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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że  1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.

1

L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

Wszyscyśmy Nr 280

Nr 280 / 20 lipca 2014   ISSN 2080-0010 
XVI Niedziela Zwykła 

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 12, 13.16–19

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma 
pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, 
że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą 
Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, 
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko 
oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się 
nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz 
zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, 
a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką 
oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy 
zechcesz. Tak postępując nauczyłeś lud 
swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym 
dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką 
nadzieję, że po występkach dajesz 
nawrócenie.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 86, 5–6.9–10.15–16a

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Tyś, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, 
którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy 
przez Ciebie stworzone,
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda:
tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia,
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 
Wejrzyj na mnie
i zmiłuj się nade mną.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 26–27

Bracia: Duch Święty 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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest 

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

EWANGELIA
Mt 13, 24–43

Jezus opowiedział tłumom tę przypo-
wieść: „Królestwo niebieskie podobne jest 
do człowieka, który posiał dobre nasienie na 
swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł 
jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między 
pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło 
i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: 
Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na 
swej roli? Skąd więc wziął się na niej 
chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny 
człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: 
Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? 
A on im odrzekł: Nie, byście zbierając 
chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; 
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 
najpierw chwast i powiążcie go w snopki na 
spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza”. 

Inną przypowieść im powiedział: „Króle-
stwo niebieskie podobne jest do ziarnka 
gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej 
roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich 
nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od 
innych jarzyn i staje się drzewem, tak że 
ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się 
na jego gałęziach”. Powiedział im inną 
przypowieść: „Królestwo niebieskie podob-
ne jest do zaczynu, który pewna kobieta 
wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 
wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił 
Jezus tłumom w przypowieściach, a bez 
przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się 
spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta 
w przypowieściach, wypowiem rzeczy 
ukryte od założenia świata”. Wtedy odprawił 
tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do 
Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam 
przypowieść o chwaście!” On odpowiedział: 
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn 
Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym 
nasieniem są synowie królestwa, chwastem 
zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który 
posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest 
koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak 
więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak 
będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy 
pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego 
królestwa wszystkie zgorszenia i tych, 
którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą 
ich w piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi 
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

Oto słowo Pańskie

ks. Przemysław Śliwiński

 Św. Paweł odkrywa w dzisiejszym 
czytaniu, w jaki sposób działa Duch 
Święty w naszych sercach: „Gdy bowiem 
nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, 
sam Duch przyczynia się za nami 
w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami”. 

 Duch Święty to gospodarz naszych 
sumień. To nasz Rzecznik, Pocieszyciel, 
Obrońca, który nie tylko woła nieustannie 
„Abba, Ojcze” - ale modli się nieustannie 
tak jak trzeba! 

 Wielu z nas uczy się nieustannie 
modlitwy. Nie wiedząc, jak się modlić, 
próbuje modlitwę poprawić, udoskonalić. 
Czasem szukamy nowej techniki, czasem 
wydłużamy czas na modlitwę, na 
adorację... Cokolwiek robimy, pierwsza 
powinna być ta właśnie świadomość: 
Duch Święty modli się w nas pierwszy. 
Modlitwa trwa w nas zawsze. Dlatego 
Ojcowie Pustyni zalecali milczenie jako 
pierwszy etap szkoły modlitwy. By 
wsłuchać się w Ducha, który w nas się 
modli.

K OM E N T A R Z 
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  Wydaje się więc, że żal za grzechy to sprawa 
przede wszystkim uczuć; to głównie uczucie 
smutku z powodu sprawienia przykrości zarówno 
Bogu jak i człowiekowi. Trudno mówić o wyrzą-
dzeniu krzywdy Bogu, ale ludziom prawie 
zawsze wyrządzamy krzywdę ilekroć sprzenie-
wierzamy się przykazaniu miłości bliźniego. 
Uświadomienie sobie jakości i rodzaju tej 
krzywdy innym wyrządzonej powinno nas 
napawać uczuciem smutku. Ale przed chwilą 
wspomniało się o uświadomieniu sobie zła 
wyrządzonego przez grzech zarówno Bogu jak 
i bliźniemu. Otóż proces uświadamiania sobie 
czegoś to sprawa umysłu. Żal za grzechy to 
jednak przede wszystkim rezultat myślenia. 
Ma to myślenie za przedmiot: 
- Boga i bliźniego oraz ich stosunek do mnie; 
- niegodziwość czynu, jakiego się dopuściłem.  

   Myślenie to powinno stwarzać w sposób jakby 
mało realny uczucie swoistej samopogardy dla 
grzeszącego. Bo jakże można było dopuścić się 
czegoś podobnego. Nasuwają się w tym miejscu 
takie określenia samego siebie, których nie 
wypada nawet publicznie wypowiadać. Szczyt 
bezdusznej, karygodnej niewdzięczności. Ale 
przed uczuciami tego rodzaju należy się bronić. 
Żaden człowiek nie może być przedmiotem 
pogardy, nawet autopogardy. Gardzić można tylko 
złem, nigdy zaś człowiekiem, nawet jeśli jest 
grzesznikiem. Nad grzesznikiem trzeba natomiast 
przede wszystkim się litować, tak jak to czyni Bóg 
niezmiernie miłosierny. 

Magdalena swoją skruchę wyraziła tym, że: 
– upadła Jezusowi do stóp; 
– obmyła te stopy łzami i ocierała je własnymi 
włosami.
Te zewnętrzne wyrazy żalu za grzechy nie są 
może najważniejsze dla samego grzesznika, ale 
po dzień dzisiejszy żałującemu za grzechy zaleca 
się przyjmowanie postawy klęczącej i uderzanie 
się w piersi. Niektórzy zdobywają się przy tym 
także dziś na wzruszenie aż do łez, jak właśnie 
ongiś Magdalena albo św. Piotr, który podobno tak 
bardzo i tak długo opłakiwał swoje zaparcie się 
Mistrza, że od łez powstały aż głębokie bruzdy na 
jego policzkach. Niektórzy święci prosili Boga 
o łaskę łez, czyli o dar prawdziwego żalu za 
grzechy.

Św. Maria Magdalena – 
patronka żałujących 
za grzechy Biskup Kazimierz Romaniuk

   Dnia 22 lipca przypada wspomnienie liturgiczne św. Marii Magdaleny. Tradycja 
chrześcijańska utożsamia tę Świętą z grzesznicą, która – według relacji Jana ewangelisty 
(12, 3) – obmywała łzami stopy Jezusa i ocierała je swoimi włosami. Takie jej zachowanie 
sprawiło, że pobożność chrześcijańska uznała ją za patronkę wszystkich prawdziwie 
żałujących za grzechy.

  W cytowanej już trydenckiej definicji żalu za 
grzechy jest też wspomniane jako część składowa 
tego żalu „postanowienie nie grzeszenia w przy-
szłości". Wszelkie postanowienia to różne formy 
chcenia, czyli to sprawa woli. Nie trudno jednak 
zauważyć, że dobre, mocne postanowienie 
poprawy to owoc także rzetelnego myślenia; to 
rezultat refleksji nad dobrocią Boga i niegodziwoś-
cią człowieka. Pojawia się myśl: z taką postawą 
należy skończyć co prędzej. Tak dalej nie można. 
I w ten sposób rodzi się mocne postanowienie 
poprawy. 
  Ale postanowienie poprawy jest dobre tylko 
wtedy, gdy można się spodziewać, że 
rzeczywiście uda się wprowadzić je w życie. 
Jednym z warunków efektywności mocnego 
postanowienia jest jego konkretność. Na pewno 
niewiele można będzie spodziewać się po tak na 
przykład sformułowanym postanowieniu poprawy: 
„Już naprawdę muszę się poprawić!". Jest tak 
ogólne, że aż do niczego nie zobowiązuje. Trzeba 
być bardziej konkretnym. Trzeba dokładnie 
przeanalizować – to praca umysłu – wszystkie te 
okoliczności, które zazwyczaj towarzyszą naszym 
upadkom, a często może i wręcz je powodują. 
Trzeba sobie postanowić zerwać z osobami, 
w których towarzystwie i za sprawą których 
sprzeniewierzyliśmy się Bożym nakazom; trzeba 
rzeczywiście zacząć omijać z daleka miejsca – na 
przykład przydrożne karczmy – w których 
najczęściej dochodziło do grzechu; trzeba sobie 
wypracować całą strategię bycia razem z osobami, 
które nas szczególnie drażnią i stają się przyczyną 
gorszących bo z trudem kontrolowanych wypowie-
dzi. Maria Magdalena też nie ograniczyła się do 
słownego współczucia Jezusowi i do oświadczenia 
o gotowości trwania już na zawsze przy Nim. 
Ewangelista wspomina o jej konkretnym działaniu: 
obmywała stopy Jezusa i wycierała je własnymi 
włosami.

    Wypada zauważyć na zakończenie, że w naszej 
ludzkiej postawie wobec Boga żal za grzechy 
zastępuje rozpacz i rezygnację, prowadzącą 
niekiedy aż do samobójczych decyzji. Ewangelie 
ukazują nam ze szczególną wyrazistością 
dobrodziejstwo żalu za grzechy i tragizm 
desperacji. Postawę pierwszą reprezentuje Piotr, 
drugą Judasz. 
 Trzeba nam modlić się często o łaskę 
doskonałego żalu za grzechy. Trzeba nam zanosić 
te modły do Boga za przyczyną św. Marii 
Magdaleny, patronki wszystkich, którzy chcą być 
„skruszonego serca".

  Św. Paweł mówi wiele razy o „nowym 
stworzeniu" człowieka. Czytamy na przykład 
w 2 Kor 5, 17: Jeżeli więc ktoś pozostaje 
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wszystko 
zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze 
sobą. Choć wyraźnie jest powiedziane, że dzieła 
pojednania dokonuje Pan Bóg, to jednak człowiek 
ma w tym procesie swoją cząstkę właśnie poprzez 
żal za grzechy. W Ga 6,15 apostoł oświadcza: 
Nie ma bowiem żadnego znaczenia to, czy się jest 
obrzezanym, czy nie. Ważne jest zaś to, żeby być 
nowym stworzeniem. 
W oparciu o te oraz inne wypowiedzi apostoła 
można by mówić o trzykrotnym stworzeniu 
człowieka. To pierwsze opisane jest w Księdze 
Rodzaju, drugie w momencie zmartwychwstania 
Chrystusa, a trzecie właśnie w każdym akcie 
doskonałego żalu za grzechy. Wskutek żalu za 
grzechy nasze występki, choćby były jak szkarłat 
czerwone, dzięki miłosierdziu Bożemu, stają się 
bielsze od śniegu. To wielkie dobrodziejstwo, owa 
możność żałowania za grzechy. Żal za grzechy 
przedłuża nasze istnienie; to powodowana nim 
możność zaczynania wszystkiego od nowa 
sprawia, że chrześcijaństwo jest religią tak bardzo 
optymistyczną.

  Żal za grzechy jest, jak wiadomo, jednym 
z warunków sakramentalnego pojednania się 
z Bogiem; co więcej, jeśli jest doskonały, sam 
wystarcza do uzyskania odpuszczenia grzechu, 
gdy w pewnych okolicznościach nie można 
przystąpić do sakramentu pokuty. A cóż to 
znaczy „żałować za grzechy"? Na czym polega 
„żal za grzechy"? Według Katechizmu Kościoła 
Katolickiego żal za grzechy jest to „ból duszy 
i znienawidzenie popełnionego grzechu z posta-
nowieniem nie grzeszenia w przyszłości" (pkt 
1451). Takie określenie żalu za grzechy znajduje 
się zresztą już w dekretach Soboru Tryden-
ckiego (DB 1676). Natomiast w Katechizmie 
czytamy dalej: „Gdy żal wypływa z miłości do 
Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany 
„żalem doskonałym" lub „żalem z miłości". Taki 
żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on 
także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli 
zawiera mocne postanowienie przystąpienia do 
spowiedzi sakramentalnej, gdy tyko to będzie 
możliwe" (pkt 1452). Elementem zasadniczym
w „doskonałości" doskonałego żalu za grzechy 
jest wspomniany w definicji katechizmowej 
motyw miłości do Boga. Polega ów motyw na 
uświadomieniu sobie ogromu dobroci i miłosier-
dzia Bożego, tyle razy okazywanego grzeszni-
kowi, przy równoczesnej próbie przyjrzenia się 
naszej ludzkiej niegodziwości. Nas ludzi też nic 
nie boli tak bardzo, jak aroganckie traktowanie 
nas przez tych, którym dobrze czynimy oraz ich 
pogarda dla naszej miłości do nich. Jakże 
boleśnie odbiera to z pewnością Pan Bóg, który 
jest przecież samą miłością. Żal doskonały to 
smutek z powodu sponiewierania miłości Boga 
do człowieka.
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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. W którym roku Jan Paweł II odbył 
najkrótszą pielgrzymkę do Ojczyzny?

2. Najkrótsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do Ojczyzny odbyła się na terenie tylko jednej
polskiej diecezji. Była to diecezja:

□ a) krakowska 
□ b) warszawsko-praska 
□ c) bielsko-żywiecka
□ d) włocławska 

3. Która pielgrzymka następcy św. Piotra 
do Ojczyzny była najdłuższa?

□ a) w 1995 r. 
□ b) w 1997 r. 
□ c) w 1999 r. 
□ d) w 2002 r.

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

5. Kiedy odbyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski?

□ a) w 2000 r. 
□ b) w 2002 r. 
□ c) w 2003 r.
□ d) w 2004 r.

Autor: Maciej Lichota

TEST WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II (4)

□ a) w 1991 r. 
□ b) w 1995 r. 
□ c) w 1997 r. 
□ d) w 1999 r.

I.   Podczas najkrótszej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty 
kanonizował Maksymiliana Kolbe, prezbitera i męczennika.

II. Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski  przebiegała
pod hasłem: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.

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

6. Podczas której pielgrzymki Jan Paweł II poświęcił 
 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach?

□ a) ostatniej
□ b) pierwszej
□ c) drugiej 
□ d) szóstej

7. Ile pielgrzymek zagranicznych odbył  podczas swojego
    pontyfikatu Jan Paweł II?

□ a)  99 
□ b) 104
□ c)  50
□ d) 100

8. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37:

9. Kiedy odbyła się beatyfikacja papieża Polaka?

□ a) 1 maja 2014 r. 
□ b) 27 kwietnia 2014 r. 
□ c) 1 maja 2011 r. 
□ d) 2 kwietnia 2010 r.

□ a) po raz pierwszy odśpiewano Apel Jasnogórski.
□ b) Jan Paweł II ogłosił swoją ostatnią encyklikę.
□ c) Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.
□ d) rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa Jana Pawła II. 

10. 27 kwietnia 2014 r.:

□ a) Jan Paweł II został kanonizowany.
□ b) Jan Paweł II został beatyfikowany. 
□ c) zmarł rodzony brat Karola Wojtyły. 
□ d) dokonał się cud, który został uwzględniony 
        w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II.

PAMIĘTAJ 
O CODZIENNEJ 
MODLITWIE 
I UDZIALE 

W EUCHARYSTII 
PODCZAS 

WAKACJI !!!
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1.

W tym tygodniu przypadają następujące święta 
liturgiczne:
- we wtorek, 22 lipca, Wspomnienie św. Marii 
Magdaleny,
- w środę, 23 lipca, Święto św. Brygidy, 
zakonnicy,
- w czwartek, 24 lipca, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
- w piątek, 25 lipca, Święto św. Jakuba, Apostoła,
- sobotę, 26 lipca, Wspomnienie św. Joachima 
i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny. W naszym 
kościele Msze św. w tym dniu odprawiane będą 
według formularza z XVI Niedzieli Zwykłej, 
ponieważ uroczystość została przeniesiona na 
niedzielę.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

2.

3.

XVI Niedziela Zwykła – 20 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 zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Trwa nowenna do św. Anny – nasze 
przygotowanie do uroczystości odpustowej. 
Nabożeństwo ku czci św. Anny, patronki naszej 
parafii zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

– zapowiedź II.

– zapowiedź I.

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

5.

W piątek, 25 lipca, przypada również liturgiczne 
wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierow-
ców. Poświęcenie samochodów i innych 
pojazdów mechanicznych odbędzie się przed 
kościołem, po Mszy św. o godz. 18.00.

– zapowiedź I.

-     Dominik Piotr Nowak, kawaler 
z parafii pw. św. Ojca Pio w Warszawie 
i     Joanna Kulesza, panna 
z parafii pw. św. Ojca Pio 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 I.

– zapowiedź I.
-     Tomasz Piotr Bar, kawaler z parafii tutejszej 
i     Anna Kucińska, panna z parafii 
pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie

– zapowiedź I.

od 8.06.2014 do 10.08.2014

Uroczystość patronalną naszej parafii – wspo-
mnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi 
Panny – obchodzić będziemy w następną 
niedzielę, 27 lipca. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do 
licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i w 
procesji Eucharystycznej. Uroczystej Mszy św. 
będzie przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup Józef Górzański. 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.

-     Bartłomiej Adam Kowalski, kawaler 
z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
i Katarzyna Maria Szustkowska, panna 
z parafii tutejszej

 -    Konrad Rogalski, kawaler 
z parafii pw. św. Aleksandra w Warszawie  
i      Monika Marta Karpińska, panna 
z parafii tutejszej

Aby okres wakacji i wypoczynku 
był okazją do zwolnienia tempa 

i spojrzenia na swoje życie 
w kontekście Ofiary Chrystusa.

  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

Redakcja

-     Dariusz Porębski, kawaler z parafii tutejszej 
i     Monika Kędzior, panna z parafii 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

– zapowiedź II.

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