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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.

1

L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo PańskieOto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 34, 4b–6, 8–9

Mojżesz wstawszy rano wstąpił na 
górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk 
tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, 
i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, 
i wypowiedział imię Jahwe. 

Przeszedł Pan przed jego oczyma 
i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny 
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 
i wierność, I natychmiast skłonił się 
Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, 
mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, 
Panie, to proszę, niech pójdzie Pan 
w pośród nas. Jest to wprawdzie lud 
o twardym karku, ale przebaczysz winy
nasze i grzechy nasze i uczynisz nas 
swoim dziedzictwem. 

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3, 52–56

   Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, 
Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie 
Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś 
w przybytku świętej chwały Twojej, 
Błogosławiony jesteś 
na tronie Twego królestwa. 
Błogosławiony jesteś 
Ty, który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz, 
Błogosławiony jesteś 
na sklepieniu nieba.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Kor 13, 11–13

Bracia, radujcie się, dążcie do dosko-
nałości, pokrzepiajcie się na duchu, 
jedno myślcie, pokój zachowujcie, 
a Bóg miłości i pokoju niech będzie 
z wami! Pozdrówcie się nawzajem 
świętym pocałunkiem! Pozdrawiają 
was wszyscy święci. Łaska Pana 
Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar 
jedności w Duchu Świętym niech będą 
z wami wszystkimi! 

Wszyscyśmy

    Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, Bogu, który jest i który był, 
i który przychodzi.

EWANGELIA 
J 3, 16–18

Jezus powiedział do Nikodema: Tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 
Bożego.
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  Wiara w Boga Jednego w trzech 
Osobach wyróżnia wszystkich chrześcijan, 
nie tylko katolików, spośród innych religii. 
Prawdę o naturze Boga objawił ludziom 
Chrystus. On sam wskazywał na swoją 
jedność z Bogiem, którego nazywał 
Ojcem. Mówił o Duchu, którego miał 
posłać po swoim odejściu, a który również 
jest w jedności z Ojcem i Synem.
  Z dzisiejszego fragmentu Ewangelii 
dowiadujemy się, że to objawienie Boga 
przez Jezusa dokonuje się z miłości do 
człowieka. Bóg chce być blisko ludzi, 
ponieważ kocha każdego z nas. Przez 
Jezusa daje się poznać, abyśmy mogli 
odpowiedzieć na Jego miłość.
     Nie zrozumiemy do końca kim jest Bóg, 
jednak możemy uwierzyć w Chrystusa i 
Chrystusowi – Synowi Bożemu. Podporząd-
kowanie swojego życia Jemu wprowadza 
nas w oparte na miłości, wewnętrzne życie 
Trójcy Świętej i uzdalnia do prawdziwej 
miłości w relacjach do naszych bliźnich.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1, 8
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    Następnie od paschału zostały zapalone 
świece począwszy od księdza Marcina 
i księdza Michała poprzez ministrantów, po 
wszystkich wiernych zgromadzonych w na-
szej świątyni. Z zapalonymi od paschału 
świecami odnowiliśmy nasze chrzcielne 
przymierze z Bogiem, wyznając naszą wiarę.

   Na zakończenie członkowie parafialnej 
grupy Odnowy w Duchu Świętym na cztery 
głosy odśpiewali Akatyst do Ducha Świętego. 
Ten piękny hymn, typowy dla chrześci-
jańskich kościołów wschodu, był zwieńczony 
Sekwencją, w której podniosły śpiew włączyli 
się wszyscy zgromadzeni czciciele Ducha 
Świętego. To – jak wiadomo – może 
skutkować otrzymaniem odpustu zupełnego 
po spełnieniu zwykłych warunków.

    Było to wspólne radosne przeżycie, za 
które dziękujemy Bogu. Wierzymy, że dary, 
które otrzymaliśmy od Ducha Świętego 
w czasie tego czuwania, będą wzrastać 
w nas na chwałę Bożą i bliźnich pożytek.

    Czuwanie zakończyło się około godziny 
23.30 uroczystym błogosławieństwem wszyst-
kich uczestników i wspólnym radosnym 
śpiewem pieśni do Parakleta. Mieliśmy 
świadomość niemal namacalnej obecności 
Ducha Świętego pośród nas. Mimo późnej 
godziny nie czuliśmy senności ani znużenia. 
Ogarnęła nas radość, spokój i wzajemna 
życzliwość. Żal było się rozstawać.

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.  (Dz 1, 14)

Anna i Zbigniew Kozikowscy 
zdjęcia: Andrzej Chomczyk

RELACJA Z CZUWANIA PRZED
ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO
   W ubiegłą sobotę parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym wraz z ks. Marcinem 
Loretz zaprosiła wszystkich chętnych do wspólnego czuwania w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego. Wchodzący do kościoła otrzymali małe książeczki umożliwiające 
czynne włączanie się w modlitwę. Przed ołtarzem wesoło „mrugały” do nas świeczki, 
a światło ich płomyków przypominało wydarzenia pierwszej Pięćdziesiątnicy. 

Przed rozpoczęciem liturgii ksiądz Marcin 
wprowadził nas wszystkich w istotę modlitew-
nego czuwania i dał nam wyobrażenie czego 
możemy się spodziewać. Przebieg liturgii 
zapowiadał się nietypowo i niezwykle 
uroczyście. Wszyscy byliśmy podekscyto-
wani.

   Przeżywaliśmy celebrację znaków towarzy-
szących Pięćdziesiątnicy, odnawialiśmy także 
swój sakrament bierzmowania. Prosiliśmy, aby 
siedem darów, których Duch Święty udzielił 
nam w tym sakramencie, zostało umocnionych 
i pomnożonych. Modlitwy o poszczególne dary 
były poprzedzone komentarzami.  

Każdy mógł podczas prośby o dar, 
którego szczególnie pragnie, wrzucić ziarno 
do kadzielnicy. 

Czuwanie rozpoczęliśmy śpiewem, zapra-
szając Maryję oraz Apostołów i wszystkich 
świętych do wspólnej modlitwy. Następnie, 
śpiewem hymnu „O Stworzycielu…” przyzy-
waliśmy Ducha Świętego. Ożywienie naszej 
modlitwy narastało. Z podziałem na chóry, 
śpiewaliśmy Bogu psalmy, wychwalając 
naszego Stwórcę.

   Piękne czytania i psalmy wprowadziły nas 
w modlitewne skupienie.  Z otwartymi sercami 
słuchaliśmy Słowa Bożego, przypomina-
jącego nam o tym, co Bóg uczynił swojemu 
ludowi. Po wysłuchaniu homilii księdza 
Marcina radosnymi sercami wyśpiewaliśmy 
chwałę Bogu: „Ciebie, Boga, wysławiamy…”. Wszystkim obecnym na czuwaniu z całego serca dziękujemy. Zapraszamy za rok!
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zadanie 2: Wpisz słowa z zadania 1 do kratek, a otrzymasz rozwiązanie.

Przed (1) .................(3) ................. (2) ................. wiedział, że nadeszła (5) ................. 
Jego przejścia z tego (9) ................. do (11) ................. . A ponieważ umiłował swoich, 
którzy mieli pozostać na świecie, tę (10) ................. okazał im aż do końca. (J 13, 1)

Ile razy bowiem będziecie jeść ten Chleb i pić z tego (4) ................. , będziecie 
ogłaszać (6) ................. Pana, aż przyjdzie. (1 Kor 11, 26)

Panie, nie jestem godny, żebyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko (8) ................. , 
a mój sługa (7) ................. zdrowie. (Mt 8, 8)

zadanie 1: Uzupełnij fragmenty Nowego Testamentu odpowiednimi słowami.
  W razie problemów dokładne cytatyznajdziesz w Piśmie Świętym Starego 
  i Nowego Testamentu, przekład z języków oryginalnych z komentarzem,
  Edycja św. Pawła, Częstochowa 2008.

Konferencja 
„Biblia o finansach”

    W dniu 17 maja 2014 roku w sali teatralnej 
Kolegiaty Wilanowskiej miała miejsce konfe-
rencja „Biblia o finansach”. Konferencję zorgani-
zowała grupa osób z naszej parafii, które na 
jesieni 2013 roku uczestniczyły w kursie finanso-
wym Crown. Na temat kursu pisaliśmy na łamach 
styczniowych „Klimatów” w numerze 257.

   Chcieliśmy podzielić się z innymi biblijnym 
spojrzeniem na finanse, ponieważ wiele osób nie 
uświadamia sobie, że postawa jaką przyjmują 
w kwestiach finansowych wpływa na sferę 
duchową i relację z Bogiem.

   Podczas konferencji zostały omówione takie 
tematy jak: zarabianie i wydawanie pieniędzy, 
dawanie i oszczędzanie oraz pożyczanie pienię-
dzy i uczciwość, edukacja finansowa dzieci. 
Każdy z uczestników otrzymał Podręcznik 
konferencyjny zawierający fragmenty biblijne 
omawiane podczas konferencji. Podręcznik posiada 
Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
a patronat honorowy nad konferencją objął Kard. 
Kazimierz Nycz.

    Konferencja trwała w godzinach 10:00 – 18:00. 
Wypełniły ją następujące sesje:
1. Wizja i misja Edukacji Finansowej Crown.
2. Boża i nasza odpowiedzialność w kwestii 

pieniędzy i pracy.
3. Cena mądrej rady i jak lepiej panować nad 

wydatkami.
4.  Edukacja finansowa dzieci.
5. Kurs finansowy Crown – świadectwo uczestni-

ka kursu.
6.  Dług. Jak wychodzić z długów?
7.  Dawanie innym i oszczędzanie na przyszłość.
8.  Uczciwość, integralność, wieczność.

w imieniu organizatorów konferencji 
Elżbieta i Mirosław Wrotek

od 8.06.2014 do 10.08.2014

Aby okres wakacji i wypoczynku 
był okazją do zwolnienia tempa 

i spojrzenia na swoje życie 
w kontekście Ofiary Chrystusa.

   Zainteresowanie tematem przyciągnęło do 
Wilanowa 75 uczestników konferencji, niektórzy 
przyjechali z odległych podwarszawskich miejsco-
wości. Towarzyszyła nam serdeczna atmosfera. 
Mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa pana 
Vincenta Huang, amerykańskiego biznesmena 
tajwańskiego pochodzenia, który opowiedział 
o swojej wierze i co się zmieniło w jego stosunku 
do pieniędzy od czasu uczestnictwa w kursie 
finansowym, na którym poznał biblijne rady 
dotyczące finansów oraz… oświadczył się swojej 
żonie.

   Połowa uczestników konferencji zapragnęła 
wprowadzić usłyszane treści w praktykę życia, 
dlatego zapisali się na kursy finansowe Crown, które 
będą organizowane w Warszawie po wakacjach. 
Więcej informacji na temat edukacji finansowej 
można znaleźć na stronie www.crown.org.pl

  Jako organizatorzy spotkaliśmy się po 
konferencji we wtorek, aby świętować i dzielić 
się radością, której doświadczyliśmy organizując 
konferencję i spotykając się z ludźmi, którzy szu-
kają Bożych rozwiązań dla spraw finansowych.
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W dniu dzisiejszym gościmy polskiego 
misjonarza, pochodzącego z naszej 
parafii, który pełni posługę misyjną 
w Kamerunie. Na każdej Mszy św. będzie 
głosił kazania, a przed kościołem będzie 
prowadził zbiórkę na cele misyjne.

2.

3.

4.

XI Niedziela Zwykła – 15 czerwca 2014 r. 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

9.

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:

Uroczystość Bożego Ciała przypada w naj-
bliższy czwartek, 19 czerwca. W tym dniu 
Msze św. sprawowane będą o godz. 7.00; 
8.30; 10.00; 13.00; i 18.00; a nabożeństwo 
czerwcowe zostanie oprawione o godz. 
17:00. Procesja do czterech ołtarzy 
wyruszy z naszego kościoła po Mszy św. o 
godz. 10.00. Procesja przejdzie ulicami St. 
Kostki Potockiego, Wiertniczą, Przyczółko-
wą, następnie wejdziemy w ulicę prowa-
dzącą do Pałacu i z powrotem do kościoła. 
Prosimy o udekorowanie okien domów i 
mieszkań, a poszczególne wspólnoty 
parafialne o przygotowanie ołtarzy.

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

6.

Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. Nabożeństwo czerwcowe 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

– zapowiedź II.

-     Jacek Ostrowski, kawaler 
z parafii tutejszej
i Mariola Teresa Orkisiewicz, panna 
z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Warszawie

– zapowiedź II.

 -    Sławomir Klaus, kawaler 
z parafii św. Mikołaja w Grójcu
i      Magdalena Kielak, panna 
z parafii tutejszej

7.

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
-   we wtorek, 17 czerwca, Wspomnienie 
św. Brata Alberta Chmielowskiego, Zakonnika,
- w czwartek, 19 czerwca, Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 
Boże Ciało,
-  w sobotę, 21 czerwca, Wspomnienie św. 
Alojzego Gonzagi, Zakonnika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

Dziś, na Mszach św. od godz. 8:30. do 
20:00. usłyszymy grę na antycznym 
instrumencie sprzed 3 tys. lat, o nazwie 
DUDUK ORMIAŃSKI. Gra gościnnie pan 
Kamil Radzimowski, który jest jedynym 
grającym na tym instrumencie w Polsce.  
Przed kościołem będzie można nabyć 
płytę z muzyką tego artysty.

Spotkanie dla bielanek i dzieci pragnących
czynnie uczestniczyć w Procesji Bożego
Ciała obędzie się we wtorek, 17 czerwca br.,
o godz. 17.00, przed Kościołem.

Odprawa dla Ministrantów i Lektorów przed 
uroczystością Bożego Ciała obędzie się 
w środę, 18 czerwca w Sali Widowiskowej, 
o godzinie 19.00.

– zapowiedź I.

– zapowiedź I.

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

-    Michał Ośka, 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

5. Od piątku do czwartku następnego tygodnia 10.
obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała 
z procesją Eucharystyczną wokół kościoła.

8. Spotkanie mężczyzn ze Służby Liturgicznej,
oraz wszystkich chętnych do pomocy
podczas procesji Bożego Ciała obędzie się
także w środę, 18 czerwca w Sali Widowis-
kowej o godzinie 19.30.
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