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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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 Kto ma uszy do słuchania, niechaj 
słucha – banalny z pozoru zwrot rodem 
z Ewangelii to w rzeczywistości wprowa-
dzenie w fascynującą przygodę odkrywania 
tajemnic Królestwa Niebieskiego.

 Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii 
„szyfrem” – w prostej historii zakodowuje 
tajemnice Królestwa Niebieskiego. 
Odkryje je każdy, kto się wsłucha, kto 
poważnie potraktuje Słowo Boże. Szyfr 
jednak nie jest tylko do odkrycia, ale do 
zastosowania w całym życiu: o tym 
traktuje sens rozszyfrowanej przez 
samego Jezusa przypowieści. Inaczej, 
rozszyfrowane „słowo” szybko wyblaknie, 
ziarno nie wyda płodu, skarb zaginie.

 Ziemia to szyfr nieba. Jezus ukrywa 
prawdziwe znaczenie w przypowieściach, 
tak czyni też Bóg, „zaszyfrowując” swoje 
działanie w pięknie stworzenia. O tym 
mówi PIERWSZE CZYTANIE i PSALM. 
Izraelici patrząc tylko na piękno przyrody 
widzieli w nim mądrość i opiekę samego 
Boga.

K OM E N T A R Z 

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 55, 10–11

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają 
z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawod-
nią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią uro-
dzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb 
dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 
moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim 
wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie 
spełni pomyślnie swego posłannictwa.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 65, 10–14

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię,
wzbogaciłeś ją obfi cie.
Strumień Boży wezbrany od wody;
przygotowałeś im zboże.

I tak uprawiłeś ziemię:
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami, 
pobłogosławiłeś płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, 
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.

Stepowe pastwiska są pełne rosy, 
a wzgórza przepasane weselem, 
łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem, 
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 18–23

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych 
nie można stawiać na równi z chwałą, która 
ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upra-
gnieniem oczekuje objawienia się synów Bo-
żych. Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności – nie z własnej chęci, ale ze wzglę-
du na Tego, który je poddał – w nadziei, że 
również i ono zostanie wyzwolone z niewoli 
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwa-
le dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe 
stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 
rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, 
którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, 
i my również całą istotą swoją wzdychamy, 
oczekując – odkupienia naszego ciała.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest 

Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył 
na wieki.

EWANGELIA 
Mt 13, 1–23

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł 
nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego 
tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, 
a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele 
w przypowieściach tymi słowami: Oto siew-
ca wyszedł siać. A gdy siał niektóre /ziarna/ 
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydzioba-
ły je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie 
niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo 
gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między ciernie, 
a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w koń-
cu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jed-
no stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, 
a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i za-
pytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz 
do nich? On im odpowiedział: Wam dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, 
im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie do-
dane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, 
temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mó-
wię do nich w przypowieściach, że otwartymi 
oczami nie widzą i otwartymi uszami nie sły-
szą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, 
a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie 
zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, 
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby 
oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, 
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili 
się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy 
wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 

Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu pro-
roków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, 
na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć 
to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy za-
tem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do 
każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co 
zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka 
oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane 
na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha 
słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 
ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. 
Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie 
z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane 
między ciernie oznacza tego, kto słucha 
słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa 
zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza 
tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też 
wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześć-
dziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Oto słowo Pańskie
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     Powsinek pojawia się na kartach historii pod 
sam koniec XIV w. W 1399 r. Maciej 
z Rakowca (dzisiaj część warszawskiej 
dzielnicy Ochota) sprzedał swojemu bratankowi 
Sędkowi z Powsinka, połowę dóbr Mlądz w Ziemi 
Czerskiej, a książę Janusz I Stary, pan i dziedzic 
Ziemi Warszawskiej, Czerskiej etc., etc., etc., 
daje na ten dział prawo chełmińskie. Dzisiejszy 
Powsinek, na przestrzeni wieków, występował 
w dokumentach pod różnymi nazwami. I tak 
w zapisie z 1399 r. występuje nazwa Powsino. 
W roku 1422 Powsino Minor, w 1426 Powsino 
Prutenorum, w 1433 Powszino Minor, 1457 
Powszino Pruskie, 1493 Powsino Taborowe, 
1494 Mały Powsin, 1510 Powsinek, 1514 
Powszynko, 1526 Powszynek.

 Czyli teren położony pomiędzy Wilanówką 
i Wisłą, oraz pomiędzy ulicami Vogla (z prze-
dłużeniem w kierunku Wisły) i Metryczną (z prze-
dłużeniem w kierunku Milanówki), należał w śred-
niowieczu do gruntów wsi Powsinek. Oczywiście 
w przybliżeniu – uwzględniając m.in. zmiany koryt 
rzek Wisły i Milanówki. Powsinek w czasach 
średniowiecza był dużą wsią, wydaje się, że 
większą od Milanowa (chodzi o powierzchnię). 
Ponieważ król Sobieski kupując Powsinek 
zapłacił za niego 47 000 florenów, podczas gdy 
za Milanów tylko 45 000.

  Na kartach historii Powsinka można spotkać 
ludzi, którzy nie byli jego dziedzicami. W drugiej 
połowie XV w. mieszkał w Powsinku wójt Wicher 
gospodarujący na jednej włóce ziemi. Na 
początku XVI w. żył w Powsinku Jan Niemiec, 
rybak poławiający ryby w Wiśle i jeziorze 
Powsinkowskim, który został przyjęty do praw 
miejskich Starej Warszawy. Także z Powsinka 
pochodził Franciszek syn Jakuba wymieniony 
w 1541 r. wśród studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego.

Krzysztof Kanabus

    Powsinek, to pomimo swej nazwy wskazują-
cej na pokrewieństwo, czy bardziej na pocho-
dzenie związane z Powsinem, nie ma z nim 
wiele wspólnego. Na przestrzeni wieków 
bardziej był związany z graniczącym z nim 
Milanowem (od 1677 r. Wilanowem). Mieszkańcy 
Powsinka należą i zawsze należeli do parafii 
milanowskiej (dzisiejszej wilanowskiej). W parafii 
św. Anny byli chrzczeni, brali śluby i spoczywają 
na wilanowskich cmentarzach. Tym obecnym 
i tych z przed wieków, znajdujących się wokół 
dzisiejszego kościoła i tego, który do czasów 
króla Jana III Sobieskiego stał około 100 m na 
wschód od obecnego kościoła w parku 
pomiędzy pomarańczarnią a dworem Milanow-
skich, na którego miejscu stoi pałac. Do końca 
lat pięćdziesiątych obecnego wieku 
w Powsinku nie było również szkoły, dlatego 
dzieci i młodzież chodziły do wilanowskich 
szkół. A także duża część jego mieszkańców 
pracowała w majątku wilanowskim. Do częstych 
też należały małżeństwa pomiędzy mieszkań-
cami obu wsi. (Mój ojciec był z Powsinka 
a mama z Wilanowa). 

Z historii  
średniowiecznego
Powsinka

  W 1417 r. Nartołd z Powsinka kupił od 
Świętosława z Gaczkowa 10 włók ziemi koło 
Nura nad Bugiem, czyli jak na tamte czasy dość 
daleko od swojego dziedzicznego Powsinka. Pod 
rokiem 1422 natrafiamy na informację, że Wichna 
z Rakowca sprzedała braciom stryjecznym swoją 
część Powsinka Dziersławowi i Nartołdowi za 30 
kóp groszy. Dziedzice z Powsinka otrzymywali 
dobra ziemskie również z nadań książęcych. I tak 
w 1439 r. książę Bolesław IV, wnuk księcia 
Janusza I, n adaje Piotrowi Taborowi z Powsinka – 
stolnikowi warszawskiemu, swojemu dworzani-
nowi, dziedzictwo Orzechowo w Ziemi Liwskiej, 
które ten po kilku latach, sprzedaje Dziersławowi 
ze Strusia za 33 kopy groszy w półgroszach. 

  W 1443 r. książę Bolesław IV obdarowuje 
Mikołaja Opackiego z Opaczy przywilejem prawa 
chełmińskiego na jego dobra Powsinek, Opacz 
i Rakowiec, zwalniając jego kmieci od prac przy 
grodach książęcych, a jego samego od kar 
sądowych. Wyznaczając czynsz książęcy na 4 
grosze od włóki osiadłej. Właściciele Powsinka 
pieczętujący się herbem Prus (stąd nazwy 
Powsino Prutenorum, Powszino Pruskie) posia-
dali przywilej książęcy prawa nieodpowiedniego 
dla swoich rodzin, co oznaczało, że odpowiadali 
tylko przed sądem książęcym.

   W 1490 r. miał miejsce napad zbrojny i rabu-
nek szlachty ze swoimi kmieciami, na Zawady 
i Miedzeszyn będące własnością prepozytury 
błońskiej. Wśród wielu rabusiów, uczestników 
najazdu pochodzących z wielu różnych miejsco-
wości na Mazowszu, był także Adam z Powsinka.

Powsinek w średniowieczu (XIV–XVI w.) 
graniczył na zachodzie z gruntami wsi Wolica 
należącymi do Wierzbowów herbu Radwan ze 
Służewa, na północy z Milanowem będącym 
w posiadaniu rodu Milanowskich i Zawadami, 
będącymi własnością prepozytury opactwa 
czerwińskiego przy kościele Świętej Trójcy 
w Błoniu, na wschodzie, przez Wisłę z Miedze-
szynem, będącym również własnością prepo-
zytury błońskiej. I w końcu na południu 
Powsinek graniczył z wsiami Narty, Powsin 
i2 Kabaty

  W 1493 r. Paweł syn Pawła z Powsinka prze-
kazuje swojemu stryjowi Janowi Ojrzanow-
skiemu, cześnikowi czerskiemu, swoje działy 
w Powsinku i Witkowcu (dziś Wierzbno – część 
warszawskiej dzielnicy Mokotów. W XVI w. 
tereny w Witkowcu były w posiadaniu Jerzego 
Baryczki sławnego rajcy warszawskiego i jego 
rodziny). Tenże Jan dokupuje od Andrzeja 
i Trojana synów zmarłego Nartołda ziemię leżącą 
obok przekazanej mu przez Pawła. W roku 1526, 
po śmierci książąt Stanisława i Janusza III, 
Mazowsze objął w swe posiadanie król Polski 
Zygmunt Stary. W tym czasie Powsinek liczył 12 
włók osiadłych, z czego Ojrzanowscy posiadali 7, 
a Opaccy 5 włók (w XIX w. Powsinek liczył 20 
włók i jezioro o powierzchni 20 mórg).

  W XV-wiecznym Powsinku były dwa tereny 
pokryte lasem, zwane w dokumentach gajami. 
Jeden znajdował się wzdłuż granicy Powsinka 
z Nartami, od Miedzeszyna do Powsina, drugi był 
zapewne skrajem ówczesnych lasów kabackich, 
położony przy granicy Powsinka z Wolicą 
i Milanowem.

  Sędek z Powsinka miał kilku braci: Macieja, 
Dziersława, Imdę, Nartołda i Jakuba, a nadto 
może i siostry. Na dokumencie pochodzącym 
z 1414 r. wymienione są ich siostry stryjeczne:  
Stachna, Wichna, Hanka i Zdziechna, córki 
Macieja z Rakowca, które za radą swej matki 
Dobrosławy pokwitowały zadośćuczynienie 
z dobra w Rakowcu, przez ich kuzynów 
dziedziców z Powsinka. Ród Prusów był jak 
widać bardzo rozrodzony.

  Dzisiejsza granica pomiędzy gruntami 
Powsinka i Powsina, to także istniejąca od 600 
lat granica pomiędzy parafiami milanowską – 
wilanowską św. Anny, a powsińską św. Elżbiety. 
To także północna granica włości należącej do 
rodu Ciołków, jednego z możniejszych średnio-
wiecznego Mazowsza, właścicieli Powsina, 
Lisów, Nart, Kabat i innych okolicznych wsi. 

    Z wizytacji przeprowadzonej w 1603 r. w parafii 
Milanów, wiemy, że dziesięciny z Powsinka 
przynależały do niej, z czego od dziesięciu kmieci 
należały się miejscowym wikariuszom. Wiek XVII, 
szczególnie po potopie szwedzkim, to czas, 
w którym zaczynają powstawać wokół Warszawy, 
nowej stolicy Rzeczypospolitej, duże majątki 
magnackie. Ale to już trochę inna historia i czasy. 

i Kabaty będącymi własnością rodu Ciołków 
herbu Ciołek. W jednym z dokumentów (Warsz. 
1, 212), pochodzącym z 1426 r. jest informacja, 
że Wigand z Powsina i Ostrołęki, chorąży czerski, 
ma się ugodzić o granicę Kabat i Powsina 
z Powsinkiem (Powsino Prutenorum) z jego 
właścicielami: Mikołajem Piotrkowskim, Sędkiem 
i jego synem, Dziersławem, i Nieszczałką oraz 
razem z nimi wytyczyć granicę swej wsi Narty.

Krzyż stojący przy ulicy Przyczółkowej na granicy 
Powsinka i Powsina
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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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 o r  o o .

1. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do Ojczyzny odbyła się:

2. Gdzie Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa:
„Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”?

 a) na placu Wolności w Warszawie
 b) na placu Zwycięstwa w Warszawie
 c) na placu Piłsudskiego w Krakowie
 d) na placu Zwycięstwa w Gnieźnie

3. Ile encyklik napisał Jan Paweł II?

 a) 12 
 b) 13
 c) 14
 d) 15

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

5. Czy Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Azerbejdżanu?

 a) tak
 b) mamy sprzeczne informacje
 c) nie mamy dostatecznych informacji, aby to stwierdzić
 d) nie

Opracował: Maciej Lichota

TEST WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II (3)

 a) w czerwcu 1979 r.
 b) w sierpniu 1979 r.
 c) w czerwcu 1978 r.
 d) w maju 1979 r.

I.   Jan Paweł II nigdy jako papież nie odwiedził Rosji.
II. Jan Paweł II był w Polsce po raz drugi w 1985 r. 

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

6. Kiedy Mehmet Ali Agca 
strzelał do Jana Pawła II?

 a) 13 maja 1981 r.
 b) 25 grudnia 1982 r.
 c) 9 grudnia 1980 r.
 d) 14 kwietnia 1984 r.

7. Kiedy odbyła się druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?

 a) w 1979 r.
 b) w 1984 r.
 c) w 1983 r.
 d) w 2000 r.

8. Z jakiej szczególnej okazji odbyła się trzecia pielgrzymka
Jana Pawła II do Ojczyzny?

9. W którym roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się 
w Ojczyźnie papieża Jana Pawła II?

 a) w 1990 r.
 b) w 1991 r.
 c) w 1992 r.
 d) w 1993 r.

 a) z okazji odbywającego się Krajowego Kongresu Eucharystycznego
 b) z okazji rocznicy objawień fatimskich
 c) z okazji okrągłej rocznicy chrztu Polski
 d) z okazji rocznicy objawień w Gietrzwałdzie

10. W którym mieście odbyły się 
Światowe Dni Młodzieży 
w Polsce?

□ a) Wrocław
 b) Kraków
 c) Warszawa
 d) Częstochowa

  Początkowo szkaplerz był rodzajem wierzchniej 
szaty, zakładanej przez zakonników na habit. 
Z czasem okrycie to zostało zastąpione dwoma 
małymi kawałkami płótna z wizerunkami MB 
Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Jedno płócienko powinno być noszone na 
piersiach, drugie na plecach. Stąd zresztą wzięła 
początek nazwa szkaplerza. Pochodzi ona od 
łacińskiego określenia pleców scapulæ, -arum.
 Od przeszło 100 lat szkaplerz może być zastą-
piony medalikiem szkaplerznym, poświęconym 
według specjalnego obrzędu. Zgodę na to wyraził 
w 1910 roku papież, św. Pius X, kierując się 
względami praktycznymi.

  16 lipca, środa
– wspomnienie NMP Szkaplerznej
Najświętsza Maryja Panna Szkaplerzna pod 

koniec XIII wieku  objawiła się w otoczeniu 
zastępów anielskich św. Szymonowi Stockowi, 
przełożonemu generalnemu zakonu karmelitów, 
przekazując mu brązową szatę ze słowami:  
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako 
znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie 
i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie 
zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, 
ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze 
pokoju i wiecznego zobowiązania.

Szkaplerz szybko rozpowszech-
nił się wśród braci zakonnej, ale 
też wśród wiernych świeckich. 
Z pewnością przyczyniła się do 
tego obietnica Bożej Rodzicielki, 
złożona w XIV wieku papieżowi 
Janowi XXII, dotycząca tzw. 
przywileju sobotniego.  zapow

  Maryja zapowiedziała wówczas, że wszystkich, 
którzy będą codziennie oddawać się pod Jej  
macierzyńską obronę i ze czcią nosić szkaplerz, 
wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po ich 
śmierci.

PAMIĘTAJ 
O CODZIENNEJ 
MODLITWIE 
I UDZIALE 

W EUCHARYSTII 
PODCZAS 

WAKACJI !!!
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1.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 15 lipca, wspomnienie św. 
Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. 
- w środę, 16 lipca, Wspomnienie Najśw. 
Maryi Panny z Góry Karmel.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.

2.

3.

XV Niedziela Zwykła – 13 lipca 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 różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

– zapowiedź II.

5.

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

-     Tomasz Stefan Krym, kawaler 
z parafii tutejszej
i     Paula Monika Waśkiewicz, panna 
z parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia 
w Warszawie

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 I.

-     Przemysław Aleksander Udziela, kawaler 
z parafii św. Bonifacego w Warszawie 
i     Aleksandra Monika Skalik, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź I.

od 8.06.2014 do 10.08.2014

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić 
będziemy w niedzielę 27 lipca. Zachęca-
my wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. 
o godz. 13.00 i w procesji Eucharystycz-
nej. Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 
18 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian 
do licznego udziału w nabożeństwie, aby 
w ten sposób lepiej przygotować się do 
uroczystości odpustowej. Uroczystej Mszy św. 
będzie przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup Józef Górzański.

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

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

Aby okres wakacji i wypoczynku 
był okazją do zwolnienia tempa 

i spojrzenia na swoje życie 
w kontekście Ofiary Chrystusa.

apliczka Matki 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 dzisiaj 
w Saloniku Wilanowskim 
(w dzwonnicy).

W t i  a c co  
e ec ie i je  

Zwracamy się z prośbą do czytelników naszej gazetki o przesłanie, jeśli ktoś ma, wspomnień swoich 
bliskich lub znajomych z czasów Powstania Warszawskiego oraz II wojny światowej. W tej sprawie 
prosimy o kontakt z panem Krzysztofem Kanabusem – tel. 691 658 541, krzysztof.kanabus@op.pl
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