwowy został mnichem.

Namiestnik Chrystusowy nie zapominał także o działal-
ności charytatywnej, a znakomite zarządzanie Patrimo-
nium Sancti Petri – najważniejszym źródłem dochodów 
kościelnych – pozwoliło nie tylko na zorganizowaną po-
moc klasztorom, ubogim i rodzinom jeńców, ale również 
na regularne płacenie trybutu Longobardom.

Aktywność i dokonania tego chorowitego papieża – 
cierpiał m.in. na podagrę, która okresowo uniemożliwiała  
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Opracował: Maciej Lichota

zadanie 1: 

Uzupełnij fragmenty Nowego Testamentu odpowiednimi słowami (zaczerpniętymi z Pisma 
Świętego Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008). 

„Pan wcale (1) ………… zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy 
sądzą. Jest tylko wobec was (2) ………..........… i nie chce, aby ktokolwiek 
(6) ………… . Pragnie, by wszyscy się (8) …….........…… .” /2 P 3,9/

„Zbawiciel (3) …............………, aby wszyscy (4) ……....…… zostali zbawieni 
i (5) ………… prawdę.” /1 Tm 2,4/

„Wszystkie (7) ………… Boga w Nim stały się «tak». Dlatego przez Niego 
wypowiadamy na (9) ………… Boga nasze «Amen ».” /2 Kor 1,20/

zadanie 2: 

Wpisz słowa z zadania 1 do kratek, a otrzymasz rozwiązanie. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mu chodzenie – budzą zdumienie i podziw. 
Zwłaszcza, że jego pontyfikat wywarł decydują-
cy wpływ na dzieje średniowiecznego Kościoła. 
W dodatku pozostawił potomnym niezwykle bo-
gatą spuściznę literacką, niedającą się porów-
nać z dorobkiem pisarskim żadnej innej głowy 
Kościoła. Jego twórczość odcisnęła trwały ślad 
na kształtującej się myśli chrześcijańskiego 
Zachodu; składa się na nią ponad 800 listów, 
kilkadziesiąt homilii, „Liber regulae pastoralis” 
– średniowieczny przewodnik życia i pracy dla 
duszpasterzy, „Moralia in Job” – czyli 35-tomowy 
komentarz do Księgi Hioba, ukończony w 595 r.  
i będący podręcznikiem etyki, oraz „Dialogi”, opi-
sujące cuda w życiu świętych Pańskich, w tym 
św. Benedykta z Nursji.

Ogłoszony został Ojcem Kościoła. Nazwano 
go „Wielkim”, a na Zachodzie już w VIII w., ra-
zem z Ambrożym, Augustynem i Hieronimem, 
zaliczono do grona czterech najwybitniejszych 
doktorów Kościoła, co w XIII w. potwierdził ofi-
cjalnie papież Bonifacy VIII. Na Wschodzie od-
biera cześć jako Grzegorz Dialogos.

Zmarł w Rzymie, pochowano go w bazylice 
św. Piotra, a epitafium wyryte na jego płycie 
nagrobnej głosi, że był „prawdziwym konsulem 
Bożym” („Dei consui factus”).

Kościół wspominał go dawniej w liturgii 12 mar- 
ca, a obecnie czci jego pamięć 3 września.

Był papieżem epoki przełomu. Antyk dogo-
rywał. Cesarstwo bizantyjskie próbowało przy-
wrócić dawny ład, ale Zachód był już nieodwra-
calnie opanowany przez ludy barbarzyńskie. 
Sam Rzym raz po raz padał ofiarą najazdów 
Ostrogotów lub Longobardów. W pewnym sen-
sie ów Ojciec Święty postawił na barbarzyńców. 
Widział, że ludy, które dopiero co przyjęły chrze-
ścijaństwo (a właściwie ich władcy), potrzebują 
intensywnej ewangelizacji. Posyłał misjonarzy 
Galom, Longobardom, Wizygotom i Anglo-
sasom, pisał listy do ich władców. Wpatrzony  
w ideał benedyktyński, kładł podwaliny pod śre-
dniowieczną Europę chrześcijańską.

Jego 14-letni pontyfikat przypadł na trudne 
czasy. Rzym cesarski upadł. Barbarzyńskie ludy 
zajmowały kolejne ziemie dawnego cesarstwa, 
które rozpadało się kawałek po kawałku. Upadła 
również większość instytucji, na których wspie-
rała się antyczna cywilizacja. Kościół utrzymał 
się jako jedyna struktura o zasięgu powszech-
nym. W tej sytuacji przejmował wiele funkcji do-
czesnych instytucji, stając się pomostem między 
cywilizacją starożytną a nowymi ludami, które 
osiadły w Europie. W znacznej mierze była to 
zasługa papieży, którzy w V i VI w. konsekwent-
nie wzmacniali rolę papiestwa, jako ośrodka nie 
tylko kościelnej władzy, ale jako centrum zachod-
niej kultury. Dzięki temu powstały fundamenty 
średniowiecznego społeczeństwa chrześcijań-
skiego. Europejczyk i chrześcijanin – tych pojęć 
używano odtąd zamiennie aż do oświecenia.

Grzegorz I Wielki widział siebie jako duszpa-
sterza Europy. Nie słuchał narzekań sfrustro-
wanych rzymskich arystokratów, tęskniących 
za przeszłością, łudzących się, że barbarzyńcy 
gdzieś sobie pójdą. Wiedział, że musi zaakcep-
tować nowy ład. Z nowych ludów chciał budować 
Kościół. Pozyskiwał dla wiary kolejne narody, 
umacniał ją tam, gdzie już została przyjęta.

Legenda mówi, że miał zwyczaj dyktować 
swoje pisma, siedząc za zasłoną. Pewnego 
razu ciekawski pisarz zerknął za kotarę i ujrzał 
gołębicę – Ducha Świętego, który podpowiadał 
papieżowi słowa.

Papież Grzegorz był darem Ducha Świętego 
dla chrześcijan swoich czasów. Ten Duch działa 
nadal.                                                            Cdn.

Rozpoczynamy wakacje. 
Pamiętaj o codziennej 

modlitwie i uczestnictwie 
w niedzielnej Eucharystii!

SPROSTOWANIE: 
W ostatnim, 226. numerze „Klimatów św. Anny” na łamach Kącika dla 

dzieci pojawił się błąd. W teście nr 2, w pytaniu drugim, zabrakło poprawnej 
odpowiedzi. Święto św. Jana Ewangelisty obchodzimy 27 grudnia. 

Za pomyłkę przepraszam. M.L. 
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1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Następ-
nie będziemy się modlić za zmar-
łych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. W tym tygodniu przypada I czwar-
tek, I piątek i I sobota miesiąca.

 W czwartek, 4 lipca, o godz. 17.00, 
zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Chrystusie Najwyższym i 
Wiecznym Kapłanie, a po niej Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego. W 
tym dniu, w sposób szczególny, mo-
dlimy się o powołania kapłańskie.

 W piątek, 5 lipca, Msza św. wotyw-
na o Najświętszym Sercu Pana Je-
zusa będzie sprawowana o godz. 
12.00. Z sakramentu pokuty i po-
jednania będzie można skorzystać 
rano i od godz. 16.00, w czasie ad-
oracji Najświętszego Sakramentu.

 W sobotę, 6 lipca, zapraszamy na 
godz. 7.00, na Mszę św. wotywną o 
Niepokalanym Sercu NMP i na na-
bożeństwo różańcowe.

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

- w środę, 3 lipca – święto św. Toma-
sza, Apostoła;

- w sobotę, 6 lipca – wspomnienie bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dzie-
wicy.

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

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

-  Marcin Woźniak, kawaler z parafii 
pw. Narodzenia NMP w Komoro-
wie, i Olga Stępniewska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź II;

-  Krzysztof Silski, kawaler z parafii 
pw. bł. Michała Kozala w Pruszczu 
Gdańskim, i Anna Maria Bors, pan-
na z parafii tutejszej – zapowiedz II.

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

XIII Niedziela Zwykła – 30 czerwca 2013 r.

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

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

- 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

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.

 

od 9.06.2013 do 11.08.2013
Aby wierzący potrafili  

rozpoznawać w Eucharystii  
żywą obecność Chrystusa,  

który im towarzyszy  
w życiu codziennym.

Koło Radia Maryja przy parafii 
św. Anny w Wilanowie zaprasza na 
doroczną, 21. Pielgrzymkę Rodzi-
ny Radia Maryja na Jasną Górę, 
która odbędzie się 14 lipca. 

Wyjazd o godz. 6:00, powrót tego 
samego dnia.

Zapisy przyjmowane są w zakry-
stii po każdej Mszy św. oraz telefo-
nicznie: 22 651 55 82 

    lub 605 095 809.

POEZJA NA NIEDZIELĘ

Jan Twardowski
Nie martw się
Nie martw się
że się Kościół przewróci
że znów grzesznik
wierci dziurę w niebie
magistrze doktorze docencie
nie martw się o Boga
ale o siebie

«Nie przyszedłem pana nawracać», 
Poznań 2009


