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L I T U R G I A  S Ł O W A   
nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który 
nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, 
przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę,  
i zasiadł po prawicy tronu Boga. 

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze 
strony grzeszników taką wielką wycierpiał wro-
gość przeciw sobie, abyście nie ustawali, zła-
mani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż 
do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10,27

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, 
a one idą za Mną.

EWANGELIA
Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: Przy-
szedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął. 

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udrę-
ki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przysze-
dłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwo-
jonych w jednym domu: troje stanie przeciw 
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec prze-
ciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw 
córce, a córka przeciw matce; teściowa prze-
ciw synowej, a synowa przeciw teściowej.

Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 38,4-6.8-10

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, 
którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, po-
wiedzieli do króla: Niech umrze ten człowiek, 
bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, 
którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego 
ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Czło-
wiek ten nie szuka przecież pomyślności dla 
tego ludu, lecz nieszczęścia. 

Król Sedecjasz odrzekł: Oto jest w waszych 
rękach! Nie mógł bowiem król nic uczynić 
przeciw nim. 

Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spusz-
czając na linach, do cysterny Malkiasza, 
syna królewskiego, która się znajdowała na 
dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było 
wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz 
w błocie. Ebedmelek wyszedł z domu królew-
skiego i rzekł do króla: Panie mój, królu! Źle 
zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Je-
remiaszem i wrzucając go do cysterny. Prze-
cież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza 
że nie ma już chleba w mieście. 

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: Weź 
sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Je-
remiasza z cysterny, zanim umrze.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40,2-4.18

REFREN:  
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady,  
z błotnego grzęzawiska,
stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Panu.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj. 

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 12,1-4

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świad-
ków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede 
wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, 
winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych 

K O M E N T A R Z
Jak rozumieć słowa z dzisiejszej 

Ewangelii, tak bardzo radykalne w swo-
jej treści? Co oznacza stwierdzenie, że 
Jezus nie przyszedł dać ziemi pokoju, 
zwłaszcza gdy zestawimy je ze słowa-
mi: „Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam”? I jeszcze te, jakże napa-
wające smutkiem słowa o rozdwojeniu 
w rodzinie, kiedy najbliżsi zwracają się 
przeciw sobie.

Wydaje się, że kluczem do zrozumie-
nia przesłania Jezusa jest ostrzeżenie 
skierowane do uczniów: „Będziecie 
w nienawiści u wszystkich z powodu 
mego imienia”.

Wraz z przyjściem Chrystusa na zie-
mię dokonała się pełnia objawienia.  
On ukazał pełnię prawdy o świecie  
i o człowieku. Pouczył, na czym polega 
sprawiedliwość realizowana w świetle 

Bożej miłości. Wskazał na siebie, jako 
na jedyną drogę do zbawienia. To jest 
ten ogień, który rzucił na ziemię. Ogień, 
który oczyszcza wszystko z nieprawo-
ści i fałszu, który wydobywa na światło 
dzienne autentyczne dobro. Dlatego 
tak wielu zwróciło się przeciw Niemu  
i tak wielu podjęło walkę z prawdą, cze-
go również dziś jesteśmy świadkami.

ks. dr Waldemar R. Macko

Fra Bartolomeo, Jezus i Ewangeliści 
1516, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), 

Florencja
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Cmentarz powstańczy 
w Powsinie

Minęła kolejna, już 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  
i chociaż na terenie Wilanowa i Jeziorny nie toczyły się właściwe walki powstań-
cze, to z terenu parafii św. Anny i św. Elżbiety w Powsinie wyruszyła młodzież, 
by wziąć w nich udział. Wśród nich byli żołnierze Armii Krajowej, wywodzący 
się głównie z Wilanowa, oraz członkowie Narodowych Sił Zbrojnych, pochodzący  
z okolic Powsina i Jeziorny, która wówczas stanowiła część parafii św. Elżbiety.

Na terenie Jeziorny, głównie w fabryce 
papieru, działał Samodzielny Batalion im. 
Brygadiera Mączyńskiego* Narodowych Sił 
Zbrojnych. Środowisko, z którego rekruto-
wało się wielu późniejszych żołnierzy i do-
wódców batalionu, sięgało swymi korzenia-
mi lat przedwojennych. Było ono związane 
głównie z Sekcją Akademicką Stronnictwa 
Narodowego, do której należeli założyciele 
batalionu: Florian Kuskowski – „Szary”, Fran-
ciszek Kamiński – „Siwy”, Zygmunt Zarębski 
– „Marian”, Bronisław Zychowicz – „Wiktor” 
i Zdzisław Krzemiński – „Zych”. Sprzyjają-
cą okolicznością działalności politycznej, 
w późniejszym czasie również wojskowej, 
było istnienie na terenie mirkowskiej papierni 
struktur partyjnych Stronnictwa Narodowe-
go, którymi kierował inż. Józef Gajewski. 

Przez szeregi batalionu „Mączyńskiego”  
w latach 1942-1945 przewinęło się 509 żoł-
nierzy i 77 członkiń Wojskowej Służby Po-
mocniczej Kobiet. Większość z nich znamy 
jedynie z pseudonimów i przydziałów, do dziś 
ich nazwiska pozostają nieznane. Miało to 
swoją dobrą stronę, zwłaszcza w latach po-
wojennych, gdy szczególnie zajadle byli tro-
pieni przez nowego okupanta i jego agentów.

Już 1 sierpnia, w pierwszym dniu walk po-
wstańczych, wielu z nich zginęło. W następ-
nych dniach polegli kolejni, którzy byli cho-
wani najczęściej tam, gdzie padli. Dlatego 
zaraz po wycofaniu się Niemców z rejonów 
Warszawy, gdy do końca wojny pozostało 
jeszcze około półtora miesiąca, w Powsi-
nie powstał pierwszy cmentarz powstań-
czy. Zostali na nim pochowani żołnierze AK  
i NSZ, polegli w bliższej i dalszej okolicy tych 
terenów, a także pochodzący z tych stron, 
jak chociażby poległa na Mokotowie sani-
tariuszka Leokadia Bawolik „Ewa”, rodem  
z Powsina.

Na tej nekropolii spoczywają również pod-
chorążowie: Jerzy Wieczorkowski, Witold 
Chmielewski oraz bracia Stanisław i Tadeusz 
Kulińscy, 9 maja 1943 r. zamordowani przez 
niemieckich żandarmów i kolonistów na Kę-
pie Latoszkowej. Wśród tysięcy uczestników 
tego pogrzebu, przybyłych z okolicznych 
miejscowości, nie zabrakło młodzieży z po-
wsińskiego gimnazjum. Uczniowie z pierw-
szej klasy gimnazjum mieli za zadanie napi-
sać wypracowanie na temat tej uroczystości.

Zamieszczamy jakże wymowny tekst 
jednego z nich. Styl i znaki interpunkcyj-
ne tego wypracowania nie zostały popra-
wione, przedstawia ono formę zgodną  
z oryginałem.

Krzysztof Kanabus

Wypracowanie p.t. 
„Pogrzeb poległych bohaterów. W obronie Ojczyzny”
O nasze uszy obiła się wieść że będą przechowywani powstańcy, którzy byli pozako-

pywani na rozdrożach w lesie będąc zabitymi okrutną śmiercią od Hitlerowców w czasie 
nierównej walki. Uroczysty pogrzeb miał się odbyć dn. 28 III 1945 r. to znaczy w środę  
o godz. 11.00. Więc już od rana zbierały się tłumy ludzi ażeby oddać ostatnią przysługę  
i (oddać) cześć bohaterom. O godz. 10 ksiądz wikary pojechał do Jeziorny. W Jeziornie od-
dano cześć bohaterom z 1918 r. Ustalono porządek pochodu i orkiestra zagrała „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Pochód ruszył. Przodem szły latarnie i krzyż za nimi długi wąż dzieci 
szkoły Jeziorna i rozmaite organizacje i koledzy poległych, wszyscy nieśli wieńce. Szła 
orkiestra szedł ksiądz trumna symboliczna i trumna z ciałem św. p. Nerki** a za nią tłum 
ludzi. W takim porządku doszedł pochód do wojskowego cmentarza. Do grobu złożono 
jeszcze jedną trumnę a po obu stronach trumny symbolicznej zaciągnięto straż honoro-
wą. Pochód wszedł do kościoła. W kościele odprawiła się uroczysta Msza św. żałobna. 
podczas której śpiewał bardzo ładnie chór. Po Mszy Ksiądz Proboszcz*** miał kazanie, po 
kazaniu pochód ruszył na cmentarz. W uroczystym pochodzie brała udział i nasza szkoła. 
Gdy pogrzeb zbliżył się do cmentarza orkiestra zagrała „W mogile ciemnej” podczas gra-
nia orkiestry wniesiono symboliczną trumnę na cmentarz. Na cmentarzu najpierw odbyło 
się poświęcenie placu pod nowy cmentarz wojskowy. Następnie księża odśpiewali wilie  
i litanię do wszy. św. po łacinie i miał przemowę ksiądz Wikary****. Przemowa ta zawierała 
wszystko począwszy od łapanek i wywożenia do Niemiec rozstrzeliwania publicznie wię-
zieniach komorach gazowych itp. Nie mogli znieść tego synowie ojczyzny poderwali się 
do walki z hitleryzmem ażeby bronić zagubionej ojczyzny ojców matek i sióstr zginęli bo 
wróg skierował w ich serca grad kul karabinowych. Zginęli i oto leżą przed nami w dwóch 
odkrytych grobach. Po przemowie księdza przemawiał Kiero. związku opiekuń. nad po-
ległymi i w swej przemowie zaproponował postawić wspaniały pomnika cześć bohaterów 
za pomocą ludzi, którzy zebrali się tak tłumnie. Przemawiał też ojciec jednego z poległych, 
który pokładał starsze lata swoje i żony w nim. Więc choć z bólem serca żegnając się z nim 
ofiarował go ojczyźnie. Wyznał On miłość ojcowską i miłość do ojczyzny. Po przemowach 
były odczytane nazwiska poległych na polu chwały było ich aż 49 powinny one utrwa-
lić się w pamięci albowiem z ich kości zrodzi się mściciel i nie odda ziemi w obce ręce.  
Po odczycie zaśpiewano hymn „Jeszcze Polska nie zginęła” podczas którego żołnierze 
prezentowali broń i wystrzelili 5 salw na cześć poległym na koniec orkiestra zagrała „Rotę” 
Marii Konopnickiej a ludzie zaczęli powoli rozchodzić się do domu, mając w sercu ten 
wspaniały pomnik polskich bohaterów. A na cmentarzu został tylko krzyż brzozowy dwie 
mogiły pokryte wieńcami i polskie sztandary które szumiały dziwną pieśń śpijcie w spoko-
ju bohaterzy bo oddaliście to czego żąda od was ojczyzna. Śpijcie więc snem wiecznym  
i spokojnym. Polscy bohaterowie. Cześć Polskim bohaterom. 

Monart Bronisław Klasa I gimn.

* Brygadier Czesław Mączyński: ur. 9 lipca 1881 r. w Kaszycach, w ówczesnym 
powiecie Jarosław województwa lwowskiego. Ukończył uniwersytet króla Jana Kazi-
mierza we Lwowie. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej w randze 
kapitana. Od 1 do 22 listopada 1918 r. był komendantem Polskich Sił Zbrojnych we 
Lwowie. W ich szeregach walczyły Orlęta Lwowskie – kilkunastoletnie Dzieci Lwo-
wa, które broniły miasta przed Rusinami (Ukraińcami). Od 22 listopada został rów-
nież komendantem powiatu lwowskiego, a 12 grudnia „Brygady Lwowskiej”. W 1920 
r., podczas najazdu bolszewickiego, zorganizował i dowodził „Małopolskimi Oddziała-
mi Armii Ochotniczej”. Po wojnie został posłem do Sejmu Rzeczypospolitej. Powrócił 
do wojska w stopniu pułkownika. Ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do 
rezerwy. Umarł po długiej i ciężkiej chorobie, 15 lipca 1935 r. Został pochowany na 
cmentarzu Obrońców Lwowa. W Kaszycach, jego rodzinnej miejscowości, znajduje się 
szkoła podstawowa jego imienia.

** ppor. Józef Nerka ps. „Boim”
*** ks. Jan Garwoliński
**** ks. Gawlik
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.37Opracował Jerzy Kruszewski

69. Bonifacy V   (23 XII 619 – 25 X 625)
Syn Jana z Italii. Pochodził z Neapolu, był mni-

chem benedyktyńskim.
Kiedy został wybrany na papieża, trwała wojna 

z Persją. Na zatwierdzenie swojej elekcji przez 
cesarza Herakliusza I musiał więc czekać 13 mie-
sięcy, do 23 grudnia 619 r. Wykorzystując tę sytu-
ację, Eleuteriusz, egzarcha cesarski w Rawennie, 
podjął bezskuteczną próbę uniezależnienia się od 
Konstantynopola.

Tak jak poprzednik Bonifacy odznaczał się do-
brocią i hojnością, zwłaszcza dla duchowieństwa 
diecezjalnego, i to jemu, a nie mnichom, powierzał 
rozmaite urzędy w Kościele. Ustalił zakres upraw-
nień w posłudze liturgicznej, stanowiąc m.in., że 
akolitom nie wolno podczas chrztu zastępować 
subdiakonów. Wykazał duże uzdolnienia i kompe-
tencje administracyjne, potwierdzając kościelne 
zwyczaje w prawie cywilnym (spadki) oraz prawo 
azylu w kościołach. Zdołał również zakończyć 
prace przy cmentarzu św. Nikodema, usytuowa-
nym przy Via Nomentana.

Z zachowanej korespondencji wynika, że wy-
kazywał troskę o organizację życia kościelnego 

w Anglii, wspierając pracujących tam misjonarzy. 
Zwiększył uprawnienia Mellitusa, arcybiskupa 
Canterbury, a także jego następcy – Justusa, bi-
skupa Rochester, który należał do grona mnichów 
wysłanych na Wyspy Brytyjskie przez Grzegorza 
I Wielkiego. Bonifacy V nadał temu biskupowi 
paliusz i status władzy duchowej w całej Bryta-
nii. Próbował również nakłonić do nawrócenia 
Edwina, monarchę Nortumbrii, pisząc do niego  
i do jego małżonki – Etelburgi, która była już chrze-
ścijanką. Kilka lat później, już po śmierci papieża, 
król przyjął chrzest z rąk Paulina z Yorku.

Ojciec Święty zmarł w Rzymie, a pochowano go 
w bazylice św. Piotra.

W latach pontyfikatu Bonifacego V narodził się 
islam – trzecia po chrześcijaństwie i judaizmie re-
ligia monoteistyczna. Założył ją Muhammad ibn 
Abd Allah, zwany Mahometem, który podawał się 
za proroka Boga. Za pośrednictwem archanioła 
Gabriela prawdopodobnie przeżywał on liczne ob-
jawienia, które zostały spisane w Koranie, świętej 
księdze islamu.                                                  

Cdn.

Pośród pieśni, oklasków, łez, długich 
kolejek i telefonów komórkowych, mają-
cych uchwycić ten moment, tysiące kato-
lików i niewierzących przybyło do parafii 
Matki Boskiej Kościoła, znajdującej się w 
kolonii Jardines de la Paz, aby być świad-
kami Boskiego wydarzenia.

Była godzina 12:00, kiedy proboszcz 
parafii odmawiał swoje codzienne modli-
twy, klęcząc przed Tabernakulum, gdy 
nagle zobaczył błysk i usłyszał głos, który 
polecił mu:

„Zadzwoń w dzwony, aby wszyscy się 
zebrali, wyleję błogosławieństwa na tych, 
którzy w ciągu dnia będą obecni. Weź 
małe tabernakulum do prywatnej adoracji 
i wystaw na ołtarzu, obok umieść mon-
strancję. Nie otwieraj tabernakulum aż do 
godziny trzeciej po południu, nie wcze-
śniej. Uczynię cud eucharystyczny. Cud, 
który nastąpi, będzie nazwany <<Cudem 
Eucharystii Wcielenia Miłości wespół z 
naszą Matką i Panią>>. Uchwycisz obraz, 
o którym ci teraz mówię, i ukażesz go”.

Po czym „głos” powiedział, by przeka-
zano to „apostołom” (kapłanom), aby słu-

żyło im w ich nawróceniu i by napełniło 
wszystkie dusze błogosławieństwem.

Wzruszony kapłan, Ojciec Lolo – jak 
nazywają go parafianie, powiedział, że 
nie mógł wydobyć 
z siebie żadnego 
słowa w odpowie-
dzi, jedynie: „Pa-
nie mój, jestem 
twoim sługą, niech 
się stanie wola 
Twoja”.

Jąkającym się 
głosem, z powo-
du wzruszenia, 
którego nie po-
trafił ukryć, kon-
tynuował swoje 
świadectwo: „Zro-
biłem, jak mi naka-
zał głos. Poprosi-
łem, by otworzono 
drzwi świątyni, 
było około godzi-
ny 14:30. Nakaza-
łem, by zabrzmiały 

dzwony, jak zostało powiedziane. Przy-
niosłem małe, prywatne tabernakulum. 
Ten skromny, drewniany przybytek po-
stawiłem na ołtarzu, obok monstrancję, 
jak było nakazane, i około trzeciej po 
południu ludzie zgromadzili się, i modlili 
do Najświętszego Sakramentu. Wtedy 
zapytałem, czy była już trzecia po połu-
dniu, wszyscy potwierdzili. Podszedłem, 
by otworzyć tabernakulum, i ukazała się 
Przenajświętsza Hostia, konsekrowana 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
skąpana we krwi”.

Można zobaczyć: http://monk2be.com/
breaking-news-eucharistic-miracle-in-
-mexico.

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Guadalajarze
– Meksyk, 24 lipca 2013 r.
24 lipca br., w Guadalajarze, w stanie Jalisco, wydarzył się cud eucharystycz-

ny. „To jest czas wielkiego błogosławieństwa dla tej społeczności i dla całego 
świata” – tak wypowiedział się ks. José Dolores Castellanos Gudiño, o zjawisku 
które miało miejsce w jego parafii, po tym jak na konsekrowanej Hostii pojawiła 
się krew.
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Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Dożynki  
w Wilanowie 

25 sierpnia pracownia etnograficzna 
„Powsinianie”, związana z Centrum 
Kultury Wilanów, przygotowuje już 
ósme święta dożynkowe. Odbędą się 
one w Powsinie, w Domu Pracy Twór-
czej przy ul. Ptysiowej 3.

W programie:
- 11.30 – korowód dożynkowy prowa-

dzony przez starostę i starościnę doży-
nek, prezentacja wieńców dożynkowych 
oraz strojów ludowych; rozpoczęcie ko-
rowodu przy akompaniamencie orkiestry 
dętej od ul. Rosochatej;

- 12.00-13.30 – Msza św. dziękczynna 
w plenerach Domu Pracy Twórczej przy 
ul. Ptysiowej 3 pod przewodnictwem  
ks. infułata Jana Sikorskiego;

- 13.30-17.00 – prezentacja międzyna-
rodowych zespołów folklorystycznych: 
zespół „Belyjerosy” z Białorusi, zespół 
„Ugnele” z Litwy oraz występy zespołów 
Centrum Kultury Wilanów w strojach wi-
lanowskich;

- 19.00 – potańcówka na dechach z to-
warzyszeniem zespołu muzycznego „Ba-
łagan”.

W strefie atrakcji dożynkowych znajdą się:
- przedstawienie teatralne dla dzieci pt.: 

„Mazowiecka Pyza” w wykonaniu teatru 
Wariacja;

- kuchnia regionalna przygotowana 
przez restaurację „Powsinianka”;

- stoiska twórców ludowych zrzeszo-
nych w Mazowieckiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej;

- stoisko SZPZLO Warszawa-Mokotów 
(pomiar cukru, cholesterolu, ciśnienia 
tętniczego, masy ciała, wskaźnik IBM, 
konsultacje lekarskie, warsztaty nauki 
samobadania piersi wraz z edukacją pro-
filaktyki raka piersi, warsztaty pierwszej 
pomocy w nagłych przypadkach);

- stoiska z rękodziełem artystycznym;
- plener rzeźbiarski;
- zabawy dla dzieci: m.in. warsztaty 

szycia ludowych „szmacianek” z księgar-
nią „Efka”, zabawa w filcowanie (filcowa 
biżuteria z Tamtosiamto), konkursy i ani-
macje, a także wóz strażacki, dmuchań-
ce, kuce i wiele innych atrakcji.

75% Polaków 
przeciwko aborcji
Jak wynika z sondażu CBOS, który zo-

stał opublikowany przez Fundację „PRO 
– Prawo do Życia”, 75% Polaków sprze-
ciwia się zabijaniu nienarodzonych.

Polacy zdecydowanie uważają, że 
przerywanie ciąży jest złe. Tylko 7% an-
kietowanych jest zdania, że nie ma w tym 
nic złego. Reszta Polaków nie zajmuje się 
tym tematem.

Ślub – nowy 
sposób na dobro

Coraz częściej nowożeńcy proszą 
swoich gości o przekazanie pienię-
dzy na cel charytatywny, a nie na 
kwiaty. Na zaproszeniach ślubnych 
pojawiają się wierszyki zachęcające, 
by młodym ofiarować coś innego niż 
kwiaty.

Państwo młodzi mogą poprosić swoich 
gości o przekazanie pieniędzy na słusz-
ny cel. Niektórzy zbierają maskotki i do-
starczają je domom dziecka, inni proszą  
o wrzucenie do skarbonki grosza i prze-
kazują te pieniądze wybranym funda-
cjom.

Pojawił się także oryginalny pomysł. 
Za pośrednictwem sklepu internetowego: 
skarbyprababuni.pl można kupić ręcznie 
szytą pościel oraz tradycyjną bieliznę, 
jaką nosiły nasze prababki. Do tego moż-
na dorzucić szlafmycę i męską koszulę 
nocną, by pan młody w trakcie nocy po-
ślubnej mógł się poczuć niczym Kmicic. 
Pozyskane w ten sposób środki pomaga-
ją podopiecznym Fundacji „Domy Wspól-
noty Chleb Życia”.

Tornister dla 
dziecka

Caritas Polska pomaga dzieciom  
z najuboższych rodzin wejść z uśmie-
chem w nowy rok szkolny. Dlatego 
jak co roku rozpoczęła się kampania: 
„Tornister pełen uśmiechów”, która 
potrwa do 25 sierpnia.

Jej celem jest zwiększenie szans edu-
kacyjnych uczniów poprzez zebranie fun-
duszy na zakup i wyposażenie wyprawek 
szkolnych dla najbardziej potrzebujących 
dzieci i młodzieży.

Akcja będzie polegała przede wszyst-
kim na ogólnopolskiej zbiórce SMS-ów, 
dzięki którym Caritas zakupi tornistry. 
Równolegle w parafiach w całej Polsce 
te tornistry będą wypełniane według po-
trzeb przez osoby chcące wspomóc dzie-
ci z ubogich rodzin. Poza tym do specjal-
nych koszy, wystawionych w parafiach, 
będzie można wkładać podstawowe ar-
tykuły szkolne, które znajdą się później 
w wyprawkach przygotowywanych przez 
wolontariuszy Caritas.

Jak alarmuje UNICEF, ponad milion pol-
skich dzieci nie ma dostępu do podstawo-
wych dóbr, niezbędnych do prawidłowego 
rozwoju. Zakup podręczników szkolnych 
stanowi problem zwłaszcza w rodzinach 
wielodzietnych. – Pakiet dla trzecioklasi-
sty kosztuje ok. 350 zł. Jeżeli jest to szko-
ła profilowana, to zakup dodatkowych 
podręczników wynosi 200 zł, podręczniki 
do nauki języka to kolejne 100 zł – mówi 
Cezary Gorczyca z Warszawy, ojciec 
czwórki dzieci w wieku szkolnym. W jego 
rodzinie koszt wyprawki na jedno dziecko 
wyniósł w ubiegłym roku ok. 900 zł.

Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc 
dzieci z ubogich rodzin za pośrednictwem 
Caritas, mogą to zrobić, wysyłając SMS z 
hasłem: „POMAGAM” pod 72052 (2,46 zł).

Stypendia m.st. Warszawy  
im. Jana Pawła II

Od czerwca, jak co roku, młodzi ludzie mogą ubiegać się o Stypendium m.st. 
Warszawy im. Jana Pawła II. To już dziewiąta odsłona programu, który skiero-
wany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych oraz studentów uczących się w Warszawie.

– Te stypendia to nie tylko gratyfikacja finansowa, ale przede wszystkim zobowiąza-
nie wobec mieszkańców stolicy i kraju, że nie będziecie ustawać we własnym rozwoju, 
w pracy i nauce – na ubiegłorocznej inauguracji stypendialnej powiedziała prezydent 
Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Aby otrzymać stypendium, wystarczy wypełnić wniosek, który znajduje się na stro-
nie: formularze.centrumjp2.pl, wydrukować go, a potem przynieść lub wysłać do biura 
Centrum Myśli Jana Pawła II. Termin składania wniosków dla uczniów upłynął 30 lip-
ca, studenci mogą składać wnioski do końca września.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu ro-
dziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także zaangażowania 
stypendysty w działania charytatywne i społeczne. W ciągu 8 lat, odkąd istnieją Sty-
pendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, otrzymało je ponad 5000 osób.

Szczegóły na: centrumjp2.pl.
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SKOK PRZEZ ROK LITURGICZNY – część IV
zadanie: Rozwiąż test:

1. Jaka uroczystość przypada  
29 czerwca?

□ a) Zwiastowania Pańskiego
□ b) Narodzenia św. Jana Chrzciciela
□ c) Wniebowzięcia NMP
□ d) świętych Apostołów Piotra i Pawła 

2. Kiedy obchodzimy święto św. Be-
nedykta, opata i patrona Europy?

□ a) 25 lipca 
□ b) 26 lipca
□ c) 11 lipca
□ d) 23 lipca

3. Określ prawdziwość poniższych 
zdań:

I. Święto św. Jakuba Apostoła przypada 
25 lipca.

II. Wspomnienie świętych rodziców 
NMP: Joachima i Anny obchodzimy 
28 lipca.

□ a) P/P    
□ b) F/F               
□ c) P/F  
□ d) F/P

4. Jaki kolor szat liturgicznych obo-
wiązuje w okresie zwykłym?

□ a) czerwony        
□ b) fioletowy     
□ c) biały          
□ d) zielony

5. Uzupełnij: (I.) ……, we wspomnie-
nie św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go, prezbitera i (II.) ……, obowiązu-
je (III.) …… kolor szat liturgicznych.

 □ a) I. 14 sierpnia, II. męczennika,  
III. czerwony 

□ b) I. 16 sierpnia, II. męczennika,  
III. czerwony

□ c) I. 14 sierpnia, II. doktora Kościoła, 
III. biały 

□ d) I. 15 sierpnia, II. doktora Kościoła, 
III. biały 

6. Uzupełnij: 15 sierpnia obchodzimy 
(I.) …… (II.) ……, która przypada 
zawsze w okresie (III.) …… roku 
liturgicznego. 

□ a) I. święto, II. Niepokalanego Poczę-
cia NMP, III. wielkanocnym

□ b) I. uroczystość, II. Wniebowzięcia 
NMP, III. zwykłym

□ c) I. uroczystość, II. Wniebowzięcia 
NMP, III. wielkanocnym

□ d) I. wspomnienie, II. NMP Fatimskiej, 
III. wielkanocnym

7. Kiedy obchodzimy święto św. Wa- 
wrzyńca, diakona i męczennika? 

□ a) 9 sierpnia 
□ b) 10 sierpnia
□ c) 26 sierpnia
□ d) 24 sierpnia 

8. 24 sierpnia przypada święto  
św. Bartłomieja, …… .

□ a) doktora Kościoła
□ b) papieża
□ c) Apostoła 
□ d) męczennika

9. Określ prawdziwość poniższych 
zdań (P/F).

I. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela  
w liturgii wspominamy 24 czerwca.

II. Wspomnienie NMP Królowej przypa-
da 22 sierpnia. 

III. Uroczystość św. Augustyna, biskupa 
i doktora Kościoła, obchodzimy  
28 sierpnia. 

□ a) F/P/F        
□ b) P/P/P          
□ c) P/F/P  
□ d) P/F/F

10. Kiedy obchodzimy uroczystość 
NMP Częstochowskiej? 

□ a) 26 sierpnia
□ b) 3 maja
□ c) 15 sierpnia 
□ d) 8 grudnia 

11. Jaki kolor szat liturgicznych obo-
wiązuje w uroczystość NMP Czę-
stochowskiej? 

□ a) czerwony
□ b) biały
□ c) zielony
□ d) fioletowy

12. Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego obchodzimy:

□ a) 15 września
□ b) 16 września
□ c) 14 września
□ d) 13 września

W czasie wakacji  
pamiętaj o udziale 
w niedzielnej Eucharystii  
i codziennej modlitwie.

Z życia  
Saloniku  

Wilanowskiego
W wakacje 

 zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę  

prac olejnych
DANIELA  

DE TRAMECOURTA,
malarza od lat związanego  

z Kazimierzem Dolnym.

To już trzeci z kolei artysta zrzeszo-
ny w tzw. Kazimierskiej Konfraterni 
Sztuki, którego prace prezentujemy 
w naszej galerii.

Wcześniej gościliśmy Mieczysławę 
Izdebską – Łazorek i Katarzynę Ve-
linov.

Daniel de Tramecourt urodził się 
w 1950 r., w Lublinie. Ukończył tam-
tejsze liceum plastyczne, następnie 
podjął samodzielne studia malarskie. 
W latach 1997-1998 był stypendystą 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia 
malarstwo, grafikę i rzeźbę. Obecnie 
mieszka w Otwocku.
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1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Następnie będziemy się modlić w in-
tencji zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. Jak co roku pomagamy najuboższym rodzi-
nom z naszej parafii w przygotowaniu ich 
dzieci do nowego roku szkolnego, dlatego 
dziś przed kościołem prowadzimy zbiórkę 
ofiar na podręczniki, zeszyty i przybory do 
pisania.

3. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego zostaną odprawione według na-
stępującego porządku:

 - dla Gimnazjum nr 116 z Powsinka i Liceum 
Ogólnokształcącego – w poniedziałek,  
2 września, o godz. 9.00;

 - dla szkół podstawowych – we wtorek,  
3 września, o godz. 10.00.

4. W zeszłym tygodniu zebraliśmy 6482 PLN 
na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Wszystkim ofiarodawcom skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”.

5. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

-  we wtorek, 20 sierpnia – wspomnienie  
św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;

-  w środę, 21 sierpnia – wspomnienie  
św. Piusa X, papieża;

-  w czwartek, 22 sierpnia – wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Królowej;

-  w sobotę, 24 sierpnia – święto św. Bartło-
mieja, Apostoła.

 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym. 

6. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

7. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

-  Sławomir Stanisław Borgus, kawaler z pa-
rafii tutejszej, i Natalia Konwińska, panna  
z parafii pw. św. Antoniego Marii Zaccarii  
w Warszawie – zapowiedź II;

-  Nazar Bieliajew, kawaler z parafii pw.  
św. Józefa w Józefosławiu, i Ewa Porębska, 
panna z parafii tutejszej – zapowiedź II;

-  Piotr Janusz Ferdyn, kawaler z parafii tu-
tejszej, i Izabela Monika Borkowska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź II;

-  Jakub Andrzej Lipczik, kawaler z parafii pw. 
Nawiedzenia NMP w Warszawie, i Agata 
Żebrowska, panna z parafii tutejszej – za-
powiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

XX Niedziela Zwykła – 18 sierpnia 2013 r.
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

 

od 9.06.2013 do 11.08.2013
Za wszystkich nauczycieli, 

aby umieli przekazywać umi-
łowanie prawdy i wpajać dzie-
ciom i młodzieży autentyczne 
wartości moralne i duchowe.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

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

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafia.wilanow


