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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 
Jr 20, 10–13

 Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga 
dokoła! Donieście, donieśmy na niego! 
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują 
mojego upadku: Może on da się zwieść, tak 
że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę 
na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny 
mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną 
i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni 
swoją porażką, okryci wieczną i niezapom-
nianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który 
doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na 
nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją 
pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem 
swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie 
Pana! Uratował bowiem życie ubogiego 
z ręki złoczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 69, 8–10.14.17.33–35

 W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże. 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 12–15

 Przez jednego człowieka grzech 
wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na 
wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli... Bo i przed Prawem grzech 
był na świecie, grzechu się jednak nie 
poczytuje, gdy nie ma Prawa. 
A przecież śmierć rozpanoszyła się od 
Adama do Mojżesza nawet nad tymi, 
którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na 
wzór Adama. On to jest typem Tego, 
który miał przyjść. Ale nie tak samo ma 
się rzecz z przestępstwem jak z darem 
łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszystkich 
śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich 
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 
udzielony przez jednego Człowieka, 
Jezusa Chrystusa.

Wszyscyśmy

    Świadectwo o mnie da Duch Prawdy 
i wy także świadczyć będziecie.

EWANGELIA
Mt 10, 26–33 

  Jezus powiedział do swoich apostołów: 
Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic 
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie 
miano dowiedzieć. Co mówię wam 
w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co 
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach! Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 
może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież 
żaden z nich bez woli Ojca waszego nie 
spadnie na ziemię. U was zaś nawet 
włosy na głowie wszystkie są policzone. 
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi 
niż wiele wróbli. Do każdego więc, który 
się przyzna do Mnie przed ludźmi, 
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. Lecz kto się Mnie 
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie.
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 Co jest główną troską człowieka? 
Zdrowie, rodzina, praca? Niewątpliwie to 
wszystko powinno zaprzątać uwagę ucznia 
Chrystusa, ale czy jest najważniejsze? 
Żyjąc wyłącznie tymi doczesnymi sprawami 
człowiek może czuć się przytłoczony i bez-
radny wobec rozmaitych zagrożeń i puła-
pek, które czyhają na niego ze wszystkich 
stron. Lęk, niepokój o przyszłość stają się 
wtedy normalnym elementem jego życia. 
Tymczasem Jezus pokazuje nam dzisiaj 
jedyne poważne niebezpieczeństwo jakie 
staje przed człowiekiem: możliwość wiecz-
nego potępienia. W tym kontekście przypo-
mina nam też dwie bardzo ważne prawdy 
dotyczące naszego zatroskania ważne, 
życiowe sprawy: 
 Bóg jest Bogiem miłosiernym. Troszczy 
się o nasze dobro, może pokonać wszystkie 
trudności stające na naszej drodze i pragnie 
naszego zbawienia. 
 To zbawienie nie dokonuje się jednak 
automatycznie. Bóg oczekuje aktywnej 
postawy człowieka, jego pozytywnej odpowie-
dzi na Swoje działania. Dopiero życie ufnie 
oddane Bogu, w posłuszeństwie i bliskości 
z Chrystusem owocuje wyzbyciem się lęku 
i prawdziwym szczęściem na ziemi, oraz 
szczęściem wiecznym w niebie. To właśnie 
zbawienie powinno być główną troską 
ucznia Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 15, 26b.27a

Wysłuchaj mnie, Panie, 
bo łaskawa jest Twoja miłość, 
spojrzyj na mnie 
w ogromie swego miłosierdzia. 
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,
morza i wszystko, co w nich żyje.
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 

W miniony wtorek w Domu Arcybiskupów Warszawskich miało miejsce rozdanie 
dekretów nowym proboszczom.

Dotychczasowy duszpasterz w Ziemi 
Świętej – ks. Sławomir Abramowski 
został mianowany rektorem nowo 
utworzonego rektoratu św. Jana Pawła II 
w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim. 
Probostwo parafii św. Stanisława Kostki 
przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
obejmie ks. Marcin Brzeziński (dotychczas 
rezydent parafii św. Stefana), parafią 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Worowie będzie kierował ks. Henryk 
Rogala, który został odwołany z obowiąz-
ków rektora kościoła św. Grzegorza i Dyrektora 
Zarządu Cmentarza Wolskiego w Warszawie. 
Wikariusz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie 
– ks. Robert Strzemieczny – przeniesie
się do stolicy, aby zarządzać parafią 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na 
Lesznie, a ks. Zbigniew Suchecki – przez 
ostatnie dziewięć lat wikariusz parafii 
archikatedralnej św. Jana Chrzciciela – 
ponownie będzie pracować w parafii św. 
Mikołaja biskupa w Grójcu, tym razem 
w charakterze proboszcza. Ks. Grzegorz 
Wolski, który w latach 2002–2004 posługi-
wał w naszej wspólnocie, po roku posługi 
bbb

w parafii św. Małgorzaty, dziewicy 
i męczennicy w Łomiankach, odebrał 
dekret kierujący go w roli proboszcza do 
parafii Świętego Ducha w Werdunie 
k. Tarczyna. Ponadto administratorem
parafii św. Wincentego Ferreriusza 
w Borzęcinie został ks. Jan Wróbel, który 
tym samym został odwołany z wikariatu 
parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
w Warszawie. 

W naszych codziennych modlitwach nie 
zapominajmy o kapłanach, pamiętając 
o słowach św. Jana Marii Vianneya „Nie
ma złych kapłanów, są tylko tacy, za 
których wierni za mało się modlą”.

Na emeryturę przechodzi w tym roku 
jedynie dwóch dotychczasowych proboszczów: 
ks. Czesław Aulich z warszawskiej parafii 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na 
Lesznie oraz ks. Czesław Wróbel, który 
został odwołany z probostwa w Worowie 
k. Grójca. Obaj kapłani zamieszkają w Domu 
Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym. 
W bieżącym roku z urzędu proboszcza 
w naszej archidiecezji odchodzi jeszcze 
trzech kapłanów: ks. Tadeusz Bożełko 
z parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, 
który będzie pełnił funkcję rezydenta parafii 
św. Tomasza Apostoła i kapelana w Centrum 
Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Warszawie; ks. Józef Bronisław 
Jędrzejewski z parafii Werdun, który obejmie 
funkcję rezydenta parafii św. Mikołaja 
biskupa w Grójcu oraz kapelana w Szpitalu 
Rejonowym w tym mieście oraz ks. Zenon 
Trzaskowki, dotychczas posługujący 
w grójeckiej parafii św. Mikołaja, biskupa, 
który przeniesie się do Warszawy, aby pełnić 
funkcję rektora kościoła św. Grzegorza 
Wielkiego oraz Dyrektora Zarządu Cmentarza 
Wolskiego.

na podstawie wiadomości z Internetu opracował: 
Maciej Lichota

Słów parę na uroczystość 
Bożego Ciała 

   Bóg pragnie szczęścia człowieka. Posłał 
Swego Syna – Jezusa Chrystusa, aby 
odkupił nas z niewoli grzechu, aby nas 
zbawił. Jesteśmy powołani do życia 
wiecznego i to jest naszym przeznaczeniem.
 Już teraz, na tej ziemi, możemy 
zasmakować nieba – ten przedsmak daje 
nam Eucharystia, Komunia Święta. Jest to 
dar niezwykły, który czyni nas zdolnymi do 
świadczenia o Bogu, do przebaczenia, do 
życia chrześcijańskiego.

  Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że 
Chrystus karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej przypomina nam, że jest to wielka 
łaska i zachęca nas do gorliwszego 
i częstszego pełnego udziału we Mszy św.

Maciej Lichota
zdjęcia: Krzysztof Kanabus

   „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym napojem.” 
Módlmy się, abyśmy wierząc w te słowa, 
nieustannie zachwycali się Eucharystią 
i dzięki łasce Bożej korzystali z jej owoców.

   W naszej parafii Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się o godz. 10:00 od Mszy św. 
celebrowanej przez Stanisława Przepierskiego OP. Z kościoła orszak procesyjny 
przeszedł do czterech ołtarzy ulicami St. Kostki Potockiego, Wiertniczą, Przyczółkową, 
następnie weszliśmy w ulicę prowadzącą do Pałacu i z powrotem do kościoła, gdzie 
przy ostatnim ołtarzu ojciec dominikanin wygłosił kazanie. Na zakończenie ksiądz 
proboszcz udzielił nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Z ŻYCIA PARAFII 
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 I ja tam byłem …i specjałów skosztowałem.

  Na zakończenie pikniku, wystąpił zespół 
śpiewaczy „Powsinianie” pod kierunkiem 
Grzegorza Toporowskiego, działający przy 
Centrum Kultury Wilanów. Po występie 
członkowie zespołu przygotowali niespo-
dziankę dla obecnych – słodki poczęstunek 
w postaci pączków ziemniaczanych, specjal-
ności gospodyń z Powsina.

     W dniu 14 czerwca 2014 r. w parafii Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadow-
skiej miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Krzysztof Kanabus 

Poświęcenie kamienia węgielnego 
na Kępie Zawadowskiej

Uroczystość rozpoczęło Czuwanie modli-
tewne. Następnie o godzinie 15.00 w murach 
wznoszonego kościoła, została odprawiona 
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem 
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza 
metropolity warszawskiego w asyście wielu 
zgromadzonych księży z proboszczem parafii 
ks. Pawłem Bijakiem, oraz pocztów sztanda-
rowych. W czasie nabożeństwa, po homilii, 
ks. Kardynał dokonał aktu poświecenia 
i wmurowania kamienia węgielnego i tuby 
z aktem erekcyjnym w ścianę wznoszonego 
kościoła. Przed samym poświeceniem przez 
ks. Kardynała, niejako symbolicznie, dokonały 
tego również niebiosa. Bezpośrednio po 
Mszy św. zostały pobłogosławione i poświę-
cone, krzyż stojący przed kościołem oraz 
obelisk upamiętniający zmarłego ks. prałata 
Bogusława Bijaka, inicjatora powstania tej 
parafii.

  Następnie ks. Paweł zaprosił wszystkich 
obecnych na poczęstunek na świeżym powie-
trzu, podczas którego przygrywała Kapela 
Warszawska Staśka Wielanka. 

Była to również świetna okazja do wymiany 
poglądów na temat wznoszonej świątyni, jak 
również na zwykłe, sąsiedzkie pogawędki 
i nie tylko.W uroczystościach wzięli udział: b. marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek 
Jurek, marszałek województwa mazowiec-
kiego Pan Adam Struzik, burmistrz Wilanowa 
Pan Ludwik Rakowski, wilanowscy radni i inni. 3
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 I ja tam byłem …i specjałów skosztowałem.

  Na zakończenie pikniku, wystąpił zespół 
śpiewaczy „Powsinianie” pod kierunkiem 
Grzegorza Toporowskiego, działający przy 
Centrum Kultury Wilanów. Po występie 
członkowie zespołu przygotowali niespo-
dziankę dla obecnych – słodki poczęstunek 
w postaci pączków ziemniaczanych, specjal-
ności gospodyń z Powsina.

     W dniu 14 czerwca 2014 r. w parafii Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadow-
skiej miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Krzysztof Kanabus 

Poświęcenie kamienia węgielnego 
na Kępie Zawadowskiej

Uroczystość rozpoczęło Czuwanie modli-
tewne. Następnie o godzinie 15.00 w murach 
wznoszonego kościoła, została odprawiona 
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem 
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza 
metropolity warszawskiego w asyście wielu 
zgromadzonych księży z proboszczem parafii 
ks. Pawłem Bijakiem, oraz pocztów sztanda-
rowych. W czasie nabożeństwa, po homilii, 
ks. Kardynał dokonał aktu poświecenia 
i wmurowania kamienia węgielnego i tuby 
z aktem erekcyjnym w ścianę wznoszonego 
kościoła. Przed samym poświeceniem przez 
ks. Kardynała, niejako symbolicznie, dokonały 
tego również niebiosa. Bezpośrednio po 
Mszy św. zostały pobłogosławione i poświę-
cone, krzyż stojący przed kościołem oraz 
obelisk upamiętniający zmarłego ks. prałata 
Bogusława Bijaka, inicjatora powstania tej 
parafii.

  Następnie ks. Paweł zaprosił wszystkich 
obecnych na poczęstunek na świeżym powie-
trzu, podczas którego przygrywała Kapela 
Warszawska Staśka Wielanka. 

Była to również świetna okazja do wymiany 
poglądów na temat wznoszonej świątyni, jak 
również na zwykłe, sąsiedzkie pogawędki 
i nie tylko.W uroczystościach wzięli udział: b. marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek 
Jurek, marszałek województwa mazowiec-
kiego Pan Adam Struzik, burmistrz Wilanowa 
Pan Ludwik Rakowski, wilanowscy radni i inni.
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    Jan Ciołek w 1580 r. płaci pobór od jednej 
włóki osiadłej. 

Krzysztof Kanabus 

Teren dzisiejszej Kępy Zawadowskiej nie 
sprzyjał zamieszkiwaniu i gospodarowaniu na 
nim przez rolników. Dopiero sprowadzeni 
przez hr. Potockiego „Olędrzy” uporali się 
z żywiołem Wisły i przez ponad sto lat 
gospodarzyli na nim. Jednak wybuch II wojny 
światowej i zachowanie kolonistów, którzy 
praktycznie wszyscy podpisali volkslisty, 
spowodowało ich ucieczkę w 1944 r. do 
Rzeszy, pod osłoną wojsk niemieckich. 

   Historia tego terenu nie zaczęła się od 
przybycia „Olędrów”. Już w 1386 r. pojawia 
się na kartach historii nazwa wsi-osady Narty 
(Narthy, Narthi). Tego roku książę Janusz I 
Stary (ten spod Grunwaldu) pan Ziemi 
Warszawskiej, Czerskiej etc., etc., etc. nadał 
prawo chełmińskie Andrzejowi Ciołkowi 
z Ostrołęki (koło Warki), Garwolina i Powsina 
na jego dobra m.in. na Narty z czynszem 
książęcym wynoszącym po 1 korcu owsa 
z każdej włóki osiadłej. Zatem musiała to być 
już wówczas dość znaczna wieś, istniejąca od 
dłuższego czasu. Oprócz tego książę Janusz 
nadał Andrzejowi Ciołkowi prawo 
nieodpowiednie (miał odpowiadać tylko przed 
księciem) zwalniające go od kar sądowych 
i od tzw. „posady” czyli straży w grodach 
książęcych oraz prawo łowów na wszelką 
zwierzynę i ptaki. Mieszkańcy jego dóbr (m.in. 
Nart) zwolnieni zostali od prac przy 
wznoszeniu nowych grodów i naprawach 
starych. Wieś Narty położona była w pół-
nocnej części dzisiejszej Kępy Zawadowskiej 
na terenie, który bardziej nadawał się 
wówczas pod uprawę, niż teren znajdujący 
się na południe od niego. Od zachodu 
graniczyła z gruntami wsi Powsin, od północy 
z Powsinkiem (grunty wsi Powsinek 
dochodziły do Wisły i odgradzały Narty od 
Zawad), od wschodu z Miedzeszynem. Od 
południa Narty musiały graniczyć z kom-
pletnymi nieużytkami, ponieważ gdyby było 
inaczej, to włości te byłyby opisane. Świadczy 
o tym również dokument z opisem granic
Okrzeszyna, który wymienia wsie z nim 
graniczące: Obórki, Bielawa, Habdzinek, 
Latoszki, Lisy i zawiślańska Falenica. 
Natomiast w miejscu gdzie dziś jest Kępa 
Zawadowska, czyli na północ od Okrzeszyna, 
nad Wisłą nie wymienia się żadnej wsi; gdyby 
były to grunty uprawne, powinny być w tym 
miejscu wymienione Narty. Pewną 
wskazówką dokładnej lokalizacji zabudowy 
wsi Narty, jest używana przez starych, 
okolicznych mieszkańców nazwa Nowa Wieś, 
na określenie części Kępy Zawadowskiej. 
Może to wskazywać, że właśnie w tym 
miejscu była kiedyś inna, stara wieś.

NARTY

     Wspólnota obecnie mieszkająca na Kępie Zawadowskiej oraz Kościół parafialny, 
w którego mury zostały poświęcone i wmurowane w sobotę 14 czerwca 2014 r. 
kamień węgielny i akt erekcyjny, będą tworzyły kolejne dzieje tej części dzielnicy 
Wilanów. 

   Z XV-wiecznych dokumentów wiemy, 
że we wsi znajdował się młyn, a na Wiśle 
budowane były jazy. Istniał również 
w Nartach przewóz przez Wisłę. 
Z dokumentu (1506 r.) wiemy, że Jakub 
Ciołek syn Andrzeja Ciołka podkomorzego 
czerskiego, sprzedaje za 18 kóp groszy 
w półgroszach, przewóz przez Wisłę 
w Nartach wraz z polami i łąkami, które od 
dawna do niego należą, Janowi Baranowi 
s. Wawrzyńca – miejscowemu przewoź-
nikowi z obowiązkiem opłacania 2 kóp 
groszy rocznego czynszu, pracy 5 dni 
w roku u pana. Jeśli łodzie używane przez 
przewoźnika ulegną zniszczeniu, to pan 
odkupi jedną, a przewoźnik drugą. 
Przewoźnikowi Janowi będzie przysłu-
giwało prawo korzystania z pastwiska 
i innych użytków na takiej samej zasadzie 
jak innym kmieciom Ciołka. W Nartach 
znajdowały się również jezioro, łąki i łęg 
dębowy zwany Trzebce, położone 
w pobliżu Falenicy. Jak spojrzymy na 
dzisiejszą mapę okolic Falenicy, 
odnajdziemy na niej miejscowość 
Zatrzebie, to bez trudu zlokalizujemy 
miejsce, w którym łęg Trzebce był 
położony. 

   Rodzina Ciołków właściciele m.in. wsi 
Narty była wielce rozrodzona. Poszcze-
gólni członkowie tej rodziny mieli swoje 
udziały w Nartach, które zastawiali, 
sprzedawali lub odkupowali. I tak w 1434 r. 
Wigand Ciołek z Powsina zabezpiecza 
Dług 40 kóp groszy pospolitemu 
Dziersławowi z Targowego na hipotece 
Nart. W 1445 r. Andrzej Ciołek z Powsina 
zapisuje Narty z młynem Mikołajowi 
Jeżewskiemu z Jeżewia. Pod rokiem 1477 
jest zapisana transakcja, mocą której 
Wojciech Kościesza z Rakowca sprzedaje 
całe Narty Stanisławowi Ciołkowi z Pow-
sina za 110 kóp groszy w półgroszach. 

   Z Nart pochodzili też i ludzie uczeni, 
którzy kończyli z powodzeniem 
Uniwersytet Krakowski. W 1479 r. 
Stanisław syn Andrzeja z Nart uzyskał 
tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych i rok 
później został plebanem (proboszczem) 
w kościele parafialnym w Mińsku 
Mazowieckim, a następnie w 1484 r. 
otrzymuje godność wikariusza wieczy-
stego w Płocku. 

   Następną postacią pojawiającą się na 
kartach historii Nart jest rybak Wojciech 
Junek przyjęty w 1524 r. do praw 
miejskich Starej Warszawy.

 W 1528 r.  jest w Nartach 3¼ włóki osiadłej. 

    Narty, przed powstaniem w 1410 r. parafii 
Powsin, należały do parafii Milanów. Później 
dziesięciny były odprowadzane do Powsina. 
Pod rokiem 1580 znajdujemy zapis mówiący 
o przynależności Nart do parafii Milanów.
Podobnie było do czasu powstania parafii 
Posłania Uczniów Pańskich na Kępie 
Zawadowskiej; były to tereny parafii św. Anny 
w Wilanowie.

 Niestety na mapie pochodzącej naj-
prawdopodobniej z XVII w. miejsce, w którym 
znajdowała się wieś Narty jest opisana 
łacińskim słowem desertata – opuszczona, jak 
mniemam w wyniku działań zbrojnych 
podczas potopu szwedzkiego.

Zaprasza 
na 

wystawę zbiorową 

AKWARELISTÓW

Wystawę można oglądać 
do końca czerwca br.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY! 
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Autor: Maciej Lichota 

zadanie : Rozwiąż krzyżówkę. Litery w dolnym prawym rogu utworzą hasło.

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.

1. Imię błogosławionego, którego
wspominamy 14 czerwca.

3. Dzień tygodnia, w którym co roku
przypada święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

5. Trwa osiem dni.
7. Dzień tygodnia, w którym co roku

przypada święto Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła.

9. Imię świętego, którego wspominamy
5 czerwca.

11. W Piśmie Świętym jest ich 150.
13. Imię jednego ze świętych, których

uroczystość obchodzimy 29 czerwca.

Pionowo:

2. Inaczej dziesięć przykazań.
4. Na jej czele stoi proboszcz.
6. Do niej podczas Mszy św. są

zbierane dobrowolne datki
pieniężne.

8. Kolor szat liturgicznych
obowiązujący w uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

10. Szata liturgiczna, w którą może
ubrany być ksiądz podczas
nabożeństw.

12. Pierwsze słowo Modlitwy Pańskiej.
14. Księga, w której znajdują się prefacje,

kolekty, modlitwy eucharystyczne itd.
16. Jeden z Ewangelistów.
18. „Nie będziesz …. Bogów cudzych

przede Mną” – I przykazanie Boże.

Poziomo:

OKTAWA Bożego Ciała 

 Uroczystość Bożego Ciała to jedno 
z dziesięciu najważniejszych świąt 
katolickich. Z tego powodu przez kolejne 
osiem dni, zwane oktawą, trwają obchody 
głównego święta.

 Oktawa jest skrótem łacińskiego wyra-
żenia „dies octava”, czyli „dzień ósmy”. Jest 
to przedłużenie obchodów uroczystości 
roku liturgicznego na cały tydzień. Do 1955 
roku obowiązywała oktawa Bożego Ciała 
i choć została zniesiona przez papieża 
Piusa XII, to jednak na prośbę Episkopatu 
Polski w naszym kraju został zachowany 
zwyczaj obchodzenia oktawy, jednak nie 
ma ona już charakteru liturgicznego. Po 
reformie liturgicznej, która dokonała się 
w 1969 r., z wielu oktaw obchodzonych 
w Kościele, pozostały tylko dwie: Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Zatem jedynie 
zwyczajowo mówi się o oktawie Bożego Ciała.
  Podczas oktawy Bożego Ciała wieczorem 
po Mszy św. wokół kościoła odbywają się 
procesje z Najświętszym Sakramentem. 
Jest to publiczne przyznanie się do 
Chrystusa, trwanie przy Nim, uwielbianie 
w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi 
Jezusa obecnego pośród nas w Kruszynie 
Chleba. Nasz udział w tych obchodach jest 
prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze 
bardziej jednoczy nas z naszym Panem 
i Zbawicielem – Jezusem Chrystusem. 

 Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym 
czasem łaski. Kościół zachęca nas do tego, 
byśmy nie zmarnowali okazji do zdobycia 
tych łask i jak najpełniej z nich korzystali. 
   W piątek po oktawie Bożego Ciała nastę-
puje Uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusa. Właśnie w piątek po oktawie 
Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, kiedy 
Małgorzata Maria Alacoque klęczała przed 
tabernakulum w czasie nawiedzenia 
Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej 
Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: 
„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało 
ludzi, że nie szczędziło niczego aż do 
zupełnego wyniszczenia się dla okazania 
im miłości, a w zamian za to doznaje od 
większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięcz-
ności, wzgardy, nieuszanowania, lekcewa-
żenia, oziębłości i świętokradztw, jakie 
oddają mu w tym Sakramencie Miłości. 
Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podob-
ny sposób obchodzą się ze Mną serca 
służbie mojej szczególnie poświęcone. 
Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po 
oktawie Bożego Ciała był odtąd poświę-
cony jako osobne święto ku czci mojego 
Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię 
i inne praktyki pobożne zniewag, jakich 
doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że 
Serce moje wyleje hojne łaski na tych 
wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą 
Mu cześć lub przyczynią się do jej 
rozszerzenia”.

 Po uroczystości Bożego Ciała 
rozpoczyna się okres ośmiu dni, czas 
szczególnej łaski, gdy po wieczornej 
Mszy św. odbywają się procesje 
eucharystyczne wokół kościoła.
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1.

Jeszcze raz pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy przygotowali i przyczy-
nili się do obchodów Uroczystości Bożego 
Ciała. Dziękujemy zespołom przygotowu-
jącym ołtarze, zespołom parafialnym: 
Kołom Żywego Różańca, Legionowi 
Maryi, Odnowie w Duchu Świętym, Akcji 
Katolickiej, Rodzinie Radia Maryja, 
Żeńskiej Służbie Liturgicznej, Bielankom, 
Męskiej Służbie Liturgicznej Totus Tuus, 
Lektorom, Ministrantom, Chórowi parafial-
nemu i Siostrom Pasjonistkom.

2.

3.

4.

XII Niedziela Zwykła – 22 czerwca 2014 r.

7.

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:

Msza św. na zakończenie roku szkolnego 
dla wszystkich szkół zostanie odprawiona 
w środę, 25 czerwca, o godz. 10.00.

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

6.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

– zapowiedź I.

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

– zapowiedź I.

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

9.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 24 czerwca, Uroczystość 
narodzenia św. Jana Chrzciciela,
- w piątek, 27 czerwca, Uroczystość Najśw. 
Serca Pana Jezusa,
- w sobotę, 28 czerwca, Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny.
- w niedzielę 29 czerwca Uroczystość św. 
Apostołów Piotra i Pawła.

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

W poniedziałek, 23 czerwca br., o godz. 
18.30. zostanie odprawione nabożeństwo 
czerwcowe przy krzyżu na Powsinku, przy 
jeziorku. Po nabożeństwie zapraszamy 
całe rodziny na ognisko i kiełbaski. 
Centrum Kultury Wilanów zapewnia dobrą 
zabawę.

Kontener na makulaturę, na budowę studni 
w Sudanie będzie podstawiony w dniach 
od 23.06. do 25.06.2014 r. przy naszym 
kościele.

– zapowiedź II.

– zapowiedź II.

-     Artur Tadeusz Ciuch, kawaler 
z parafii tutejszej
i     Małgorzata Czerska, panna 
z parafii Narodzenia NMP w Rozniszewie

-    Jacek Lepianka, kawaler
z parafii tutejszej
i     Sara Odolińska, panna 
z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Górze Kalwarii

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. Dziękujemy Państwu Zofii i Markowi
Czarnowskim za ufundowanie figury
Matki Bożej przy ul. Nad Wilanówką na
Zawadach.

8. W piątek, 27 czerwca, w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, zgodnie 
z przepisem kan. 1251 KPK, nie obowiązuje 
post i można spożywać pokarmy mięsne.

– zapowiedź I.

– zapowiedź I.

-     Hubert Suski, kawaler z parafii 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pęcicach
i     Magdalena Świerczyńska, panna 
z parafii tutejszej

-    Mariusz Rybicki, kawaler z parafii 
pw. św. Wacława w Warszawie
i     Anna Myszkowska, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź I.

-     Hubert Paweł Niewczas, kawaler 
z parafii tutejszej
i     Joanna Janowicz, panna 
z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca 
w Konstancinie-Jeziornej
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