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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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 Mądrość – to nie zasób wiedzy, nie 
biegłość inteligencji, nie zdolności, które 
można zmierzyć, stopniować i ocenić. To 
nie oręż zwycięzców debat i dyskutantów, 
tym bardziej nie jest to cecha tego, który 
„ma rację”. 

 Często u „mądrych w oczach świata” kryje 
się zaskakująca naiwność. Tymczasem 
ludzie prości, a nawet „głupi w oczach tego 
świata” – są tymi, o których po długim 
czasie możemy powiedzieć „ludzie 
mądrzy”. Mądrzy doświadczeniem życia, 
mądrzy doświadczeniem wiary. 

 O mądrości uczy dzisiejsze Słowo Boże. 
Jako przykład podaje Salomona, króla słyną-
cego z mądrości. Tajemnica przysłowiowej 
mądrości króla Salomona tkwi w jego 
modlitwie: nie prosił Boga o bogactwo, o 
długie życie – lecz o mądrość, o umiejętność 
rozstrzygania spornych spraw. O coś, co jest 
potrzebne w życiowej drodze, jaką daje Bóg.

PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 3, 5.7–12

W Gibeonie ukazał się Pan Salomo-
nowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: 
Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, 
o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem
Twego sługę w miejsce Dawida, mego 
ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi 
doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest 
pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu 
mnogiego, którego nie da się zliczyć ani 
też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz 
więc dać Twemu słudze serce pełne 
rozsądku do sądzenia Twego ludu i roz-
różniania dobra od zła, bo któż zdoła 
sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało 
się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. 
Bóg więc mu powiedział: Ponieważ 
poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie 
o długie życie ani też o bogactwa, i nie
poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, 
ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność 
rozstrzygania spraw sądowych, więc speł-
niam twoje pragnienie i daję ci serce 
mądre i rozsądne, takie, że podobnego 
tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 119, 57.72.76–77.127–130

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie
Panie, Ty jesteś moim działem, 
przyrzekłem zachować Twoje słowa. 
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze 
niż tysiąc sztuk złota i srebra.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania 
niż złoto, niż złoto najczystsze. 
Dlatego uważam za słuszne wszystkie 
Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 28–30

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go 
miłują, współdziała we wszystkim dla ich 
dobra, z tymi, którzy są powołani według 
[Jego] zamiaru. Albowiem tych, któryc h od 
wieków poznał, tych też przeznaczył na to, b y

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

EWANGELIA 
Mt 13, 44–52

Królestwo niebieskie podobne jest do 
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 
człowiek i ukrył ponownie. Z radości po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Oto słowo Pańskie

Twoje napomnienia są przedziwne, 
dlatego przestrzega ich moja dusza. 
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 25

  Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do 
kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy 
znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
  Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do 
sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej 
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, 
wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre 
zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 
przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą 
złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec 
rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów. Zrozumieliście to wszystko? 
Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do 
nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który 
stał się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego 
skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Uroczystość Patronalna Świętej Anny

Św. Anna Samotrzeć – obraz Leopolda 
Nowotnego wzorowany na fresku Pinturichia 
– kaplica św. Anny w naszym kościele.

Św. Anna Samotrzeć – tak określa się wize-
runek przedstawiający matkę Najświętszej 
Maryi Panny z Córką i Wnukiem na ręku. 
Piękne staropolskie słowo „samotrzecia” lub 
„samotrzeć” oznacza: we troje. Przydomek 
ten św. Anna zyskała dzięki temu, że zwykle 
tak właśnie się ukazywała – z Dzieciątkiem 
Jezus oraz małą Maryją. 

się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On 
był pierworodnym między wielu braćmi. Tych 
zaś, których przeznaczył, tych też powołał, 
a których powołał – tych też usprawiedliwił, 
a których usprawiedliwił – tych też obdarzył 
chwałą.

 Mądrość rolnika z Ewangelii ma głębszy 
wymiar i dotyka wprost tajemnicy Królestwa 
Niebieskiego. Człowiek z przypowieści 
Jezusa był głupi w oczach świata – bo 
sprzedał wszystko, co miał. Oczy świata nie 
potrafiły bowiem dostrzec skarbu – skarbu 
ukrytego. W oczach Boga człowiek, który 
oddał wszystko dla skarbu – to jest 
Ewangelii – to człowiek mądry.
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  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

  Zacząłem zbieranie wrażeń od dziadów 
kościelnych. Było ich sporo, dostojnych, 
przyzwoicie, że to odpust, przybranych, 
odpowiednio rozśpiewanych i rozżebranych. 
Jeden z nich śpiewał okropnie długą i bardzo 
żałosną historię o rodzinie, zniszczonej przez 
pijaństwo ojca i męża. Pieśń szła tak:

  Ta smutna okoliczność przypomniała mi 
wyroby więźniów z drzewa, które na odpuście 
sprzedawał człowiek o twarzy smutnej, choć 
jeszcze młodej. Były to ptaszki, wszystkie 
ptaszki, jakie zna nasza ziemia, od makolągwy 
do sikorki błękitnej. Ptaszki były z drewna, nóżki 
miały z drucików i siedziały na prawdziwych 
gałązkach w różnych pozach. Były śliczne! 
Pomalowane w różne kolory, odpowiednio do 
rodzaju, barwiły się, jak kwiaty na płocie przykoś-
cielnym, gdzie na małych gwoździkach porozwie-
szał te prace rąk przestępców sprzedawca, 
który może sam miał przeszłość ciemną…

-  Po czemu pan sprzedaje? – zapytał ktoś 
z odpustowego tłumu.
- Pojedyncze po 30 groszy, trzy na gałązce 
oddam za 70 groszy…
- Proszę, niech pan da bociany na gnieździe.
-  Bociany kosztują złotego, bo to trzy ptaki 
i gniazdo.
-  Niech będzie złoty, dawaj pan!

    My także kupiliśmy ptaszki. Jakieś gile, czyżyki, 
cukrówki na gałązce. Wiszą teraz w moim 
gabinecie i nieraz, patrząc na nie myślę, że ręce, 
które rzeźbiły wdzięczny kształt i dobierały 
miłych kolorów, może splamiła krew… Myślę, że 
dziwnym zrządzeniem losu, ludzie występni, 
a może tylko bardzo nieszczęśliwi, mają w sobie 
utajone bezmiary tkliwości, które wcielają się 
w smukłe kształty takich właśnie odpustowych 
ptaszków. 

   Żeby oderwać się od zbyt ponurych, jak na 
odpust myśli, poszedłem w stronę karuzel. 
Okropne lwy, tygrysy i bardzo dzikie słonie 
pędziły zaprzężone obok rasowych rumaków. 
Na tych zaprzęgach, gdyż lew i koń zaprzężone 
były do bryczki (!), siedzieli panowie w nowych 
garniturach i panie w powiewnych i przewiew-
nych sukienkach. Pomiędzy szeregiem 
wirujących zwierzaków a orkiestrą kręciły się 
pary, tańcząc na ruchomej podłodze.

Na odpuście 
 Andrzej  ŚWIT

   Kilka dni temu udaliśmy się na odpust do 
Wilanowa. Pamiętam, że każdy jarmark, czy 
odpust w miasteczku, położony w pobliżu wsi 
rodzinnej, nie mógł się odbyć beze mnie, że 
zamęczałem wprost starszych, prosząc 
o zabranie mnie do miasteczka.

Tekst pochodzi z „Kuriera 
Warszawskiego”
nr 222 z 14 sierpnia 1938 r.

   Podobno pierwszorzędna emocja. Niestety 
nie miałem okazji, żeby jej doznać.

  Więc i teraz w Wilanowie od razu ogarnęła 
mnie atmosfera czegoś bliskiego i znajomego. 
Na tle barokowego i przepięknego pałacu króla 
Jana kolorowe karuzele, barwne bramy, tłum 
strojny i świąteczny wywierał wrażenie miłe 
i niezwykłe, dzięki prawu kontrastu. Żałowałem 
jedynie, że nie było z nami Rysia, naszego 
fotoreportera. Miałby tematy dla swojego 
obiektywu! 

     Nie pożyła jednak tego miesiąca, gdyż prawda 
historyczna wymagała od twórcy elegii, żeby 
szedł wiernie za życiem, a życie pana 
Wiśniewskiego zakończyło się w dożywotnim 
kryminale…

 I już zupełnie z głowom przewróconom 
        Wraca do dzieci i żony!
        Ach, moje dzieci! Ach moja żono, 
        Wasz ojciec dla was stracony!

  Dalej nie pamiętam, ale kiedyśmy z żoną 
wracali po kwadransie po zwiedzaniu stołów gry 
i szczęścia, obładowani świnkami, kuraskami 
i słoniem, dziad jeszcze śpiewał tę samą pieśń, 
przy czym po wielce dramatycznych 
przejściach, pijak nie utopił się, ale przestał pić 
i stał się wzorowym ojcem rodziny. Nie 
słuchałem go, bo już nie mogłem wytrzymać 
melancholii melodii, następny dziad wzruszył 
mnie piosenką z lat dawnych:

      Ciemności w koło, i woda dulgota,
        Sam sobie karę zachowam!
        Po mnie zostaną dzieci i wdowa, 
        Lecz ani srebra, ni złota!

     Na ulicy Topiel, numer domu trzeci, 
  Zabił pan Wiśniewski żonę, troje dzieci…
  A jak ją zabijał, to się go prosiła, 
  Żeby chociaż miesiąc dla dzieci pożyła!

„To jest hołd 
dla tych 

co noszą blizny, 
dla tych 

co przelali krew 
w imię 

Ojczyzny”
WILANOWIAKU !

70 lat temu Twoje MIASTO stanęło do 
walki o wolność. 1 Sierpnia 1944 roku 
wybuchło Powstanie Warszawskie, 
powstanie zbrojne przeciw okupantowi 
niemieckiemu. Setki tysięcy ludzi w boha-
terski sposób oddało swe życie, aby 
wyzwolić Polskę spod okupacji. 
W wielu relacjach spotykamy się ze 
słowami, że skoro ceną wolności jest 
śmierć to warto ją ponieść by kolejne 
pokolenia żyły w kraju wolnym. Skoro  70 
lat temu Oni potrafili myśleć o nas, to my 
tym bardziej mamy obowiązek o Nich 
pamiętać. Dlatego, my, kibice Legii 
Warszawa z Wilanowa gorąco zachę-
camy każdego niezależnie od wieku, aby 
1 sierpnia o godzinie ,,W" (17.00) stawił 
się na Cmentarzu Wilanowskim. Razem 
udowodnijmy, że pamięć o tych ludziach 
i o ich czynach nigdy nie zginie.

Grupa WILANOWIACY 
LEGIA WARSZAWA 
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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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Autor: 
Maciej Lichota

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

2. W nich podawane jest podczas
Mszy św. woda i wino.

4. Podaje się go kapłanowi przed
błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.

6. Jeden z najważniejszych dobrych
uczynków.

8. Jeden z Ewangelistów.
10. „Chrystus zmartwychwstan jest, nam

na przykład ……….. jest ”.
12. Pierwszego cudu Pan Jezus dokonał

w miejscowości o nazwie: ………
Galilejska.

14. …….. responsoryjny, śpiewany
w czasie Eucharystii.

Pionowo:

1. Kolor szat liturgicznych
obowiązujący w okresie zwykłym.

3. „……., abyś dzień święty święcił”
– III przykazanie Boże.

5. Imię świętej, którą wspominamy
w Liturgii 29 lipca.

7. Miasto, w którym urodził się
Karol Wojtyła.

9. Służy do wystawiania Najświętszego
Sakramentu do adoracji..

11. Rzeka, w której chrzcił Jan Chrzciciel.
13. Instrument, który jest używany

podczas Eucharystii.
15. Am – Księga Proroka … .

Poziomo:

W czasie 
wakacji 

pamiętaj 
o udziale

w niedzielnej 
Eucharystii 

i codziennej 
modlitwie.
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8.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– we wtorek, 29 lipca, Wspomnienie św. Marty.
– w czwartek, 31 lipca, Wspomnienie św. 
Ignacego z Loyoli, kapłana. 
– w piątek, 1 sierpnia, Wspomnienie św. 
Alfonsa Marii Liguoriego, doktora Kościoła. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

2.

3.

XVII Niedziela Zwykła – 27 lipca 2014 r., Uroczystość Patronalna Parafii

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 tym tygodniu przypada I piątek oraz 
I sobota miesiąca. W piątek, 1 sierpnia, 
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, 2 sierpnia, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie 
odprawiona o godz. 7.00, a zaraz po 
niej Nabożeństwo Różańcowe.

Początek sierpnia to czas pielgrzymek. 
W dniu 5 sierpnia wyrusza Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Naszą duchową łączność z pielgrzy-
mami wyrazimy odmawiając różaniec 
przez cały czas trwania pielgrzymki. 
Modlitwę różańcową odmawiać 
będziemy codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00, chodząc wokół kościoła.

6.

W piątek, 1 sierpnia, przypada 70. rocznica 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. 
w intencji żywych i zmarłych uczestników powstania 
zostanie odprawiona, o godz. 16.00. Po Mszy 
św., w uroczystej procesji, przejdziemy do kwatery 
grobów powstańczych na naszym cmentarzu, 
gdzie o godz. 17.00 – godzinie ”W”, o której 
rozpoczęło się powstanie – uczcimy pamięć 
poległych i pomordowanych powstańców.

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

Nieszpory z Uroczystości św. Anny, patronki 
naszej parafii zostaną odprawione dziś o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Jak każdego roku, w Święto Przemienie-

nia Pańskiego, 6 sierpnia o godz. 19.00, 
zostanie odprawiona na cmentarzu 
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. 
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szcze-
gólny, polecać będziemy tych, którzy 
opuścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych 
polecanych naszym modlitwom prosimy 
zgłaszać w zakrystii lub bezpośrednio przed 
nabożeństwem. Procesja na cmentarz 
wyruszy z naszego kościoła o godz. 18.30.

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.

– zapowiedź I.

– zapowiedź II.

-    Jarosław Daniel Wróbel, kawaler 
z parafii tutejszej 
i      Emilia Kowalska, panna 
z parafii pw. św. Szczepana w Skrzynnie

9.

– zapowiedź II.

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

– zapowiedź II.

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

– zapowiedź II.

-    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

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

– zapowiedź I.

-     Maciej Damian Ratyński, kawaler 
z parafii tutejszej 
i     Joanna Barab, panna z parafii 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

1.

7.

Dziś w naszym kościele obchodzimy 
uroczystość patronalną, z którą związana jest 
łaska odpustu. Odpust jest darowaniem przed 
Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone 
już, co do winy, za pośrednictwem Kościoła, 
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i 
prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze 
skarbca Chrystusa i świętych. Można go 
uzyskać dla siebie lub w intencji zmarłych pod 
zwykłymi warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w 
stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub 
przyjmiemy Komunię św. i odmówimy modlitwę 
Pańską oraz Wyznanie Wiary. Główna Msza św. 
odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną 
zostanie odprawiona przez jego Ekscelencję Ks. 
Biskupa Józefa Górzyńskiego o godz. 13.00.

W sobotę, 2 sierpnia, w kościołach 
parafialnych można uzyskać odpust 
zupełny „Porcjunkuli”, pod następują-
cymi warunkami: pobożne nawiedzenie 
kościoła, odmówienie w nim Modlitwy 
Pańskiej oraz Wyznania Wiary.

5.
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