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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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L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 56, 1.6–7

   Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i prze-
strzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawie-
nie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość 
ma się objawić. Błogosławiony człowiek, 
który tak czyni, i syn człowieczy, który się 
stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić 
szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie 
dopuściła żadnego zła. Niechże cudzozie-
miec, który się przyłączył do Pana, nie mówi 
tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze 
swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie 
mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem. Tak 
bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy prze-
strzegają moich szabatów i opowiadają się 
za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się 
mocno mego przymierza, dam miejsce 
w moim domu i w moich murach oraz imię 
lepsze od synów i córek, dam im imię 
wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców 
zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby 
Mu służyć i ażeby miłować imię Pana 
i zostać Jego sługami – wszystkich zachowu-
jących szabat bez pogwałcenia go i trzyma-
jących się mocno mojego przymierza, 
przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozwe-
selę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich 
oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo 
dom mój będzie nazwany domem modlitwy 
dla wszystkich narodów.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67, 2–3.5.8

 Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 11, 13–15.29–32

  Do was, pogan, mówię: Będąc apostołem 
pogan, przez cały czas chlubię się 
posługiwaniem swoim w tej nadziei, że 
może pobudzę do współzawodnictwa 
swoich rodaków i przynajmniej niektórych 
z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli 
ich odrzucenie przyniosło światu pojedna-
nie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli 
nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo 
dary łaski i wezwanie Boże są nieodwo-
łalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś 
byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś 
z powodu ich nieposłuszeństwa dostą-
piliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz 
nieposłuszni z powodu okazanego wam 
miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić 
miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszy-
stkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim 
okazać swe miłosierdzie.

Wszyscyśmy

   Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA
Mt 15, 21–28 

    Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. 
A oto kobieta kananejska, wyszedłszy 
z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade 
mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz 
On nie odezwał się do niej ani słowem. Na 
to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: 
Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On 
odpowiedział: Jestem posłany tylko do 
owiec, które poginęły z domu Izraela. 
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: 
Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: 
Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom 
a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, 
lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które 
spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus 
jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest 
twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! 
Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
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K OM E N T A R Z
  W dzisiejszym fragmencie Ewangelii 
zaskakuje nas nie tyle postawa Jezusa, 
bo tę można wytłumaczyć okolicznościami 
i pewnymi zwyczajami mieszkańców okolicy 
Tyru i Sydonu, ile nieugięta postawa kobiety, 
proszącej o uwolnienie od złego ducha 
swojej córki.

    Możemy być pewni jej silnej motywacji,  
chodziło przecież o zdrowie i pomyślność jej 
dziecka. Ale nie tylko tego, bowiem sposób 
w jaki odnosiła się do Jezusa, jej słowa, 
nie były pustymi frazesami lecz wyrażały 
autentyczną wiarę. Wiarę nie tylko w to, że 
przybyły do nich Nauczyciel może wyzwolić 
opętaną, ale że może to uczynić, ponieważ 
jest Mesjaszem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 23

   Mając w wyobraźni całą tę sytuację, 
musimy zapytać siebie jaka jest nasza 
motywacja i jaka jest nasza wiara? Czego 
tak naprawdę pragniemy i do czego 
dążymy? Co stanowi cel i sens naszych 
wysiłków?
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 W 70. rocznicę wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego

  Pytacie się o sens tej walki, którą 
Warszawa dziś toczy. Nie wiecie co odpo-
wiedzieć tym, którzy chcą rzucać broń 
i wieszać tych, co nas wyprowadzili na tę 
śmiertelną dla Starówki godzinę?

    I dlatego walka ta przegraną skończyć się 
nie może. Bóg przegrać walki żadnej i z 
nikim nie może. Dlatego my przegrać nie 
możemy – choćby nam trzeba było wstąpić 
aż na krzyż, tak jak Chrystusowi. Choćby 
nam trzeba było w grobie się położyć trupem 
– tak jak zwycięzca na Golgocie. Choćby
nam mieli kamień przywalić grobowy na ciało 
Ojczyzny naszej – tak jak uczynili temu, który 
dał Boga ludzkości. (W tym momencie na plac 
przed kaplicą spadła seria pocisków, tzw. szaf. 
Kaplicę urządzono w sali na parterze szkoły. Można 
sobie wyobrazić nastrój słuchaczy i kaznodziei).

     My! – maleńka wyspa pośród szalejących 
mórz piekielnych mocy.

Warszawa – Stare Miasto 13 sierpnia 1944 r.

  Wiem, że dużo jest słuszności w na-
rzekaniu waszym. Wiem, że prawda przy 
was jest, gdy w załamaniu swej bezsiły – na 
którą nie ma rady na ziemi ani w niebie – 
siebie i wszystko przeklinacie, mówiąc: 
Własnymi dłońmi grzebiemy grób Warszawie.

Kazanie „Ojca Pawła”*

 Panie Generale!
 Drodzy Żołnierze Walczącej Warszawy!

    A jednak się mylicie. A jednak prawda przy 
was nie jest, kiedy twierdzicie, że bój, który 
toczymy, przekleństwem jest jedynie i tylko 
zgubę niesie. Że tylko kłamstwem stoi 
i z „Ojca kłamstwa” jest.
  Jest jeden punkt widzenia, który jest 
prawdą i który zamyka usta wszystkim, co 
chcą „rżnąć karabinem o bruk” – a temu na 
imię: Sprawa nasza – sprawa Boga!
  Hitler jest antychrystem. „Hitler gegen 
Chrystus” – nosi szumnie tytuł jedna 
z książek, wydanych przez partię. A Stalin 
i bolszewizm – to podniesiona bluźnierczo ku 
niebu czerwona pięść. To wojujące – na 
życie i śmierć – bezbożnictwo sowieckiego 
Kremla.
   Między te dwa wrogi Boga, między ich 
zabójcze spięcie, w cały ich morderczy szał 
– wstawieni my.

 My! WALCZĄCA WARSZAWA!
   My! Jedyny zastęp tych, co Boga znak 
zatknęli na swoich sztandarach i zawoła-
niem: „Bóg, Honor i Ojczyzna” dają życie 
swe o świetność i niepokazalność tych trzech 

    My! – wielki, krwawy krzyk i bluzg – 
toczony bronią satanistów – z boku mistycz-
nego ciała Chrystusa.

 Czy wam to nie jest oczywiste?
 Sprawa nasza – sprawa Boga!
 Szaleńcy my Boga!
 A przed nami zastępy antychrysta!

  I mamy się lękać tego boju? Ma nas 
zatrważać wielka ich liczba i wielka 
przewaga ich broni?
  Jakąż nad nami może mieć przewagę 
Zgięty niewolnik?...
Cóż znaczy – wobec nas – taka ćma motłochu, 
Wylęgła w prochu, czołgająca w prochu, 
Którą w bój wypycha żelazna ręka, 
A którą rządzi nie prawo, lecz pycha.

 Iście – Szaleńcy my!
 Lecz sprawa nasza – sprawa Boga!

    I tak jak sto lat temu nasz bard uderzył 
w ton najgłębszej duszy polskiej w chwili 
największego jej na krzyżu rozpięcia – tak 
i my na nim – nieodrodni ojców wielkości 
dziedzice wołamy: 

Opracował: Krzysztof Kanabus 

* – „Ojciec Paweł” to pseudonim konspiracyjny 
o. Józefa Warszawskiego, jezuity, kapelana 
żołnierzy Zgrupowania „Radosław”. Kazanie to 
zostało wygłoszone podczas niedzielnej Mszy św. 
odprawionej w budynku szkoły przy ul. Barokowej, 
w pobliżu Komendy Głównej AK. Na Eucharystii był 
obecny cały sztab ze Starego Miasta z gen. 
Tadeuszem Komorowskim „Borem” na czele.

I z archaniołem twoim na czele 
Pójdziemy potem w wielki bój,
I na drgającym szatana ciele  
Zatkniemy sztandar zwycięski Twój!  
(…) Wtenczas usłyszy podły bluźnierca 
Naszą odpowiedź: Bóg był i jest**.

** – fragmenty na motywach twórczości Kornela 
Ujejskiego.

wartości, których ludzkości chcą pozbawić 
otaczający nas zabójczym pierścieniem 
wrogowie nieba.

Na zdjęciu: „Ojciec Paweł”

  Powstanie trwa. Nagle nadlatują samoloty. 
Zaczyna się bombardowanie. Słychać świst 
zrzucanych bomb. Byłem wtedy bardzo 
młody, towarzyszyłem mojej mamie i modli-
łem się. Trzask, bum, buch! Zaczęło się 
bombardowanie. Kamienice się zawalają, 
cegły spadają na ulice. Nagle wybiega 
kobieta. Nikt jej nie zna. Zaczyna się modlić. 
My też. Bombardowanie ustało. Ale następne 
samoloty. Znowu chaos na ulicach. Kamienice 
się zawalają. Nagle – buch!

 Znowu huk. Zawala się środkowa kondy-
gnacja. Nasze mieszkania też. Światło zaczyna 
gasnąć i mrugać. Wśród ludzi w piwnicy wybu-
cha panika. Ludzie przepychają się i krzyczą. 
Inni, w tym moja matka, nie ruszają się z miej-
sca, tylko dalej się modlą. Na zewnątrz 
jeszcze jakieś wybuchy. Nagle znowu trzask. 
Pierwsza kondygnacja zawala się na parter 
nad piwnicą. To koniec.

DZIADEK JAŚKA o Powstaniu /Janek Kowalski, uczeń liceum/

 W sierpniu 1944 roku mój dziadek był 
młodym Warszawiakiem. Wiele razy 
opowiadał mi o powstaniu. Chciał, żebym 
pamiętał. I zapamiętałem, a oto jego 
opowieść.

 Panika, płacz, krzyk. Huk, piwnica się trzęsie, 
tumany kurzu, tynk sypie się z sufitu. Iskry sypią 
się z kabli elektrycznych. W ciemności i kurzu, 
ktoś woła: żyjemy! Dziękujemy Bogu za ocale-
nie, szukamy wyjścia. Macamy ściany. Na 
próżno, wyjścia nie ma. Jesteśmy zgubieni.
 Wyciągam z kieszeni zapałkę. Szukamy, nic, 
znów ciemno. Mam jeszcze jedną zapałkę, 
jest! Znajdujemy szczelinę w murze. Radość. 
Przeciskamy się, modlimy, płaczemy z radości. 
Nagle szok, widok tragiczny. Wszędzie otaczają 
nas ruiny. Na ulicach cegły, domy jak szkie-
lety, co chwila wybuchy siwego, gryzącego 
w oczy dymu. Ludzie szukają schronienia, 
ale nie ma gdzie się ukryć! Tu wszystko 
zrównane z ziemią. Strzały. Idziemy nocą, 
znajdujemy nowy dom. Jesteśmy ocaleni.

 Trafiło nas. Posypał się tynk. Ściana się 
zawaliła. Wszyscy ludzie uciekają do piwnicy. 
My też. Podtrzymuję moją chorą matkę. Znowu 
trzask. Zawala się pierwsze piętro kamienicy. 
Nadal słychać huk bomb. Ja i wszyscy ludzie 
w piwnicy modlimy się o ocalenie. Bombardowa-
nie ustało?
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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 284

Opracował: Maciej Lichota 

zadanie: Rozwiąż test.

Warto tu przybliżyć jeszcze jedną 
pielgrzymkę, która prowadzi do Wilna, do 
Matki Bożej Ostrobramskiej. 

  Wyjątkowość tej pielgrzymki co roku sta-
nowią spotkania z Polakami mieszkającymi 
poza granicami Ojczyzny oraz z Litwinami – 
poznawanie ich kultury i codzienności. 
   Niosąc swe intencje przed Cudowny Obraz 
Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, 
można przeżyć swoistą lekcję historii i odbyć 
prawdziwe rekolekcje w drodze, do czego 
zachęcają organizatorzy – Salezjanie Księdza 
Bosko.

Droga do Bożego Miłosierdzia

  W tym roku odbyła się już XXIV 
Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza 
z Suwałk do Wilna. 15 lipca pielgrzymi 
wyruszyli z Suwałk, by przez 10 dni pokonać 
trasę 260 kilometrów wiodącą przez Polskę 
i Litwę. Dotarli do Wilna 25 lipca na uroczystą 
Mszę św. celebrowaną przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. 
     Na miejscu w Wilnie można było skorzystać 
z zorganizowanych wycieczek autokarowych 
po Litwie, lub samemu zwiedzać wybrane 
miejsca. Każdy z pątników mógł wrócić do 
Suwałk czy Warszawy autokarem.

 Pielgrzymka do Bożego Miłosierdzia 
z Ożarowa Mazowieckiego do krakowskich 
Łagiewnik już na stałe wpisała się w kalendarz 
pielgrzymek w Polsce. 
   Od jedenastu lat wychodziła stąd Piesza 
Pielgrzymka do Miłosierdzia Bożego. Przez ten 
czas wiele się zmieniało. Zmieniała się trasa 
i termin pielgrzymki. Zmieniali się pątnicy 
i przewodnicy Pielgrzymki. 
    W tym roku pielgrzymi wyruszyli już w XII 
Pielgrzymkę do Bożego Miłosierdzia, tym 
razem już nie na nogach, ale na rowerach, i to 
największa zmiana jaką do tej pory „przeszła” 
ta Pielgrzymka. Chociaż zasadniczo trasa nie 
uległa zmianie, to zmienił się czas jej trwania. 
W tym roku miała ona miejsce w dniach od 
11 do 17 lipca. Pątnicy wyruszyli w drogę 
w piątek, 11 lipca po Mszy św. w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszaw-
skiej w Ożarowie Mazowieckim. Na rowerach 
pojechali do Warszawy na ul. Żytnią, gdzie 
Helena Kowalska została przyjęta do 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 
Stamtąd, śladami św. Faustyny, udali się do 
Derd i Walędowa, gdzie również przebywała 
Apostołka Bożego Miłosierdzia. Pierwszy dzień 
zakończyli w Lewiczynie. 
 Tradycyjnie, 16 lipca, w Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 
nawiedzili Sanktuarium w Czernej koło 
Krakowa, gdzie wzięli udział w odpustowej 
Eucharystii. Był to również dzień przyjęcia 
karmelitańskiego szkaplerza. 
   Na rowerach spędzili sześć dni przejeżdża-
jąc każdego dnia od 47 do 82 km. 
Pokonawszy całą trasę, tj. 388 km, 16 lipca 
dojechali do celu, czyli do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny 
w Krakowie. Następnego dnia nawiedzili 
Sanktuarium św. Jana Pawła II mieszczące się 
na terenie dawnych kamieniołomów, w których 
w czasie wojny pracował Karol Wojtyła, 
późniejszy papież. Tam, przy relikwiach św. 
Jana Pawła II,  odprawili Eucharystię dziękując 
Bogu za jego kanonizację. Tą Mszą św. 
zakończyli swe tegoroczne pielgrzymowanie, 
które odbyło się  pod hasłem „Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Wolność 
jest darem Boga, który w bardzo łatwy sposób 
można zaprzepaścić. Zło, grzech, przemoc, 
nałogi, fałszywy obraz Boga, świata i samego 
siebie zagrażają naszej pełnej wolności. 
W trakcie drogi, pątnicy zastanawiali się jak 
wyjść z tego wszystkiego co nas ogranicza 
i zniewala. Jak powrócić do pełnej wolności, 
którą podarował nam Chrystus? Zmierzali do 
celu swej pielgrzymki, wierząc, że ich wspólny 
trud stanie się zaczynem nowego życia 
w pełnej wolności.

1. Zaznacz, które zdanie jest fałszywe. 

2. Syn króla Dawida to: 

3. „Ojcem wszystkich wierzących” 
 nazywany jest:

8. Po czym uczniowie, o których mowa
 w 24. rozdziale Ewangelii  
 wg św. Łukasza poznali Chrystusa?

5. Kto „zstąpił z nieba, podszedł, odsunął
 kamień i usiadł na nim”? (Mt 28, 2)

□ a) Eliasz
□ b) Mojżesz 
□ c) anioł Pański 
□ d) Abraham 

□ a) Św. Łukasz napisał Dzieje Apostolskie.  
□ b) Św. Jan napisał tylko Apokalipsę.   
□ c) Św. Mateusz napisał jedną z Ewangelii.  
□ d) Św. Marek napisał jedną z Ewangelii. 

6. Komu według Ewangelii św. Marka
 najpierw ukazał się Zmartwychwstały 
 Pan Jezus?

□ a) Marii, matce Jakuba
□ b) Joannie
□ c) Marii Magdalenie
□ d) Weronice 

7. Dokąd zmierzali uczniowie, o których 
mowa w 24. rozdziale Ewangelii 
wg św. Łukasza?

4. Kiedy według Ewangelii św. Mateusza 
 Maria Magdalena i druga Maria 
 przyszły obejrzeć grób Pana Jezusa? 

□ a) przed szabatem, o zmroku
 ostatniego dnia tygodnia 

□ b) przed szabatem, o świcie
        pierwszego dnia tygodnia 
□ c) po upływie szabatu, o świcie

 pierwszego dnia tygodnia 
□ d) po upływie szabatu, o zmroku
        pierwszego dnia tygodnia

□ a) Aaron 
□ b) Mojżesz
□ c) Salomon
□ d) Jozue

□ a) Abraham
□ b) Mojżesz
□ c) Dawid
□ d) Eliasz 

□ a) do Emaus
□ b) do Betlejem
□ c) do Rzymu 
□ d) do Nazaretu

□ a) po złowieniu ryby 
□ b) po łamaniu chleba
□ c) po przebitym boku 
□ d) po naukach przez Niego

 wygłoszonych  

WAKACYJNE 
WĘDROWANIE cd.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

 W czasie wakacji pamietaj
o udziale w niedzielnej

,

 Eucharystii i codziennej 
modlitwie.

 Do „Tej, co w Ostrej świeci Bramie...”
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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 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.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– w środę, 20 sierpnia, Wspomnienie

św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła,
– w czwartek, 21 sierpnia, Wspomnienie

św. Piusa X, papieża,

– w piątek, 22 sierpnia, Wspomnienie
Najśw. Maryi Panny Królowej.
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne
życzenia błogosławieństwa Bożego
i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.

2.

3.

4.

Nieszpory zostaną odprawione dziś o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy 
w intencji zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

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

W najbliższym czasie sakramentalny
związek małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kance-
larię parafialną. Narzeczonych pole-
camy modlitwie parafian.

-  Maciej Karol Seliński, kawaler 
z parafii pw. Świętej Opatrzności Bożej 
w Warszawie
i        Jadwiga Ryterska, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź I.

1.

W poprzednią niedziele zebraliśmy 6508 
PLN na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

5.

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
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