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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 Pańskie

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Krl 19, 9a.11–13

 Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, 
wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. 
Wtedy Pan skierował do niego słowo i prze-
mówił: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec 
Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna 
wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały 
(szła) przed Panem; ale Pan nie był 
w wichurze. A po wichurze – trzęsienie 
ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po 
trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był 
w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego 
powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, 
zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł 
i stanął przy wejściu do groty.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 85, 9ab–14

 Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 
dla tych, którzy Mu cześć oddają,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 9, 1–5

   Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, 
potwierdza mi to moje sumienie w Duchu 
Świętym, że w sercu swoim odczuwam 
wielki smutek i nieprzerwany ból. 
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą 
(odłączony) od Chrystusa dla (zbawienia) 
braci moich, którzy według ciała są moimi 
rodakami. Są to Izraelici, do których 
należą przybrane synostwo i chwała, 
przymierza i nadanie Prawa, pełnienie 
służby Bożej i obietnice. Do nich należą 
praojcowie, z nich również jest Chrystus 
według ciała, który jest ponad wszystkim, 
Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Wszyscyśmy

 Pokładam nadzieję w Panu, ufam 
Jego słowu.

EWANGELIA
Mt 14, 22–33 

  Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus 
przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi 
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim 
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł 
sam jeden na górę, aby się modlić. 
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona 
od brzegu, miotana falami, bo wiatr był 
przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej 
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego 
po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, 
i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz 
przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie 
bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, 
jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 
po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr 
wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, 
przyszedł do Jezusa. Lecz na widok 
silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, 
krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus 
natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, 
mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? 
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci 
zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, 
mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.
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K OM E N T A R Z

  Dla nas, ludzi Kościoła żyjących dwa 
tysiące lat po Chrystusie, relacja Ewangelisty 
o Jezusie kroczącym po wzburzonych falach 
jeziora Galilejskiego nie robi większego 
wrażenia. 

– Przecież On jest Bogiem i jako takiemu
podporządkowane są Mu wszelkie prawa 
natury. Jednakże fakt, że również Piotr 
chodził po wodach jeziora, powinien skłonić 
nas do głębszego zastanowienia się nad 
sytuacją opisaną w dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii.

   W symbolice Starego Testamentu wody 
były siedliskiem wszelkiego zła i śmierci. 
Kroczenie Jezusa po jeziorze należy zatem 
postrzegać nie tylko jako panowanie nad 
prawami natury, ale przede wszystkim jako 
panowanie na światem zła. Zaś słowa Jezusa 
nie odnoszą się tylko do tej konkretnej 
sytuacji, lecz potwierdzają Jego obecność 
w każdej sytuacji ludzkiego życia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ps 130, 5

Pan sam obdarza szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie.

 Dla mnie osobiście w całym tym 
wydarzeniu najważniejsze są słowa Jezusa: 
„Odwagi ja jestem, nie bójcie się” i błaganie 
Piotra: „Panie ratuj mnie”.

  Kiedy czujemy, że rzeczywistość tego 
świata nas pochłania, nie zapomnijmy prosić 
o pomoc Tego, który może nas uratować.
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  1 sierpnia 2014 r. miały miejsce w parafii św. Anny w Wilanowie i św. Elżbiety 
w Powsinie uroczystości związane z przypadającą w tym dniu 70 rocznicą wybuchu 
Powstania Warszawskiego

  Szczególnie cieszy fakt uczestnictwa 
w uroczystościach rocznicowych harcerzy 
oraz dużej grupy młodzieży i młodych 
rodzin, które przybyły na tę uroczystość ze 
swoimi jeszcze bardzo małymi pociechami.

    Następnie krótkie przemówienia wygłosili: 
Hubert Królak – Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Wilanów i pani Walentyna Słoneczka 
ps. „Wala” ze zgrupowania „Oaza”. Po czym 
złożono wieńce od środowiska batalionu 
„Oaza”, Rady i Zarządu Dzielnicy Wilanów, 
przewodniczącego Klubu Prawo i Spra-
wiedliwość Rady Dzielnicy Wilanów, 
Wilanowiaków – kibiców Legii Warszawa, 
a także od przybyłych na tą uroczystość 
okolicznych mieszkańców.

  Po zakończeniu Mszy św. zgromadzeni 
przeszli z kościoła na miejscowy cmentarz, 
gdzie przy kwaterze wojskowej kontynuowano 
uroczystości. Punktualnie o godzinie 17.00 – 
godzinie „W” zawyły syreny, poczet 
sztandarowy w asyście harcerzy pochylił 
sztandar nad mogiłami poległych, a asysta 
wojskowa prezentowała broń. Niezawodni, 
młodzi kibice Legii Warszawa, odpalili 
czerwone race. Wszyscy, licznie zgromadzeni 
wokół kwater wojskowych, uczestnicy 
uroczystości, chwilą milczenia i zadumy oddali 
hołd Powstańcom – Obrońcom Warszawy.

Krzysztof Kanabus

  W wilanowskiej kolegiacie Mszę świętą 
w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych 
i tych nielicznych, jeszcze żyjących 
Powstańców, których kilkoro uczestniczyło 
w tych uroczystościach, odprawił proboszcz 
ks. dr Waldemar Macko. Jedna z nich, pani 
Zofia Radecka (w czasie Powstania – 
Purgal) ps. Zocha z pułku Armii Krajowej 
Baszta, poprowadziła modlitwę wiernych. 

Zdjęcia: K
rzysztof K

anabus 

70. ROCZNICA

 Modlitwę nad mogiłami Powstańców 
poprowadził ks. dr Waldemar Macko.
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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. 3Nr 283
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zadanie: Rozwiąż test.

W tym roku z Warszawy wyruszyły jeszcze 
inne pielgrzymki, które mają takie same cele 
i podobny przebieg. Są to: 34. Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna 
„Ostatnie słowa, ostatnie czyny…”, Warszaw-
ska Piesza Pielgrzymka Akademicka Grup 
„17” – „Ubodzy w duchu”, 31. Piesza Praska 
Pielgrzymka Rodzin, XXIII Piesza Pielgrzymka 
Niepełnosprawnych, VIII Ogólnopolska Piesza 
Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Jutro 
(11 sierpnia) wyruszy Grupa 4A ROWEROWA 
303. WPP na Jasną Górę, a 22 sierpnia – XII 
Pielgrzymka Rolkowa.

 Obecnie pątnicy tworzą 26 grup, a te 
podzielone są na trzy kolumny. Każda grupa 
jest oznaczona liczbą i kolorem, ma swojego 
księdza przewodnika i opiekuna duchowego. 
Wszyscy wędrują w ciągu dnia, a w czasie 
drogi śpiewają, modlą się, cieszą z bycia 
razem. W czasie tej niecodziennej podróży 
możemy poznać innych ludzi, a także na nowo 
nawiązać lub naprawić swoje relacje z Bogiem, 
ożywić swoją wiarę. To czas, jak mówią 
pielgrzymi, naładowania akumulatorów ducho-
wo-psychicznych na cały przyszły rok, a przy 
tym wypoczynku w ruchu.

 Najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę 
wyruszyła z Helu we czwartek 25 lipca. 
Kaszubscy pątnicy w ciągu 19 dni marszu 
pokonają 640 km, aby 12 sierpnia dotrzeć do 
Częstochowy, dziennie przemierzać mają od 
25 do 44 km.
 Do pątników dołączają rzesze tzw. 
duchowych pielgrzymów, czyli tych, którzy nie 
mogli wyruszyć fizycznie, ale zobowiązali się 
do codziennej łączności z pielgrzymami, 
udziału we Mszy świętej i podejmowania 
dodatkowych wyrzeczeń.

 Po raz pierwszy Warszawska Pielgrzymka 
Piesza uformowała się 6 sierpnia 1711 r., dzięki 
działaniom przeora klasztoru warszawskiego 
paulinów ojca Innocentego Pokorskiego. 
Z pielgrzymką wyruszyli wtedy członkowie 
działającego przy klasztorze Bractwa Pana 
Jezusa Pięciorańskiego – z prośbą o ustąpienie 
szalejącej w mieście od 1707 r. epidemii tyfusu 
plamistego. Do dziś w częstochowskim 
Sanktuarium przechowywana jest srebrna 
tablica – wotum mieszkańców Warszawy. Od 
tamtej pory 6 dzień sierpnia jest początkiem 
dorocznych pielgrzymek z Warszawy. Bractwo 
organizowało i odbywało pielgrzymki aż do 
połowy XX wieku, nawet w czasach zaborów. 
W 1792 r. wojska zaboru carskiego na odcinku 
trasy z Woli Mokrzeskiej do Krasic wymor-
dowały wszystkich uczestników pielgrzymki. 
Pątnicy do dziś w trakcie wędrówki zatrzymują 
się przy ich zbiorowej mogile.

W Polsce co roku podczas wakacji odbywają 
się rozliczne pielgrzymki do różnych miejsc. 
Najsłynniejsza w całej Polsce to piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę. Z wielu diecezji 
wierni ruszają w drogę do Częstochowy, by 
pokłonić się i pomodlić przed obliczem Maryi, 
Królowej Polski.

  Warszawska Pielgrzymka Piesza – jedna 
z najstarszych i najliczniejszych – nazywana 
także paulińską, to matka wielu pielgrzymek 
diecezjalnych, dzięki której zwłaszcza w latach 
komunistycznych ruch pątniczy przetrwał. 
W czasach, kiedy pielgrzymowanie było zakaza-
ne, to właśnie warszawska kompania była 
jedyną, która nie uległa reżimowi i wyruszała 
do Częstochowy. W 1963 r. władze nie zgo-
dziły się na wyruszenie warszawskich grup, 
motywując swoją decyzję epidemią ospy na 
niektórych obszarach Polski. Mimo to do 
Częstochowy wyruszyła „nielegalna pielgrzymka”, 
którą na Jasnej Górze przywitał Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński. Dziś cała Polska 
pielgrzymuje na Jasną Górę i jest to fenomen 
na skalę światową.

  Z naszej Archidiecezji Warszawskiej 6 sierpnia 
wyszła już 303. Piesza Warszawska Pielgrzymka 
na Jasną Górę „Totus Tuus”. Ma do pokonania 
267 kilometrów, by 14 sierpnia przywitać Matkę 
wszystkich ludzi. Pielgrzymka zakończy się 
udziałem w jasnogórskiej uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Pielgrzymka ma charakter „rekolekcji w drodze”, 
jest organizowana przez warszawski klasztor 
Ojców Paulinów, którzy opiekują się kościołem 
pod wezwaniem Ducha Świętego przy ul. Freta.

1. Ile psalmów znajduje się w Starym 
  Testamencie?

2. Skróty Ksiąg Pisma Św. tworzących 
    Pięcioksiąg to: 

3. Rodowód Pana Jezusa zapisany jest: 

8. Wulgata to: 

5. Pan Jezus urodził się w (I.) ………
    za panowania króla (II.) ……… .  

□ a) I. – Betlejem, II. – Heroda 
□ b) I. – Nazarecie, II. – Heroda  
□ c) I. – Betlejem, II. – Kwiryniusza
□ d) I. – Nazarecie, II. – Kwiryniusza 

□ a) 100  
□ b) 150  
□ c) 132  
□ d) 148

6. Co to są apokryfy?

□ a) księgi uznane przez Kościół za
 nienatchnione 

□ b) przekłady Pisma Św. z greki na
  łacinę  

□ c) określenie wszystkich Ewangelii
□ d) przekłady Pisma Św. z łaciny na grekę 

7. Czy wszystkie księgi Pisma Świętego 
    są natchnione? 

4. Z której Ewangelii pochodzi poniższy 
 fragment? 
 „Na początku było Słowo, 
 a Słowo było u Boga, 
 i Bogiem było Słowo. 
 Ono było na początku u Boga. 
 Wszystko przez Nie się stało, 
 a bez Niego nic się nie stało, 
 co się stało.”

□ a) Ewangelia wg św. Mateusza
□ b) Ewangelia wg św. Marka 
□ c) Ewangelia wg św. Łukasza
□ d) Ewangelia wg św. Jana 

□ a) Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt
□ b) Rdz, Wj, Ap, Jud, Na
□ c) Mt, Mk, Łk, J, Jud
□ d) Rdz, Wj, Kpł, Lb, Mt

□ a) tylko w Ewangelii wg św. Mateusza
□ b) w Ewangelii wg św. Marka i św. Jana
□ c) tylko w Ewangelii wg św. Łukasza
□ d) w Ewangelii wg św. Mateusza i św. Łukasza

□ a) tak
□ b) nie
□ c) nie mamy dostatecznych informacji 
□ d) niektóre tak, niektóre nie 

□ a) inna nazwa Księgi Rodzaju
□ b) przekład Pisma Świętego
□ c) inna nazwa Księgi Kapłańskiej 
□ d) inna nazwa wszystkich Ewangelii  

W czasie wakacji pamiętaj o udziale 
w niedzielnej Eucharystii i codziennej modlitwie! 
15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny – również tego dnia każdy 
katolik ma O BOWIĄZEK uczestnictwa we Mszy świętej. 

PIELGRZYMKA DO 
KRÓLOWEJ POLSKI

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy
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K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

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

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– w poniedziałek, 11 sierpnia, Wspomnienie 

św. Klary, dziewicy,
– w czwartek, 14 sierpnia, Wspomnienie 

św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana 
i męczennika,

– w piątek, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP. Porządek Mszy św. jak w każdą
niedzielę. Msze św. zostaną odprawione 
o godz.: 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. 
i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. 
Na każdej Mszy św. po komunii świętej 
poświęcimy kwiaty i owoce z naszych pól, 
działek i ogrodów. W tym dniu, ze względu na 
przypadającą uroczystość, zgodnie z prze- 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

2.

3.

4.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na 
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu ich 
dzieci do nowego roku szkolnego, dlatego dziś 
i w przyszłą niedzielę, przed kościołem, prze-
prowadzimy zbiórkę ofiar na podręczniki, 
zeszyty i przybory do pisania.

W najbliższym czasie sakramentalny 
zzwwiiąązzeekk małżeński zawrą:

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

– zapowiedź II.

– zapowiedź II.

-     Paweł Dawid Muszyński, kawaler 
z parafii pw. św. Bonifacego w Warszawie 
i     Julita Ewa Stokowiec, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź II.

-    Bartosz Małż, kawaler z parafii 
pw. NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie 
i     Hanna Alina Łuzdowska, panna 
z parafii tutejszej

-     Łukasz Karol Maliszewski, kawaler 
z parafii tutejszej  
i      Anna Stec, panna z parafii pw. M.B. 
Wspomożycielki Wiernych w Warszawie

1.

Zapraszamy do obejrzenia sierpniowej 
wystawy w dzwonnicy. Tym razem jest to 
wystawa zbiorowa malarstwa sztalugowego o 
tematyce wakacyjnej.

5.

pisem kan. 1251 KPK, nie obowiązuje 
post i można spożywać pokarmy mięsne.

W sierpniu 
mamy przyjemność 
zaprosić Państwa 

do galerii „Dzwonnica”, 
do obejrzenia 

malarstwa olejnego:

KRYSTYNY  PODLACHA
BARBARY MOĆKO

DANUTY POPŁAWSKIEJ
HANNY LACHOWSKIEJ

Prezentowana wystawa nosi nazwę 
„Odcienie natury”

i jest radosnym, barwnym 
nawiązaniem do letniej pory roku; 

wakacji i wypoczynku.

ZAPRASZAMY! 

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


	klimaty_262 ok.pdf
	108-0[1] 1a
	108-0[1] 2
	108-1[1] 1a

	Pusta strona



