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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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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym sa-
mym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które 
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali 
w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
– mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż
więc każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy 
ich głoszących w naszych językach wielkie 
dzieła Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1.24.29–31.34 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 
ziemia jest pełna Twych stworzeń. 
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem 
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 3b–7.12–13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. 
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale 
jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego 
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 
się Duch dla [wspólnego] dobra. Podob-
nie jak jedno jest ciało, choć składa się 
z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem. 
Wszyscyśmy

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 
zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno 
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem.

Przybądź Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu  Święty, napełnij
serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA 
J 20, 19–23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
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Zesłanie Ducha Świętego

SEKWENCJA 

  Jak w chwili stworzenia człowiek otrzymał 
tchnienie od Boga, które ożywiło „proch 
ziemi”, tak teraz uczniowie otrzymali 
tchnienie Ducha od Chrystusa. To tchnie-
nie otwiera ich na dar nowego życia, odtąd 
całkowicie podporządkowanemu Jezusowi. 
Daje im również udział w misji, która jest 
kontynuacją dzieła Chrystusa. Posłuszni 
Duchowi Świętemu i otwarci na Jego 
tchnienie, będą ją podejmować owocnie.

   Duch Święty ożywia i prowadzi cały 
Kościół. Bez Niego nikt nie może 
powiedzieć „Panem jest Jezus”. To Jego 
mocą głoszone jest słowo Boże i owocnie 
sprawowane sakramenty. Czy cenimy 
sobie to Jego działanie, czy je odczuwamy? 
Czy podejmujemy decyzje zgodne z Jego 
natchnieniami? Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego przypomina nam o Tym, bez 
którego pomocy nie możemy być zbawieni.
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  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego tzw. Zielone Świątki obchodzimy 
w tym roku 8  czerwca, w 49. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim.

    W Ewangelii Św. Jana (14, 16–20. 26–27) 
czytamy: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze – Ducha Prawdy (...). Nie zostawię 
was sierotami: Przyjdę do was. (...). W owym 
dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy 
we Mnie i Ja w was. (...) A Pocieszyciel, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim 
imieniu On was wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko co Ja wam powie-
działem. Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”.

   Pismo Święte (Dz. 2, 1–4) o oczekiwaniu 
Apostołów w Wieczerniku mówi: „Kiedy 
nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru  
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które 
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić”.

    Papież, święty Jan Paweł II w Encyklice 
„Dominum et Vivificantem” (O Duchu 
Świętym w życiu Kościoła) pisze: „O Duchu 
– Pocieszycielu mówi Jezus, używając
często zaimka „On”, (...) odsłania te więzi, 
jakie łączą wzajemnie Ojca, Syna i Parakleta. 
Tak więc „Duch od Ojca pochodzi (J. 15, 26) ... 
A więc Ojciec posyła Ducha Świętego mocą 
ojcostwa, podobnie jak posłał Syna. 
Równocześnie zaś Duch zostaje posłany 
przez Ojca w mocy odkupienia dokonanego 
przez Chrystusa – i w tym znaczeniu Duch 
Święty zostaje posłany również przez Syna: 
„poślę Go do was”.

     W „Evangelii Nuntiandi” papieża Pawła VI  
czytamy: „Obecnie w Kościele dostrzegamy 
szczególny czas Ducha Świętego. Wszędzie 
wierni usiłują nie tylko lepiej Go poznać i pojąć 
takim, jakim Go objawia Pismo Święte, ale 
też oddać się Mu w wielkim rozradowaniu 
duszy, otwierając się na Jego tchnienie. 
Bardzo liczni, gromadząc się koło Niego, 
chętnie poddają się Jego kierownictwu. Jeśli 
zatem Duch Święty tak wielką rolę odgrywa  
w życiu Kościoła, to z pewnością największą 
odgrywa w dziele ewangelizacji. Nie bezpod-
stawnie i nie przypadkowo początek ewange-
lizacji przypadł na dzień Pięćdziesiątnicy; 
stało się to właśnie pod tchnieniem Ducha 
Świętego”.

     Pismo Święte poucza: „Czyż nie wiecie, że 
ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 
który w was jest, a którego macie od Boga, i że 
już nie należycie do samych siebie? Za wielką 
bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc 
Boga w waszym ciele”. (1 Kor 6, 19–20).

    „Można więc powiedzieć, że Duch Święty 
jest głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii, 
ponieważ On pobudza do przepowiadania       
i przygotowuje serce człowieka do przyjęcia     
i rozumienia słowa zbawienia”.

     Cztery z darów: mądrości, rozumu, wiedzy  
i rady odnoszą się do intelektu i wszystkie one 
mają związek z cnotą wiary. Pozostałe trzy: 
pobożności, męstwa i bojaźni Bożej odnoszą 
się do woli i mają związek z cnotą miłości, 
miłości Bożej i bliźniego.

  Duch Święty udziela mocy i siły na trzech 
płaszczyznach ludzkiego życia. Ciału udziela 
On charyzmatów, na płaszczyźnie umysłu 
udziela siedmiorakich darów, oraz na 
poziomie ducha udziela owoców. 

  „Kościół wyszedł z wieczernika w dniu 
Pięćdziesiątnicy, (...) równocześnie można 
powiedzieć, że nigdy go nie opuścił. W sensie 
duchowym wydarzenia Zielonych Świąt nie 
można zaliczać tylko do przeszłości: Kościół 
jest zawsze obecny w wieczerniku i nosi go  
w sercu. Trwa na modlitwie, podobnie jak 
trwali na modlitwie Apostołowie wraz z Maryją, 
Matką Chrystusa, oraz tymi, którzy stanowili 
w Jerozolimie pierwszy zalążek wspólnoty 
chrześcijańskiej i modląc się oczekiwali 
przyjścia Ducha Świętego”.

Opracowanie: M.J.

  DUCH ŚWIĘTY
TRZECIA OSOBA 
TRÓJCY 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ   /.../ Jest to trzecia Osoba boska, która 

pochodzi od Ojca i Syna, jest Im równa. 
Dziecko może dociekać, jak to jest, że Bóg jest 
jeden, ale jest Ich Trzech. Trójca Święta jest 
tajemnicą. Duch Święty również jest tajem-
nicą. Jest duchem, a więc nie możemy Go 
zobaczyć, ale On nas widzi zawsze i wszędzie. 
Patrzy na nas z miłością. Tak jak zwracamy 
się do Ojca i Jezusa – tak samo możemy           
i powinniśmy zwracać się do Ducha Świętego.
  Kiedy słyszymy: Bóg Ojciec, wyobraźnia 
podsuwa nam szereg skojarzeń, zwykle 
związanych z osobą naszego ojca ziemskiego. 
Kiedy zaś słyszymy: Duch Święty, to nasza 
wyobraźnia nie ma na Niego pomysłu. 
Przedstawia się Go jako gołębicę, ale On          
z ptakiem nie ma nic wspólnego. To nie jest 
ptak, to jest Duch. Dlatego, że Duch Święty 
nie jest ograniczony naszym wyobrażeniem, 
pozostaje dla nas nadal tajemniczy, 
niedotknięty, ciekawy. Zaproponujmy, by 
dziecko namalowało, jak sobie wyobraża 
Ducha Świętego. 
  Przekażmy dziecku, że Duch Święty jest 
darem, który dziecko otrzymało w sakra-
mencie chrztu świętego. Od tej chwili zawsze 
jest z nim. Pragnie do niego mówić i oświecać 
jego życie. Pragnie być jego najlepszym 
przyjacielem, któremu może śmiało ufać          
i zwracać się w każdej sprawie.
  Duch Święty pomaga nam w codziennym 
życiu i prowadzi do nieba. Nauczmy dziecko 
zapraszać Ducha Świętego do wszelkich 
czynności: Przyjdź Duchu Święty i … (np. 
pomóż mi nauczyć się tego wiersza na 
pamięć; zabierz ode mnie zły sen; pociesz 
mnie w chorobie itp.).
   Przed ważnymi wydarzeniami naszego życia 
religijnego, społecznego i osobistego wspólnie 
z dzieckiem przyzywajmy Ducha Świętego, 
aby przeprowadził nas przez ten czas. 
  /.../ Duch Święty jest nauczycielem modlitwy 
i dobrego życia. Przychodzi do nas z darem 
modlitwy: uczy nas się modlić, modli się w nas 
i za nas. Modlitwa do Ducha Świętego 
wywarła wielki wpływ na życie Papieża św. 
Jana Pawła II. Gdy Karol miał około 10 lat 
jego ojciec nauczył go modlitwy o Dary Ducha 
Świętego. Odmawiał ją przez całe życie, 
każdego dnia. My również możemy czerpać   
z tego i przekazać naszemu dziecku tę wartość.

Tekst pochodzi z książki: 
„Mamo, Tato, Kim jest Pan Bóg?"
Autorzy: Ks. Mirosław Jaworski,
s. Miriam Iwona Olszewska, s. Lidia
Burdach, s. M. Maksymiliana Konkol,  
Anna i Zbigniew Kozikowscy.

Przedstawmy 
Osobę Ducha Świętego 

dziecku
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Autor: Maciej Lichota 

zadanie 2: Rozwiąż krótki test.

Hasło: _ _ _ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

a) 40

b) 50

c) 8

d) 10

zadanie 1: Znajdź i wykreśl nazwy dziewięciu owoców Ducha Świętego (Ga 5, 22–23).
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie, które zapisz poniżej.

Z  O  P  A  N  O  W  A  N  I  E  R
U  P  R  Z  E  J  M  O  Ś  Ć  P  A
M  Ł  A  G  O  D  N  O  Ś  Ć  O  D
 I  E  W  I  E  R  N  O  Ś  Ć  K  O
Ł  S  Ł  A  N  I  E  D  U  C  Ó  Ś
O  H  A  D  O  B  R  O  Ć  Ś  J  Ć
Ś  C  I  E  R  P  L  I  W  O  Ś  Ć
Ć  W  I  Ę  T  E  G  O  -  -  -  -

1. Po ilu dniach od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość
Zesłania Ducha Świętego?

a) kończy okres Wielkiego Postu

b) rozpoczyna okres zwykły

c) kończy okres wielkanocny

d)  rozpoczyna okres wielkanocny 

2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego:

a) święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

b) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

c) święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

d) święto Przemienienia Pańskiego

3. W poniedziałek następujący po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypada:

a) sobotę

b) piątek

c) niedzielę

d) czwartek

4. Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się w:

POEZJA NA 
NIEDZIELĘ

* * *
Dzień się ma ku zachodowi, 
świat już idzie spać.
Już nieszpory czas odmawiać, 
Bogu sprawę zdać.
Przepraszając, podziękować 
za tak wiele Łask.
Dzień za sobą pozostawić, 
wkrótce nowy brzask.

Noc już ciemna jest wokoło, 
nie ma nawet gwiazd.
Ciemne chmury się zebrały, 
nastał smutku czas,
Jak przed laty, w Wieczerniku, 
już się zbiera lud,
Aby modlić się i prosić, 
by się zdarzył cud.

By lud wierny, na modlitwie, 
Miłosierny Bóg,
Swą Miłością wciąż przemieniał 
w dzieci, w miejsce sług.
Niechaj zstąpi w nasze serca 
Pocieszyciel, Duch.
Niech Nadzieję w nas zapali, 
ogniem Swoich Cnót. 

Niechaj wleje w nas Swe Dary, 
wolę wzmocni w nas,
Niech się więcej nie troskamy, 
Bóg jest pełen Łask! 
Duchu Mocy i Mądrości, 
Ogniem na nas spłyń,
I umocnij Swą Potęgą, 
przymnóż naszych sił.

Witaj Duchu Pocieszenia, 
Oczyszczenia, Umocnienia.
Daj nam Mocy i Mądrości, 
niech odejdą precz małości.
Przyjdź z Nadziei Twojej Darem, 
Silną Wiarą i Zapałem.
Niech Twa Chwała nas Oświeci, 
Miłość wleje w ziemskie dzieci.

Duchu Święty, przyjdź. 
Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, Duchu Święty,
Duchu Święty, Przyjdź!

AMW
18.05.2014
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1.

Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele 
sprawowane jest w dni powszednie po Mszy 
św. o godz. 17.00, a w niedziele i święta o godz. 
17.00. Zachęcamy wszystkich parafian do 
licznego udziału w nabożeństwie.

2.

3.

4.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 8 czerwca 2014 r. 

5.

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 małżeński zawrą:

Po Mszy św. o godz. 11.30., odbędzie się 
VI Rodzinny Piknik Parafialny. W progra-
mie dzieci będą mogły obejrzeć teatrzyk, 
wystąpi również Zespół Ludowy Powsi-
nianie i Grupa Seniorów Wilanowskich, 
Kuźnia Artystyczna, Chór parafialny. 
Będziemy mogli wysłuchać koncertu 
w wykonaniu Izabeli Kopeć. Przygotowa-
liśmy również wiele imprez towarzyszą-
cych, miedzy innymi liczne konkursy dla 
dzieci oraz inne atrakcje: przejażdżkę 
kucykiem, zaprzęgiem konnym. Catering 
zapewnia dobre jedzenie z grilla. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

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

6.

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. W dniu dzisiej-
szym możemy uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami i za udział 
w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: 
O Stworzycielu, Duchu przyjdź. W Zielone 
Świątki tradycyjnie przystrajamy nasze 
domy w zieleń tataraków i brzóz, bo jest to 
również Święto Ludowe, święto rolników, 
ogrodników i działkowców. Dzisiejsza nie-
dziela kończy okres Komunii wielkanocnej.

– zapowiedź II.

-     Radosław Konrad Politowski, 
kawaler z parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Warszawie
i Aleksandra Hanna Morowiec, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź II.

 -    Bartłomiej Adrian Jagiełło, kawaler 
z parafii pw. M.B. Królowej Aniołów 
w Warszawie
i      Anna Barbara Drewniak, panna 
z parafii tutejszej

7. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 9 czerwca, Święto
poświęcenia kościoła katedralnego,
- we wtorek, 10 czerwca, Wspomnienie
bł. Bogumiła, biskupa,
- w środę, 11 czerwca, Wspomnienie
św. Barnaby, Apostoła,
- w czwartek, 12 czerwca, Święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana,
- w piątek, 13 czerwca, Wspomnienie
św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora
Kościoła,
- w sobotę, 14 czerwca, Wspomnienie
bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

Dziś, ks. neoprezbiter Mateusz Jóźwik, który 
dwa lata temu odbywał w naszej parafii 
praktyki akolickie, odprawi Mszę św. 
prymicyjną o godz. 10.00., a na Mszy św. 
o godz. 13.00. ks. proboszcz będzie
obchodził swój srebrny jubileusz święceń 
kapłańskich.

Uroczystość Bożego Ciała przypada 8.
w czwartek, 19 czerwca. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła 
po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiego, 
Wiertniczą, Przyczółkową, a następnie 
wejdziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu 
i z powrotem do kościoła. Zapraszamy 
mieszkańców naszej parafii i poszczególne 
wspólnoty parafialne do przygotowania 
ołtarzy.

Zapraszamy dzieci chętne do udziału
w uroczystej procesji podczas Bożego
Ciała: dziewczynki jako Bielanki i chłopców 
do niesienia poduszek. Zgłoszenia przyj-
mują siostry katechetki.

– zapowiedź I.

– zapowiedź I.

-     Dominik Karol Gajowiak, kawaler 
z parafii tutejszej
i     Anna Wróbel, panna z parafii 
pw. Najśw. Serca Maryi  w Warszawie

-    Michał Oska, kawaler
z parafii tutejszej
i     Karolina Anna Piątek, panna 
z parafii św. Mikołaja biskupa w Łomnej

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

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

 Koło Radia Maryja naszej parafii 
zaprasza serdecznie wszystkich sympa-
tyków Radia Maryja oraz TV Trwam 
na spotkanie, które odbędzie się w  środę 
11 czerwca o godz. 19.00 w  Kanonii.
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