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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że  1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.
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Dziś obchodzimy Niedzielę Dobrego 
Pasterza. Dobry pasterz, czyli Jezus 
Chrystus, zna swoje owce, czyli każdego 
z nas po imieniu. Często czujemy się w życiu 
osamotnieni, zagubieni czy rozbici. Podobni 
jesteśmy w tym do zagubionej owieczki. 
Potrzebujemy zrozumienia i wsparcia. 
Ważne by mieć wówczas świadomość, że 
Bóg patrzy na nas z wielką miłością, tak jak 
pasterz, którego jedyną troską i skarbem jest 
stado owiec. Pan Bóg mnie zna. A to 
znaczy, że mnie kocha i rozumie. Ale owce 
też znają głos pasterza. Za obcym nie pójdą. 
Pytanie, czy umiem rozpoznać głos Pana- 
dobrego pasterza w wielkim pomieszaniu 
pojęć i wartości? Ważne jest, by wejść 
w ślady Pasterza i iść drogą, którą On idzie. 
Zagubiona owca to ta, która chciała żyć na 
własną rękę i chodzić własnymi drogami. 
Pycha tak rozumianej autonomii samowoli, 
staje się droga do przepaści i leży na dnie 
każdego grzechu. Ale dobry pasterz nigdy 
nie skreśla zagubionej owcy, ale szuka tej 
jednej, chorej i słabej, by wziąć ją na ramiona 
i przyprowadzić do owczarni. Ale tu chodzi 
o wiele więcej. ,,Dobry pasterz daje swoje 
życie za owce” (J 10, 11). I to jest najwyższa 
miara miłości Boga do człowieka. 
Odpowiedzmy na nią naszym szlachetnym 
życiem.

ks. dr Michał Dubicki
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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 14a.36–41

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma 
i przemówił do nich donośnym głosem: 
Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru-
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego 
wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, 
i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się 
do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? 
- zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. 

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - 
i niech każdy z was ochrzci się w imię 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a weźmiecie w darze Ducha 
Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla 
dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są 
daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. 

W wielu też innych słowach dawał świa-
dectwo i napominał: Ratujcie się spośród 
tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, któ-
rzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. 
I przyłączyło się owego dnia około trzech 
tysięcy dusz.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1–6

Pan mym pasterzem: nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moja pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 2, 20b–25

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, 
a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem 
jesteście powołani. Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście 
szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie 
popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy 
cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, 
który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim 
ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, aby-
śmy przestali być uczestnikami grzechów, 
a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego 
zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem 
jak owce, ale teraz nawróciliście się do 
Pasterza i Stróża dusz waszych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14

   Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA 
J 10, 1–10

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest zło-
dziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi 
przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu 
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego 
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wy-
prowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, a owce postępują za nim, 
ponieważ głos jego znają. Natomiast za ob-
cym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, 
bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie 
więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bra-
mą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie po-
słuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony 
- wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej 
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać 
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ 
miały życie i miały je w obfi tości.

Oto słowo Pańskie
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Gdy ranek wiosnowy,
Pogodny, majowy
Gaj kwiatów po łąkach rozwija,
Rój ptactwa skrzydlaty,
Barw tęczą bogaty,
Z piosenką do góry się wzbija

Teofil Lenartowicz

    Przy akompaniamencie ptaków i barwnej 
tęczy rozwijających się soczystą zielenią 
pięknych  kwiatów, ks. Waldemar Macko, 
proboszcz parafii św. Anny w Wilanowie, 
odprawił to tak bardzo polskie nabożeństwo 
maryjne, w którym jak co roku, wzięło udział 
kilkadziesiąt osób z Powsinka i innych 
sąsiednich osiedli. Niektórzy, już tradycyjnie, 
przybyli całymi rodzinami. Po odprawieniu 
Mszy świętej, została odśpiewana Litania 
Loretańska oraz pieśni takie jak: „Chwalcie łąki 
umajone”, „Gwiazdo śliczna”, „Zapada zmrok”, 
a na zakończenie „Maryjo Królowo Polski…”.

  Sprzęt nagłaśniający i oprawę muzyczną 
zapewnił dyr. Centrum Kultury Wilanów pan 
Robert Woźniak ze swoimi pracownikami, 
za co serdecznie dziękujemy. 

Krzysztof Kanabus 

   Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku rozpoczęliśmy od Powsinka, 
cotygodniowe spotkania modlitewne w różnych częściach naszej parafii.

MAJOWE 
Przy krzyżu na Powsinku
6.V.2014 r.

   Po zakończeniu nabożeństwa była okazja 
do sąsiedzkiej pogawędki. Panie z okolicy 
umawiały się na kolejne Majowe w tym tak 
uroczym miejscu.

fot. Bogdan Drabik, Krzysztof Kanabus
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__Kardynał Stefan Wyszyński

część 10

Panowanie Dawida dobiegło
końca około 970 r. p.Ch. Król nie wskazał
swojego następcy. Na tronie ojca zasiadł w
końcu Salomon. Jego panowanie wyzna-
czyło w historii Izraela jeden z nielicznych
okresów stabilizacji. Pokój polityczny umoż-
liwił rozkwit dalekosiężnego, międzynarodo-
wego handlu, który przyniósł królestwu
ogromne zyski. Kupcy handlowali z Afryką,
Egiptem, Arabią i Libanem. Jako wytrawny
dyplomata Salomon zawarł wiele politycz-
nych aliansów, przypieczętowując je rozlicz-
nymi małżeństwami z córkami swoich
sąsiadów. Według autora Pierwszej Księgi
Królewskiej harem Salomona liczył siedem-
set żon i trzysta konkubin. 

Najwspanialszym przymiotem Sa-
lomona była ponoć jego niezwykła mąd-
rość. Jak podaje Pierwsza Księga
Królewska, na pytanie Boga o to, co
chciałby od Niego dostać, Salomon odpo-
wiedział: „Racz dać Twemu słudze serce
pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i
rozróżniania dobra od zła”. W tradycji ży-
dowskiej król ten uchodzi za autora wielu
mądrości zawartych w biblijnej Księdze
Przysłów. W czasie swojego długiego pa-
nowania wielokrotnie rozsądzał spory pod-
danych. Gdy stanęły przed nim dwie
nierządnice, kłócące się o to, która z nich
jest matką dziecka, Salomon zaaranżował

prowokację: rozkazał przynieść miecz i
oznajmił, że podzieli dziecko pomiędzy ko-
biety. Jedna z nich natychmiast odstąpiła od
kłótni, prosząc o zachowanie dziecka przy
życiu. W ten sposób Salomon poznał, że to
ona jest prawdziwą matką. 

Za pośrednictwem kupieckich ka-
rawan, w orszakach egzotycznych księżni-
czek i zagranicznych poselstw ściągało do
Izraela całe kulturowe bogactwo i obycza-
jowa różnorodność ówczesnego świata.
Dwór Salomona roił się od obcokrajowców,
na targach kupcy przekrzykiwali się w roz-
maitych językach, zagraniczne obyczaje
poczęły wnikać w tradycyjny styl życia, zaś
wokół jerozolimskiej świątyni wyrosły za
królewskim przyzwoleniem przybytki
wszystkich ważniejszych pogańskich
bogów. 

Lata świetności Izraela były już
jednak policzone. Wielokulturowość i
wspierany przez Salomona kosmopolityzm
budziły odrazę wśród konserwatywnych wy-
znawców Jahwe. Ponoć sam Salomon u
schyłku życia zaczął oddawać cześć obcym
bóstwom. Nawoływano do odwrotu od po-
gańskich obrzędów i obyczajowości. Pod
koniec panowania Salomona pojawiły się
też pierwsze oznaki gospodarczej zapaści,
spowodowanej ogromnymi nakładami na
królewskie projekty budowlane. Ludność
zaczęła buntować się przeciw wyzyskowi i
przymusowej pracy na rzecz państwa. 

Po śmierci Salomona, około 930 r.
p.Ch., zjednoczone królestwo, które zaled-
wie pół wieku wcześniej stworzył Dawid,
uległo rozpadowi. Północne plemiona zało-
żyły nowe królestwo Izraela ze stolicą w Sa-
marii, zaś znacznie mniejsza, południowa
część z centrum w Jerozolimie nazywała
się odtąd królestwem Judy. Rozpad pań-
stwa miał być karą, którą Bóg wymierzył Iz-
raelowi za zdradę Salomona. 

Jakby wewnętrznych kłopotów
było mało, w kilka lat po śmierci Salomona
na Izrael napadły wojska egipskiego fa-
raona Szeszonka. W IX w. na starożytnym
Wschodzie wyrosła nowa militarna potęga.
Prężni królowie Asyrii zaczęli podbijać oko-
liczne państwa, aby pod koniec VIII w.
p.n.e. utworzyć na obszarze Mezopotamii,
Syrii i Palestyny kolejne wielkie imperium.
W 722 r. p.n.e. król asyryjski Sargton II zdo-
był Samarię i położył tym samym kres ist-
nieniu królestwa północnego. Juda ze
stolicą w Jerozolimie uniknęła niewoli, kil-
kakrotnie płacąc Asyryjczykom wysoką da-
ninę. Południowe królestwo Judy przetrwało
jeszcze 150 lat. Pod koniec VII w. p.Ch.
Asyria ugięła się pod naporem Babilończy-
ków i Medów. W lipcu 587 r. p.n.e. król ba-
biloński Nabuchodonozor II zdobył
Jerozolimę, zburzył świątynię Jahwe i przy-
musowo przesiedlił Naród Wybrany do Me-
zopotamii. W niewoli babilońskiej Izraelici
spędzili 50 lat, a do Palestyny powrócili za
czasów króla perskiego Cyrusa Wielkiego.  
Cdn.

Opracowali: K. i P. Kruszewscy

Nie ma się co dziwić, gorszyć i niepo-

koić tym, że Kościół jest stale krzyżo-

wany; jak Chrystus zwyciężył na

krzyżu, tak i Kościół zwycięża na

krzyżu i przez krzyż.   

Każda prawdziwa miłość musi mieć

swój Wielki Piątek. To nie krzyż się

chwieje, to świat się chwieje i toczy -

Krzyż stoi! 

Wobec powszechnej bezradności

współczesnego świata, pozostaje

tylko Ten - na krzyżu, z otwartym

bokiem, abyśmy się mu przyjrzeli,

abyśmy ujrzeli, kogo ludzie prze-

bodli... 

Chociażbyśmy przegrali życie w

oczach świata i świat by się nas wy-

rzekł, skazując na śmierć jak łotrów

na ukrzyżowanie - jest to ocena

świata. Pozostaje jeszcze ocena Boga.

Bóg przekreśla wyrok świata - "wi-

nien jest śmierci" i ogłasza swój Boży

wyrok - "dziś jeszcze będziesz ze Mną

w raju".   

Każda wielka sprawa wymaga

wielkiego poświęcenia i ofiary

człowieka. Dlatego nawet Bóg

Człowiek przyjął postać Sługi. 

Chodzić będę po ziemi z sercem miłują-

cym; może to być męczeństwem, ale

lepsze jest męczeństwo z miłości niż

męka nienawiści.   

Bóg jest wszechmocny we wszystkim,

może nawet ograniczyć przez miłosier-

dzie swoją sprawiedliwość, ale jest

"bezsilny", gdy idzie o tę właściwość,

którą w swej Istocie jest - "Deus caritas

est" (1 J 4,8). Nie może mnie nie miło-

wać. 

Musimy się bronić, aby naszym udzia-

łem nie stało się tak dziś powszechne

wygodnictwo i obojętność. Bóg wzywa

nas, abyśmy umieli nasze życie, wiedzę,

naukę, czas, siły fizyczne, a może nawet

daleko posunięte ich wyczerpanie, po-

święcić dla Kościoła.   

Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba

jeszcze Bogu...zawierzyć! 
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zadanie : Rozwiąż krzyżówkę. Litery w prawym dolnym rogu utworzą hasło

1. 31 maja przypada święto ...
Najświętszej Maryi Panny.

3. Miesiąc w sposób szczególny
poświęcony Matce Bożej.

5. 3 maja - uroczystość
Najświętszej Maryi Panny ...
Polski.

7. Symbol władzy kapłańskiej.
9. W niej zanosi się Komunię św.

do chorych.
11. Osoba, która przyjęła

święcenia prezbiteratu to ... .
13. 6 maja obchodzimy święto

świętych Apostołów: ... i Jakuba.
15. Oblubieniec Najświętszej

Maryi Panny.
17. Na końcu modlitwy.
19. Szata liturgiczna używana

zarówno przez kapłana, jak
i lektora.

21. Podczas nabożeństwa
majowego śpiewamy Litanię ... .

Pionowo:

2. Obrzęd poświęcenia wodą
święconą.

4. "Pamiętaj, abyś ... święty
święcił" (III przykazanie Boże).

6. 24 maja obchodzimy ...
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych.

8. Imię świętej, którą
wspominamy 29 maja.

10. To imię nosiło dwóch z grona
dwunastu Apostołów.

12. Na jej czele stoi proboszcz.
14. Jeden z Ewangelistów.
16. Diakon i męczennik, którego

święto przypada 26 grudnia.
18. "... ojca swego i matkę

swoją" (IV przykazanie Boże).
20. "Są trzy Osoby Boskie: ...

Ojciec, śyn Boży i Duch Święty".

Poziomo:

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

Zaprasza na 
wystawę malarstwa 

MAGRITTY 
Małgorzaty Kępki

zatytułowaną 
„Aniołowie są wśród nas”

Wystawa rozpoczęła się 
5 maja i potrwa do 4 czerwca br.

ZAPRASZAMY! 
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1.

W najbliższy wtorek, 13 maja o godz. 
18.30., zostanie odprawiona Msza św. 
i nabożeństwo majowe przy krzyżu na 
ul. Przyczółkowej, przy drodze na korty 
tenisowe. Przed Mszą św. zostanie 
poświęcony nowy krzyż ufundowany 
przez państwa Rudeckich.

2.

3.

4.

IV Niedziela Wielkanocna – 11 maja 2014 r.

Rzymskokatolicka Parafi a 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001

internet: www.parafi awilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafi awilanow.pl
Wydawca

5. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
    -  w środę, 14 maja, Święto św. 
Macieja, Apostoła. 
    -  w piątek, 16 maja, Uroczystość 
św. Andrzeja Boboli, 
kapłana i męczennika Patrona Polski 
i metropolii warszawskiej.
    Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek  zawrą:

Taca z dzisiejszej niedzieli przezna-
czona jest na potrzeby Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego w Warszawie

W następną sobotę, 17 maja, w sali 
teatralnej Kolegiaty Wilanowskiej odbę-
dzie się całodniowa konferencja „Biblia 
o finansach” poświęcona tematyce
zarządzania finansami po Bożemu. 
Patronat honorowy nad konferencją objął 
Jego Eminencja Ks. Kard. Kazimierz 
Nycz, Metropolita Warszawski. Informacje 
dotyczące zapisów są zamieszczone na 
plakacie w gablocie przed kościołem. 

Pierwsza Komunia święta dzieci 
z naszej parafii i ze szkół prywatnych, 
znajdujących się na terenie naszej 
parafii, odbędzie się w następną 
niedzielę, 18 maja. Pierwsza grupa 
dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii na 
Mszy św. o godz. 11.00., a druga na 
Mszy św. o godz. 13.00.

7.

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

6.

Nabożeństwo majowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Przypominamy, że 
w dni powszednie nabożeństwo majowe 
odprawiane jest po Mszy św. o godz. 
17.00. Zachęcamy również do modlitwy 
i śpiewu Litanii Loretańskiej przy krzyżach 
i kapliczkach. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

– zapowiedź II.

– zapowiedź II.

  -  Marcin Sebastian Szlendal, kawaler 
z parafii tutejszej
i    Aneta Madeja, panna z parafii tutejszej

 -    Marcin Robert Grądziel, kawaler 
z parafii tutejszej
i Dominika Anna Filutowska, panna 
z par. pw. MB Różańcowej w Piasecznie

Dzisiaj o godz. 16.00 
odbędzie się w kanonii spotkanie 

Kół Żywego Różańca. 
Zapraszamy wszystkich członków 

oraz tych, którzy chcą dołączyć 
do wspólnoty modlitewnej.

od 11.05.2014 do 08.06.2014

Aby Maryja Królowa Świata 
towarzyszyła 

wszystkim misjonarzom 
głoszącym Jej Syna Jezusa.

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/parafi a.wilanow

 Zapraszamy wszystkich chętnych do tworze-
nia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy 
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współ-
czesnym, i tych, którzy dysponują materiałami 
- również archwalnymi - o naszej parafii.
  Wszelkie pytania i propozycje można kiero-
wać do ks. proboszcza, do któregoś z członków 
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy: 
klimaty@parafiawilanow.pl Redakcja


	klimaty_262 ok.pdf
	108-0[1] 1a
	108-0[1] 2
	108-0[1] 2a
	108-1[1] 1a




