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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 12, 1–11

 W owych dniach Herod zaczął prześladować 
niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem 
Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spo-
dobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to 
dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w wię-
zieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po 
czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie 
Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra 
w więzieniu, a Kościół modlił się za niego 
nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod 
miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcu-
chem, spał między dwoma żołnierzami, a straż-
nicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił 
się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. 
Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: 
Wstań szybko! Równocześnie z rąk /Piotra/ 
opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały! – 
powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do 
niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną! Wyszedł 
więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co 
czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, 
że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż 
i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do 
miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli 
więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł 
odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do 
siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan 
posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda 
i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34, 2–9

 Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

DRUGIE CZYTANIE 
2Tm 4, 6–9.17–18 

 Najmilszy: Krew moja już ma być 
wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 
nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę 
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi 
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy 
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, 
którzy umiłowali pojawienie się Jego. 
Pośpiesz się, by przybyć do mnie 
szybko. Natomiast Pan stanął przy mnie 
i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie 
dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby 
wszystkie narody /je/ posłyszały; 
wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 
Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego 
czynu i wybawi mię, przyjmując do 
swego królestwa niebieskiego; Jemu 
chwała na wieki wieków! Amen.

Wszyscyśmy

    Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne 
go nie przemogą.

EWANGELIA
Mt 10, 26–33 

  Gdy Jezus przyszedł w okolice 
Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 
Za kogo ludzie uważają Syna Człowie-
czego? A oni odpowiedzieli: Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków. Jezus zapytał ich: 
A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowie-
dział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego. Na to Jezus mu 
rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jony. Albowiem nie objawiły ci 
tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: 
Ty jesteś Piotr /czyli Skała/, i na tej 
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie.

 Nr 277

ks. Marcin Loretz

Nr 277 / 29 czerwca 2014   ISSN 2080-0010 
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 

K OM E N T A R Z
  Dzielenie się wiedzą na jakiś temat często 
przychodzi stosunkowo łatwo. Jeżeli dotyczy 
to konkretnych osób, niektórzy robią to 
zupełnie spontanicznie. Inaczej ma się 
sprawa z wyrażeniem własnej, szczerej 
opinii. Wtedy nierzadko stajemy się bardzo 
powściągliwi. Czasem owa powściągliwość 
jest związana z lękiem przed „odsłonięciem 
się” wobec innych osób, częściej, co może 
być związane z tym pierwszym, maskuje 
brak osobistej refleksji nad dyskutowanym 
tematem.
 Bardzo podobnie wygląda rozmowa 
Jezusa z Jego uczniami pod Cezareą 
Filipową. Z wielką łatwością referują to, co 
inni mówią na Jego temat. Dzielą się swoją 
wiedzą. Kiedy jednak Jezus zadaje im 
osobiste pytanie, tylko Piotr odpowiada.
  Odpowiedź na pytanie postawione przez 
Jezusa pozostanie na zawsze funda-
mentem wiary chrześcijanina: Kim On jest 
dla mnie? Tak, jak pod Cezareą uczniowie 
zamilkli, tak wielu współczesnych chrześ-
cijan ma niewiele do powiedzenia w tym, co 
dotyczy ich osobistych relacji z Chrystusem.
 Wiara, a więc i życie z Jezusem jest łaską, 

o którą powinniśmy nieustannie prosić
Boga. To właśnie dzięki tej łasce dzisiejsi 
patroni: święci Piotr i Paweł, świadczyli z taką 
mocą o Jezusie. To na ich świadectwie 
opiera się wiara i nauczanie Kościoła. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 16, 18

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
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  Pomysłodawczynią nabożeństw czerwco-
wych była Aniela de Sainte-Croix, młoda 
wychowanka jednego z paryskich klasztorów 
Sióstr Wizytek. Uznała, że właściwym by było, 
żeby po maju, miesiącu Matki Bożej, 
w czerwcu oddawać cześć Sercu Jej Boskiego 
Syna. Ten pomysł spodobał się siostrze 
przełożonej i miejscowemu biskupowi. Papież 
Pius IX zatwierdził w 1873 r. nabożeństwo jako 
oficjalną modlitwę całego Kościoła Powszech-
nego. W Polsce będącej wówczas pod 
zaborami, nabożeństwo czerwcowe zostało 
odprawione po raz pierwszy 1 czerwca 1857 r. 
w kościele sióstr Wizytek w Lublinie.

  Po skończonej modlitwie wierni przeszli na 
tyły gospodarstwa państwa Rawskich, gdzie 
zostało przygotowane miejsce na ognisko 
i wspólną zabawę. Nie obyło się również 
bez puszczania wianków na wodzie. 
Wietrzna pogoda sprawiła, że koniecznym 
się stało kilkukrotne, zapalanie na nowo, 
świeczek umieszczonych na wiankach. 
Puszczanie wianków i przejażdżki po 
jeziorze, były możliwe dzięki panu 
Władysławowi Kowalczykowi, który jak co 
roku, użyczył swojej łódki, za co składamy 
mu gorące podziękowania.

Do spotkania w następnym roku. 

Szczęść Boże! 
Krzysztof Kanabus 

   Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku, przy krzyżu nad Jeziorkiem Powsinkowskim, 
zostało odprawione Nabożeństwo Czerwcowe w przeddzień świętojańskiego zwyczaju, 
wywodzącego się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, puszczania wianków na wodzie.

CZERWCOWE i „wianki”
Powsinek
23.VI. 2014 r.

   Dobra muzyka w wykonaniu pana Tadeusza 
Zwierzchowskiego, organisty z parafii św. 
Elżbiety w Powsinie, zachęcała do tańca 
i śpiewu. Odśpiewano również „sto lat” dla 
solenizantki pani Janiny Rawskiej, współ-
organizatorki i duszy spotkania. W spotkaniu 
wzięli liczny udział mieszkańcy Powsinka, jak 
również innych części naszej oraz sąsiednich 
parafii, a także księża wikariusze z miejscowej 
parafii. Wszystkim dopisywał wspaniały humor, 
wzmacniany na bieżąco kiełbaskami i kaszan-
kami, pieczonymi przez uczestników nad 
ogniskiem i na grillu. Nie zabrakło także 
słodkości i napojów.

  O godzinie 21.00 odśpiewany został Apel 
Jasnogórski. 
  Rozchodziliśmy się w doskonałych nastro-
jach, przy już zapadającym zmroku, rozświe-
tlanym przez lampiony palące się na 
pływających „wiankach”.

  Nabożeństwo poprowadził ks. dr Waldemar 
Macko, proboszcz wilanowskiej parafii 
św. Anny, inicjator oraz główny organizator tej 
uroczystości i sąsiedzkiego spotkania.
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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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Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Uzupeğnij:  Karol Wojtyğa urodziğ siň 
(I.) ééé, natomiast ochrzczony zostağ 
(II.) ééé tegoŨ roku.

2. Na chrzcie Ŝw. Jan Paweğ II otrzymağ
imiona:

□ a) Karol i Lolek
□ b) Karol i Kazimierz
□ c) Karol i Jan
□ d) Karol i Józef

3.Uzupeğnij: Matka Karola Wojtyğy miağa
na imiň (I.) ééé i zmarğa w (II.) ééé .

□ a) I. –  Emilia, II. –  1929 r.
□ b) I. –  Maria,  II. – 1928 r.
□ c) I. –  Emilia, II. –  1928 r.
□ d) I. –  Anna,  II. –  1929 r.

4. OkreŜl, czy zdanie jest prawdziwe czy
fağszywe, wybierajŃc odpowiedni
wariant.

5. Liturgiczne wspomnienie Ŝw. Jana Pawğa II 
obchodzimy: 

□ a) 16 października
□ b) 22 października
□ c) 1 maja
□ d) 26 października

Autor: Maciej Lichota

TEST WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II (1)

□ a) I. –  20.05.1920 r., II. –  26.06.1920 r.
□ b) I. –  20.06.1920 r., II. –  25.07.1920 r.
□ c) I. –  18.05.1920 r., II. –  20.06.1920 r.
□ d) I. –  18.05.1920 r., II. –  03.08.1920 r.

I.   Karol Wojtyła miał starszego brata Edmunda.
II. Brat przyszłego papieża zmarł w 1938 r.
III. Karol Wojtyła studiował na Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim.

□ a) I. Prawda, II. Prawda, III. Prawda 
□ b) I. Prawda, II. Fałsz, III. Fałsz 
□ c) I. Prawda, II. Prawda, III. Fałsz
□ d) I. Prawda, II. Fałsz, III. Prawda

6. W 1938 r. Karol Wojtyğa: 

□ a) przyjął święcenia kapłańskie
□ b) rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
□ c) rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity
□ d) rozpoczął studnia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
        Jagiellońskiego

W czasie wakacji pamiętaj 
o udziale w niedzielnej Eucharystii

i codziennej modlitwie!

7.Podczas II wojny Ŝwiatowej 
Karol Wojtyğa pracowağ w:

□ a) Zakładach Chemicznych „Solvay”
□ b) kopalni węgla brunatnego
□ c) kopalni węgla kamiennego
□ d) Zakładach Włókienniczych „Solvay”

8. OkreŜl, czy zdanie jest prawdziwe czy
fağszywe, wybierajŃc odpowiedni
wariant.

9. Kiedy Karol Wojtyğa przyjŃğ Ŝwiňcenia kapğaŒskie?

□ a) 1 listopada 1946 r. w Warszawie
□ b) 1 listopada 1944 r. w Krakowie
□ c) 1 listopada 1946 r. w Krakowie
□ d) 1 listopada 1947 r. w Wadowicach

I.  Ojciec Karola Wojtyły zmarł w 1939 r.
II. Karol Wojtyła wstąpił do tajnego wówczas seminarium

duchownego w 1940 r. 

□ a) I. Prawda, II. Prawda 
□ b) I. Prawda, II. Fałsz 
□ c) I. Fałsz, II. Prawda 
□ d) I. Fałsz, II. Fałsz 

10. Ks. Karol Wojtyğa pierwszŃ Mszň świňta prymicyjnŃ 
 odprawiğ w:

□ a) kościele parafialnym w Wadowicach
□ b) kościele parafialnym w Niegowici
□ c) krypcie św. Leonarda na Wawelu
□ d) krypcie św. Leopolda na Wawelu
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1.

W tym tygodniu, w czwartek 3 lipca, 
przypada Święto św. Tomasza, Apostoła. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła- 
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

2.

3.

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2014 r.

4.

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:

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

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

– zapowiedź II.

-     Paweł Regulski, kawaler 
i Agata Krasnowska, panna, 
obydwoje z parafii MB Nieustającej 
Pomocy w Warszawie

– zapowiedź II.

 -    Maciej Karol Sidor, kawaler z parafii 
pw. św Wincentego Pallotiego w Warszawie 
i      Magdalena Agata Chmielewska, panna 
z parafii pw. św. Teresy w Warszawie

5.

Drużyna Harcerska zbiera fundusze na obóz 
Harcerski dlatego dziś po Mszy św. harcerze 
będą sprzedawać ciasta przed kościołem.

– zapowiedź II.

– zapowiedź I.

-     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

– zapowiedź II.

– zapowiedź II.

-     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 II.

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

od 8.06.2014 do 10.08.2014

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek  
i I sobota miesiąca. W czwartek, 3 lipca, Msza 
św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, a po 
Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy  
się o powołania kapłańskie. W piątek, 4 lipca, 
Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana 
Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty 
i pojednania można będzie skorzystać: rano 
i od godz. 16.00, w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W sobotę, 
5 lipca, Msza św. wotywna o Niepokalanym 
Sercu NMP o godz. 7.00, a po niej 
Nabożeństwo Różańcowe.

-     Rafał Kotuniak, kawaler z parafii 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie
i Paulina Gront, panna z parafii tutejszej

 -    Tomasz Krzysztof Rocki, kawaler 
z parafii tutejszej  
i      Magdalena Podsiadło, panna z parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie 

– zapowiedź I.

– zapowiedź I.

 Koło Radia Maryja zaprasza na 
ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę 
w dniu 13 lipca br. Wyjazd o godz. 7.00. 
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św.

Aby okres wakacji i wypoczynku 
był okazją do zwolnienia tempa 

i spojrzenia na swoje życie 
w kontekście Ofiary Chrystusa.
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