
8 Nr 108

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01
(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00

wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa, 
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl 
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl Wydawca

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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   aduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj 
radośnie, Córo Jeruzalem  Oto ról 
twój idzie do ciebie, sprawiedliwy 
i zwycięski. Pokorny – jedzie na 
osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On 
zniszczy rydwany w ramie i konie 
w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska 
w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego 
władztwo sięgać będzie od morza do 
morza, od brzegów zeki aż po kra ce 
ziemi.
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 ędę Cię wielbił, oże mój i rólu

ędę Cię wielbił, oże mój i rólu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 

ażdego dnia będę Ciebie błogosławił 
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, 
co stworzył.

 CZ N  
  1

 Wy nie żyjecie według ciała, lecz 
według ucha, jeśli tylko uch oży 
w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma 

ucha Chrystusowego, ten do Niego 
nie należy. A jeżeli mieszka w was 

uch Tego, który Jezusa wskrzesił 
z martwych, to Ten, co wskrzesił 
Chrystusa z martwych, przywróci do 
życia wasze śmiertelne ciała mocą 
mieszkającego w was swego ucha. 
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, 
ale nie ciała, byśmy żyć mieli według 
ciała. o jeżeli będziecie żyli według 
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy ucha uśmiercać będziecie 
popędy ciała – będziecie żyli.

Wszyscyśmy

   Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że tajemnice królestwa 
objawiłeś prostaczkom.

W N  
Mt 1  5 0 

  W owym czasie Jezus przemówił 
tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodo-
banie. Wszystko przekazał Mi Ojciec 
mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo 
na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brzemię lekkie.
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XIV Niedziela Zwykła 

 Dzisiejsza Liturgia Słowa jest niezwykle 
interesująca. Czytania ze Starego Testa-
mentu i Ewangelie łączy zapowiedź nowej 
ery i nowego władcy. Ten władca będzie 
jednak postępował zupełnie inaczej niż 
władcy tego świata: sprawiedliwy, 
zwycięski, pokorny, nieskory do gniewu, 
łaskawy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na 
pierwsze czytanie, gdzie nowy zapowie-
dziany Król jest przedstawiony nie 
w rydwanie, lecz na osiołku. 

 Tak, to proroctwo wypełniło się, gdy 
Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, tuż przed 
swoją męką. Jednak dzisiejsza ewangelia 
nie dotyczy tego faktu, lecz innego: gdy 
Jezus mówi, kim są ci, którzy przyjmą 
Jego ewangelie, którym najbliżej do 
Królestwa Niebieskiego: nie mądrzy i roz-
tropni, lecz ludzie prości. 

 Wielkie zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie 
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 
jest skierowane również do nas. 

P W P Z  W N
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Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie 
Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich 
słowach 
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy 
upadają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych.

O  
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  Niewątpliwie trzeba pamiętać, że modlitwa 
powinna być systematyczna, być częścią 
każdej pory dnia, rozpoczynać i kończyć dzień. 
Sam Pan Jezus powiedział przecież do Swoich 
uczniów, że zawsze powinni modlić się i nie 
ustawać (por. Łk 1 , 1).  Rano należy dziękować 
Miłosiernemu Bogu za szczęśliwą noc i prosić 
Go o Jego błogosławieństwo i łaski na ten 
konkretny czas, przedstawiając Mu to, co ma 
się wydarzyć  wieczorem z kolei, należy dzięko-
wać za Jego działanie i obecność w każdej chwili 
oraz powierzać nadchodzący czas spoczynku. 
W ciągu dnia również warto modlić się w duchu, 
powtarzając akty strzeliste.  więty Jan Paweł II 
powiedział  Jezu ufam Tobie  – oto prosta 
modlitwa, której nauczyła nas Siostra austyna 
i którą w każdym momencie naszego życia 
możemy wypowiadać. Ile razy również i ja, jako 
robotnik i student, a następnie jako kapłan 
i biskup, w trudnych okresach dziejów Polski 
powtarzałem to proste i głębokie wezwanie, 
doświadczając jego skuteczności i mocy.

    O ile tylko jest to możliwe to modlitwa powinna 
odbywać się we wspólnocie. Sam Pan Jezus 
mówi bardzo wyra nie     o tr  

r    o  t  t  o r   
(Mt 1 , ). Wspólnota jest tym miejscem, gdzie 
jesteśmy umocnieni świadectwem i wiarą innych 
jej członków, co pomaga, aby nasza modlitwa 
była żywa i prawdziwie chrześcijańska. więty 
Jan Paweł II pouczał nas, że to rodzina ma być 
świątynią, to znaczy domem modlitwy  modlitwy 
prostej, serdecznej i przepojonej codziennym 
trudem. Przypominał również  Bardzo ważne 
jest, aby każdego dnia modlić się indywidualnie 
i w rodzinie. Niech modlitwa, wspólna modlitwa, 
będzie codziennym oddechem rodzin, parafii 
i każdej wspólnoty.

at je  a t tce  a a t a a a a  
o o a ia ta .

r tor  t  

Maciej Lichota

   Modlitwa towarzyszy nam od najmłodszych 
lat. Na początku rodzice uczyli nas, jak czynić 
Znak Krzyża, następnie poznawaliśmy 
Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie  . 
Modlitwa stała się stałym punktem każdego 
naszego dnia. Katechizm Kościoła Katolickiego 
przypomina nam, czym tak naprawdę jest 
modlitwa  W Nowym Przymierzu modlitwa jest 
żywym związkiem dzieci Bożych z ich 
nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem 
Jezusem hrystusem i z Duchem więtym. 
Łaska Królestwa Bożego jest jednoczeniem 
całej Trójcy więtej z całym wnętrzem 
(człowieka) . ycie modlitwy polega zatem na 
stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego 
Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest 
zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy 
się jedno z hrystusem. Modlitwa jest o tyle 
chrześcijańska, o ile jest komunią z hrystu-
sem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego 

iałem. Ma ona wymiary miłości hrystusa.  
(KKK 6 6). O czym należy pamiętać, aby 
odprawiana przez nas modlitwa była 
prawdziwie chrześcijańska

O modlitwie 
chrześcijańskiej

  Mamy czas wakacji, urlopów – okres wypoczyn-
ku, który może okazać się jednak zagrożeniem dla 
naszego życia duchowego. W tych letnich 
miesiącach powinniśmy zadać sobie trud i wysi-
łek, aby odpowiedzieć na pytanie  zy moja 
modlitwa jest rzeczywiście chrześcijańska  Warto 
w tych szczególnych dniach odkryć na nowo moc 
i wartość modlitwy  znale ć czas na pogłębienie 
swojej relacji z Panem Bogiem. Pamiętajmy także, 
aby w naszych codziennych modlitwach nie 
zabrakło jakże ważnego sformułowania  jeśli taka 
Twoja wola. Nie zapominajmy również 
o słowach  Duch przychodzi z pomocą naszej 
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, 
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w 
błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 
Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, 
wie , że przyczynia się za świętymi zgodnie 
z wolą Bożą  (Rz , 6n) i prośmy Tego, który jest 
Pocieszycielem o to, by nasza modlitwa była 
prawdziwa, aby wypływała z potrzeby serca. Niech 
zachętą będą dla nas słowa papieża Benedykta 

I skierowane do młodzieży holenderskiej dnia 
.11.  r.  Dlatego zapraszam Was, abyście 

każdego dnia szukali Pana, który nie chce niczego 
innego, jak tylko tego, abyście naprawdę byli 
szczęśliwi. Pozostawajcie z Nim w mocnej i ciągłej 
relacji na modlitwie i w miarę możliwości pielęg-
nujcie te chwile waszego codziennego życia, kiedy 
wyłącznie szukacie kontaktu z Nim. Gdy nie 
wiecie, jak powinniście się modlić, proście Go, by 
nauczył Was modlić się i proście Jego niebieską 
Matkę, by modliła się z Wami i za Was.

  Artystka gościła już w naszej galerii 
w marcu ubiegłego roku. Dla przypo-
mnienia zamieszczamy jej krótki 
życiorys artystyczny.

  Pani  IWONA   WOJEWODA-JEDYNAK  
urodziła się w 1976 r. w Łomży. 
Studiowała na Wydziale Malarstwa 
ASP w Warszawie. Otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny 
Artystycznej prof. Wojciecha Sadleya, 
w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa 
Gostomskiego oraz w Pracowni Struktur 
Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego.

  Brała udział w licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Prace 
znajdują się w wielu kolekcjach 
w Polsce i zagranicą.

  Prywatnie jest mamą czwórki małych 
dzieci. Po prostu mama za sztalugami. 
Z tysiącem obowiązków na głowie, 
ale i z ogromną potrzebą tworzenia. 
Stara się, by wszystko razem jakoś 
połączyć.

  Nie dziwi, że na realizację swoich 
artystycznych pasji nie ma zbyt wiele 
czasu. A jednak, w ciągu tak krót-
kiego czasu udało się jej przygotować 
prezentację wielu nowych obrazów 
(wykonanych w rzadkiej współcześnie 
technice tempery żółtkowej) i rysunków 
robionych kolorową kredką.

  Kolejną kwestią jest fakt, iż modlitwa ma być 
naszą indywidualną potrzebą, a nie wykonywa-
niem obowiązku czy przechwalaniem się wśród 
bli nich. Sam nasz Pan i Mistrz mówi    
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 u r u. A  t  t r    u r u  
o  to .  (Mt 6, 6). Jeżeli z kimś się przyja ni-
my to mamy pragnienie częstej rozmowy z nim. 
A co dopiero powiedzieć, jeśli mowa o rozmowie 
z Tym najważniejszym – Dawcą i Panem naszego 
życia. To dopiero powinno być pragnienie  
Ważnym aspektem modlitwy jest to, że powinna 
składać się ona z wszystkich rodzajów  modlitwy 
uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. 
Nie należy również zapominać  o modlitwie wsta-
wienniczej, a także pamiętać, że nigdy nie powinna 
być ona odprawiania w pośpiechu, czy bezmyślnie.

  Przede wszystkim należy pamiętać, że modli-
twa jest rozmową z Panem Bogiem, z którym 
powinniśmy się spotykać jako z najlepszym 
przyjacielem. Jeżeli jest rozmową to opiera się 
na dialogu pomiędzy dwiema osobami  grzesz-
nym człowiekiem i świętym Bogiem. Jest czas, 
abym ja powiedział o moich sprawach, ale 
również jest chwila, kiedy powinienem Panu 
Bogu dać dojść do głosu. Pan Bóg dał człowie-
kowi wolną wolę i ją szanuje. Jeżeli człowiek 
zamyka się przed Bożym działaniem, On na 
siłę nie przychodzi. Dlatego wciąż nieustannie 
pamiętajmy, aby pytać Boga o Jego wolę w na-
szym życiu i konfrontować nasze myślenie 
z Jego świętym Słowem. On mówi do nas na 
kartach Pisma więtego, nieustannie daje 
odpowiedzi tym, którzy zwracają się do Niego.

W lipcu prezentujemy 
wystawę malarstwa 

IWONY
WOJEWODY-JEDYNAK 



3
Nr 276

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.

3Nr 27

 o r  o o .

1. Bezpośrednio po święceniach kapłańskich 
Karol Wojtyła został skierowany:

2. Czy ksiądz Karol Wojtyła wykładał
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim?

 a) tak
 b) nie
 c) nie mamy dokładnych informacji
 d) nie wykładał, sam był studentem 

3. Ksiądz Karol Wojtyła pracował w parafii: 

 a) św. Klemensa w Wieliczce 
 b) Świętego Krzyża w Krakowie
 c) św. Floriana w Krakowie
 d) św. Sebastiana w Skomielnej Białej

4. Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy
fałszywe, wybierając odpowiedni
wariant.

5. Karol Wojtyła został mianowany biskupem:

 a) w 1963 r.  
 b) w 1960 r. 
 c) w 1968 r.
 d) w 1958 r. 

Opracował: Maciej Lichota

TEST WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II (2)

 a) do parafii w Niegowici
 b) na studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim

        w Rzymie  
 c) na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
 d) do parafii św. Floriana w Krakowie 

I.   Pierwszą parafią ks. Karola Wojtyły była Niegowić. 
II. Kardynał Adam Sapieha zmarł w 1945 r.

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

6. Ksiądz Karol Wojtyła brał udział w obradach:

 a) Soboru Watykańskiego I
 b) Soboru Trydenckiego
 c) Soboru Watykańskiego II 
 d) Soboru Jerozolimskiego 

W czasie wakacji pamiętaj 
o udziale w niedzielnej Eucharystii

i codziennej modlitwie!

7. W 1967 roku ksiądz Karol Wojtyła: 

 a) został mianowany biskupem 
 b) został mianowany arcybiskupem Krakowa
 c) został wybrany na papieża 
 d) otrzymał nominację na kardynała 

8. Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy
fałszywe, wybierając odpowiedni
wariant.

9. Ksiądz Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową: 

 a) 22 października 1978 r.  
 b) 16 października 1978 r.  
 c) 22 października 1979 r.  
 d) 17 października 1978 r. 

I.  Kardynał Wojtyła wygłosił rekolekcje dla Kurii Rzymskiej.  
II. W roku 1978 konklawe odbyło się dwa razy.

 a) I. Prawda, II. Prawda 
 b) I. Prawda, II. ałsz 
 c) I. ałsz, II. Prawda 
 d) I. ałsz, II. ałsz 

10. Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II odbyła się: 

□ a) 21 października 1978 r. 
 b) 22 października 1978 r. 
 c) 22 października 1979 r.  
 d) 21 października 1979 r. 
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1.

W tym tygodniu przypadają następujące święta 
liturgiczne:
- we wtorek, 8 lipca, wspomnienie św. Jana 
z Dukli, kapłana,
- w piątek, 11 lipca, Święto św. Benedykta, opata, 
- w sobotę, 12 lipca, wspomnienie św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu, kapłana.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy serdeczne życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

.

.

XIV Niedziela Zwykła  6 lipca  r

.

O  

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
para alną. Narzeczonych polecamy 
modlitwie para an.

Dziś przypada I niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo adoracyjne zostanie odprawione 
o godz. 17.00, a następnie procesja 
eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną 
i wszystkie wspólnoty parafialne o udział 
w procesji. Po nabożeństwie modlić się 
będziemy za naszych zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

– o  .

– o  .

 -    Olgierd Aleksander Skibski, kawaler 
z parafii tutejszej
i      Weronika Alicja Szewczyk, panna 
z parafii pw. N. M. Matki Kościoła w Sulejówku

.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić 
będziemy w niedzielę 27 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgi-
czną do licznego udziału we Mszy św. o godz. 
13.00 i w procesji Eucharystycznej. Nowennę 
do św. Anny rozpoczniemy 18 lipca. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego udziału 
w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej 
przygotować się do uroczystości odpustowej.

– o  .

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

zymskokatolicka Para  a 
pw. św. nny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, -9 6 Warszawa
tel. fa    1  1
t .  o  o u o t u

  o  r  r
ancelaria czynna

pn., śr., pt. - godz. 16.  - 19.
wt., czw. - godz. .  - 11.

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska , -9  Warszawa
Nr rachunku
716 1 7 1 6 91 1

internet  www.para  awilanow.pl
e-mail  kancelaria para  awilanow.pl 
e-mail e a cji  klimaty para  awilanow.pl

u  o   
 t  t  
 rt o  u  
 t .

Zarówno nasza para a, 
jak i undacja Ecclesia 

illano ensis są także 
obecne na acebooku.
www. acebook.com para  a.wilanow

– o  .

– o  I.

-     Bartosz Biernacki, kawaler 
z parafii tutejszej 
i     Kamila Kokowicz, panna 
z parafii tutejszej

o  . .  o . .

W poniedziałek, 7 lipca, Msza św. wotywna 
o Duchu Świętym o godz. 18.00.

-     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 hrzciciela w egłowie 

 oło adia aryja zaprasza na 
doroczną, 22. pielgrzymkę Rodziny Radia 
Maryja na Jasną Górę w dniu 13 lipca br. 
Wyjazd o godz. 7.00, powrót tego samego 
dnia. Zapisy w zakrystii codziennie po 
każdej Mszy św.

 o e  a acji i oc  
 o a j  o o ie ia te a 

i oj e ia a oje cie 
 o te cie ia  h t a

apliczka atki ożej
na Zawadach 

  Z inicjatywy mieszkańców 
Wilanowa-Zawady powstaje 
nowa kapliczka, w miejscu 
istniejącej,  przy zbiegu ulic 
Syta i ogla.
 Zbiórka ofiar do puszki na 
ten cel odbywa się 
w Saloniku Wilanowskim 
(w dzwonnicy) dzisiaj oraz 
w  następną niedzielę.

t i  a c co  
e ec ie i je  

W dzwonnicy, do końca lipca, prezentowana 
jest wystawa obrazów pani Iwony Wojewoda-
-Jedynak. Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia wystawy.

6. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian: 
- śp. Zbigniewa Tadeusza Papierowskiego, 
- śp. Stanisława Andrzeja Jakubowskiego, 
- śp. Ewę Halinę Kościanek.

7.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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