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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 PańskieOto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 20, 7–9

  Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się 
uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 
Stałem się codziennym pośmiewiskiem, 
wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć 
mam zabierać głos, muszę obwieszczać: 
Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się 
dla mnie codzienną zniewagą i pośmie-
wiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę 
Go już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby 
ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem 
wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63,2–6.8–9

 Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 12, 1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. Nie 
bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe.

Wszyscyśmy

  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest 
nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA 
Mt 16, 21–27 

  Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom 
na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
cierpieć od starszych i arcykapłanów, i 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i 
rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus 
rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za 
swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy 
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z 
aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu 
według jego postępowania.
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K OM E N T A R Z
 Jakże często brak nam kon-
sekwencji w życiu wiary! 
    W chwilach uniesień chętnie dekla-
rujemy naszą przynależność do 
Chrystusa i gotowość do poświęceń 
i wyrzeczeń. Gdy jednak zaistnieją 
niesprzyjające okoliczności, potrafimy 
uskarżać się na Boga, zarzucając Mu 
brak troski o nas.

   Dzisiaj czytamy o tym, jak próbuje 
odwieść Jezusa od wypełnienia 
zbawczego planu Boga. To tak, jakby 
wiedział lepiej, jak należy postępować, 
lub co jest lepsze dla zbawienia ludzi. 
Jak bardzo w naszym postępowaniu 
jesteśmy podobni do Piotra z dzisiej-
szej Ewangelii, gdy próbujemy 
narzucić Bogu naszą wizję życia, lub 
gdy próbujemy przekonać Go, co jest 
dla nas lepsze.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ef 1, 17–18

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

 Zastanówmy się nad postawą 
Piotra. Zapewne czuł się dowar-
tościowany, gdy został wyróżniony 
przez Jezusa za swoją wiarę, o czym 
słyszeliśmy w Ewangelii w poprzed-
nią niedzielę. 

  Obyśmy w takich chwilach usłyszeli 
głos Ducha Świętego, przywołują-
cego nas do wierności, zaufania 
i zawierzenia Bogu, który jest naszym 
Ojcem.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.
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W 75. ROCZNICĘ – Wojna obronna 1939 r. 

Na podstawie:
„Uciekinier” – Bernard de Roquefeuil
„Wilanów w czasie okupacji…” 
– B. Niemierowska-Szczepańczyk

Wspomnienia mieszkańców Wilanowa i jego okolic.

   Dwie wielkie potęgi wojskowe ówczesnej 
Europy, Niemcy i Związek Radziecki, dokonały 
agresji na nasz kraj, pomimo, że wcześniej 
podpisały z Rzeczypospolitą Polską traktaty 
i pakty o nieagresji. Przy biernej postawie 
naszych zachodnich „sojuszników”, agresorzy 
bez przeszkód dokonali tego, co zaplanowali.

 Rannych żołnierzy przenoszono do prowi-
zorycznego szpitala urządzonego w pałacu, 
w którym nie było lekarza, a jedyną 
pielęgniarką posiadająca wiedzę fachową 
była pani Maria Branicka, mającą do pomocy 
Ilzę Glinicką i Alinę Pocent.

  W październiku, już po ustaniu działań 
wojennych, za zgodą władz przeprowadzono 
ekshumację poległych żołnierzy polskich, 
broniących okolic Wilanowa. Pracami 
ekshumacyjnymi, identyfikacyjnymi i organi-
zowaniem uroczystego pogrzebu kierowała 
pani Zofia Dobrzyńska, przy współudziale 
pracowników majątku Wilanów, Józefa 
Wernio i Wiktora Kontryma oraz wielu 
mieszkańców pobliskich miejscowości.

  Rozpoczęte 1 września 1939 r. przez 
Niemcy, działania zbrojne, już po ok. dwóch 
tygodniach na dobre dotarły do południowych 
krańców Warszawy w rejon Wilanowa. Najpierw 
sporadyczne potyczki, badanie możliwości 
i pozycji przeciwnika, przeradzały się w coraz 
większe starcia. Najkrwawszy bój rozegrał się 
18 września, gdy utworzony dzień wcześniej, 
rozkazem Dowódcy Armii „Warszawa” gen. 
Juliusza Rummla, Oddział Partyzancki Armii 
„Warszawa” (większość jego żołnierzy pocho-
dziło z 360. pułku piechoty) pod dowództwem 
kpt. Konstantego Zbijewskiego wyruszył nocą 
z Fortu Czerniakowskiego w kierunku Wilanowa.

Obrońcy Wilanowa

    Podpisany 3 sierpnia 1939 r. pakt ibbentrop – ołotow, ostatecznie przesądził los Polski 
i jej mieszkańców na długie dziesięciolecia.

Bałtaziuk Edward 
Bilski Piotr 
Boraczuk Ignacy
Chudzik Teofil 
Ciechomski Edward
Cukier Abram
Czubek Władysław
Dobrowolski Henryk
Drymer Władysław
Filipowicz Abram

 Niemcy nie przestrzegając Konwencji 
Międzynarodowych atakowali również obiekty 
cywilne, a nawet budynki z wyraźnie widocz-
nym znakiem czerwonego krzyża, którym 
były oznaczone punkty sanitarne i szpitale.
   Wśród ludności cywilnej Wilanowa pierwszą 
ofiarą XX-wiecznych Hunów był pracownik 
majątku – elektryk pan Wernio, ostrzelany 
przez samoloty, gdy gasił pożar własnego domu.
  Jedną z ostatnich, była poległa 29 września, 
już po kapitulacji Warszawy, Halina 
Porębska, czternastoletnia dziewczyna, 
której fotografii umieszczonej na jej grobie, 
przyglądam się idąc na gród moich dziadków 
od z górą pięćdziesięciu lat, gdy tylko do 
mojej świadomości, jako małego dziecka, 
dotarło czym jest śmierć. Zawsze zadaję 
sobie pytanie dlaczego ją to spotkało, młodą 
mającą przed sobą naukę w gimnazjum i 
całe życie. Dlaczego!!! Oby te okropności 
nigdy więcej się nie powtórzyły.

 Uroczystościom pogrzebowym przewo-
dniczył miejscowy proboszcz ks. dr Jan 
Krawczyk, który wcześniej wydzielił na 
cmentarzu parafialnym specjalną kwaterę 
pod groby poległych. W grobach tych 
spoczęło 76 żołnierzy, spośród których 
zdołano zidentyfikować 49.

 Oto Ci co spoczęli w wilanowskiej ziemi – polegli w obronie Ojczyzny, oficerowie, podoficerowie, szeregowcy i ochotnicy, 
praktycznie wszyscy z nich zginęli 18 września 1939 r.

    Celem tej akcji zbrojnej było odbicie go z rąk 
niemieckich. Już przy figurze św. Jana 
Nepomucena oddział dostał się pod ostrzał 
żołnierzy wroga. Pomimo tego nasi żołnierze 
dotarli w okolice cmentarza wilanowskiego, 
gdzie dostali się pod silny ogień piechoty 
i wozów pancernych, które Niemcy ściągnęli 
nad ranem w rejon walk. Obawiając się 
okrążenia, zdziesiątkowane oddziały polskie, 
na rozkaz kpt. Zbijewskiego, rozpoczęły 
odwrót w kierunku Sadyby. Niestety na polu 
walki poległo wielu obrońców Wilanowa, 
najwięcej w okolicach cmentarza i parku. 
Pochowano ich przeważnie tam, gdzie padli 
w boju.

Zdjęcie nagrobne Haliny Porębskiej

Zdjęcie z wiosny 1944 r., na którym pani Radomyska, 
Bernard de Roqueleuil i Anna Branicka porządkują 
groby żołnierzy poległych w 1939 r.

Furgiełło Zygmunt
Gwarecki Czesław
Gołębiowski Lucjan 
Gryz Marian
Heinemann Jan
Jakubowski Jerzy
Kiszka Jan
Kołpak Józef 
Kostrzewa Jan
Kowalczyk Ludwik

Kowalski Marian 
Krawczyk Henryk 
Krawczyk Wacław 
Kruszyński Michał 
Kuryło Józef
Latoszek Marian 
Majchrowski Edward 
Matolski-Matula Edward 
Nakonieczny Szymon 
Nowiński Józef

Pestka Julian
Piątkowski Zbigniew
Piłoszewski Henryk
Reichner Gustaw
Rejman Jan
Rudnicki Zygmunt
Siodoś Marian
Stankiewicz Józef
Strzelec Jerzy
Szternberg Mayer

Szredzki Waldemar
Tarasiński Władysław
Turkowski Stanisław
Wakuła Bolesław
Wiśniewski Feliks              
Witych Bolesław             
Włodarczyk Mieczysław
Wymysłowski Bolesław
Zaręba Władysław
i 27 (lub 25) nieznanych
 z nazwiska żołnierzy

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Na zdjęciu: współczesny widok grobów żołnierzy 
poległych w 1939 r.
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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: Wykonaj polecenia.

 Za zgodą władz kościelnych siostry 
miłosierdzia przystąpiły do rozpowszechniania 
płóciennego wizerunku Serca Matki. Szka-
plerzne apostolstwo bardzo szybko zaczęło 
przynosić błogosławione owoce, a sława 
szkaplerza przekroczyła granice Francji.
   Wobec wielu faktów, wskazujących na niespo-
dziewane nawrócenia do Boga, uzyskane 
przez nabożeństwo zielonego szkaplerza, 
w 1863 r. papież Pius IX oficjalnie zatwierdził 
szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi.
 Wierne zastosowanie się do wskazówek 
Niepokalanej i korzystanie ze szkaplerza 
okazały się bardzo skuteczne. Do tej pory nie 
przestaje on dokonywać niezwykłych nawróceń 
i uzdrowień. Zielony znak Niepokalanego Serca 
jest także skutecznym lekarstwem w chorobie 
alkoholowej. 
  Orędzie przekazane s. Justynie Bisqueyburu 
wzywa wszystkich, którzy przyjmują Zielony 
Szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi do 
przyjęcia również Jej miłości. Ludzie, którzy 
wyciągają po niego ręce, często nie znają jego 
pochodzenia i historii, co grozi niebezpieczeń-
stwem potraktowania go jak talizmanu lub 
amuletu. Dlatego konieczne jest ożywianie 
prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej 
Maryi Panny.

PIELGRZYMKA 
NIEPOKALANEJ (2)

a). uzupełnij treść głównych prawd wiary,
b). wpisane słowa znajdź i wykreśl, pozostałe litery czytane poziomo utworzą 

rozwiązanie.

1. Jest ………… Bóg.
2. Bóg jest …………. sprawiedliwym, który za ………… wynagradza,

a za zło …………. .
3. Są ……… Osoby Boskie: Bóg ……… , Syn ………. i Duch ……… .
4. Syn Boży stał się …………….. i umarł na …………….. dla naszego

zbawienia.
5. ………… ludzka jest nieśmiertelna.
6. ………… Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

od 10.08.2014 do 14.09.2014

Aby młodzież umiała się 
posługiwać nowoczesnymi 

środkami społecznego przekazu 
z korzyścią dla własnego rozwoju 

oraz lepszego przygotowania 
do służby społeczeństwu.

 Poprzez Zielony Szkaplerz możemy nieść 
pomoc duchową osobom niechętnym 
i obojętnym religijnie. Pamiętajmy jednak, by 
miłość do Maryi, ufność w Jej macierzyńską 
opiekę i wiara w Jej obecność w naszym życiu, 
stały się podstawowym warunkiem szkaplerz-
nego nabożeństwa. Tylko wtedy unikniemy 
pokusy traktowania szkaplerza jako amuletu. To 
Ona, zamykając nas w swoim Niepokalanym 
Sercu, zanosi nasze błagania swojemu Synowi 
i wstawia się za nami.

Przygotowali: A. i Z. Kozikowscy

Rozwiązanie: ………………………………

C  Z  Ł  O  W  I  E  K  I  E  M 
N  Ł  A  S  K  A  A  M  K  A  S 
Z  C  O  J  C  I  E  C  R  K  Z 
Ś  W  I  Ę  T  Y  E  D  Z  A  N
T  J  E  D  E  N  I  U  Y  R  E 
R  C  B  O  Ż  Y  H  S  Ż  Z  O 
Z  S  Ę  D  Z  I  Ą  Z  U  E  R 
Y  Y  D  O  B  R  O  A  C  H  – 
Y  B  A

 Pierwszego widzenia Niepokalanej s. Justyna 
doznała 18 stycznia 1840 r., kiedy była jeszcze 
nowicjuszką. Objawienia powtórzyły się kilka 
razy, a najważniejsze nastąpiło 8 września 1840 r. 
Tego dnia s. Justyna ujrzała Najświętszą Maryję 
Pannę, która w prawej ręce trzymała swoje 
serce, z którego górą wychodziły jasne 
płomienie, a w lewej rodzaj szkaplerza: był to 
kawałek zielonego sukna z tasiemką tego 
samego koloru. Na jednej stronie materiału był 
wizerunek Najświętszej Dziewicy, a na drugiej 
znajdował się krzyż, pod nim przebite mieczem 
Serce otoczone napisem: „Niepokalane Serce 
Maryi, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci 
naszej”. Siostra Justyna zrozumiała, że należy 
sporządzić szkaplerz według przedstawionego 
wzoru. Otrzymała zapewnienie, że  szkaplerz ten 
będzie wyjednywał nawrócenie ludziom nie 
mającym wiary i otrzymają oni szczęśliwą śmierć.

 Wiadomo, że dla uzyskania szczególnych łask 
przywiązanych do każdego szkaplerza wyma-
gane są pewne warunki: przyjęcie szkaplerza 
z rąk kapłana, który ma władzę poświęcania go 
i przyjmowania osób do bractwa, nieustanne 
noszenie szkaplerza oraz spełnienie warunków 
przepisanych do uzyskania określonych 
odpustów i przywilejów.

 W związku z tym polecono s. Justynie, by 
zapytała o to Najświętszą Pannę. Otrzymała  
odpowiedź: „Szkaplerz ten nie jest podobny do 
innych znanych w Kościele świętym, które są 
jakby odzieniem danego bractwa. Jest po prostu 
pobożnym obrazkiem przytwierdzonym do 
kawałka zielonego sukna i zawieszonym na 
tasiemce tego koloru. Do jego poświęcenia nie 
potrzeba szczególnej formuły i nie nakłada go 
kapłan. Wystarczy, by był poświęcony przez 
kapłana i noszony przez osobę, o której 
nawrócenie lub uleczenie chodzi. Można go 
nawet bez wiedzy danej osoby włożyć do łóżka 
lub wszyć do ubrania, w którym chodzi lub 
włożyć do pokoju, w którym mieszka. Co do 
modlitw, wymagane jest jedynie odmawianie tej, 
która jest wypisana na szkaplerzu.(...) O ile 
osoba, o której nawrócenie lub uzdrowienie 
chodzi, nie wie o tym, że szkaplerz jej dano, 
modlitwę odmawia ta osoba, która zajmuje się tą 
sprawą. Szkaplerz ten może być używany we 
Francji i wszędzie. Obiecane szczególne łaski 
zależą od siły ufności i wiary dających lub 
noszących szkaplerz. Oznaczają to promienie 
spływające z Niepokalanego Serca”.

 W tym roku mija 160 lat od ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. Pragniemy otwierać się na dary 
Niepokalanego Serca Maryi. Wśród nich są 
także zewnętrzne znaki Jej macierzyńskiej 
opieki. Powszechnie znany i czczony jest tzw. 
cudowny medalik, objawiony w 1830 r. św. 
Katarzynie Laboure. 10 lat później Niepokalana 
nawiedziła inną zakonnicę z paryskiej wspólnoty 
sióstr miłosierdzia, s. Justynę Bisqueybum. To 
przez nią Boża Opatrzność obdarowała świat 
niezwykłą tarczą na godzinę śmierci, jaką jest 
szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi, tzw.

 ZIELONY SZKAPLERZ.
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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

Kończą się wakacje. Zachęcamy do udziału 
w nabożeństwach w dni powszednie 
oo  ggooddzz.  17.30:
– w poniedziałek – nabożeństwo 

do św. Anny,
– w środę – nabożeństwo

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
– w czwartek – Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, 

Uroczysta Msza św. w 331. rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym 
kościele, w czwartek, 12 września, o godz. 
18.00. Mszy św. przewodniczyć będzie Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz 
Romaniuk. W czasie Mszy św. modlić się 
będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do 
licznego udziału w uroczystości.

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

2.

7.

11.

Dziś witamy księdza Marka Dobrzenieckiego, 
który został skierowany do pracy w naszej 
parafii jako rezydent. Życzymy ks. Markowi 
błogosławieństwa Bożego w pełnieniu powie-
rzonych mu obowiązków.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie modlić się będziemy w intencji 
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

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

– Michał Mazur, kawaler
i     Anna Grochulska, panna, oboje z parafii 
tutejszej

– zapowiedź II.

1.

Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się w niedzielę, 7 września, podczas 
Mszy św. o godz. 11.30.

13.

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! 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w poniedziałek, 1 września, 
wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy,
w środę, 3 września, wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego, papieża 
i Doktora Kościoła.

12.

– 

– 

– w piątek – Adoracja Najśw. Sakramentu 
w godzinach od 12.30 do 17.00.

8.

10. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 września, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona 
o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kapłań-
skie. W piątek, 5 września, Msza św. wotywna 

3. Podczas zbiórki na pomoc Kościołowi w Iraku 
zebraliśmy 5381 PLN. Wszystkim ofiarodaw-
com składamy serdeczne Bóg zapłać.

9. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
odbędzie się w środę, po Mszy św. o godz. 18.00.

W poniedziałek, 1 września, Msza św. wotywna 
o Duchu Świętym o godz. 18.00.

4. Jutro przypada 75. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. W tym dniu w sposób szczególny 
modlimy się za poległych w obronie Ojczyzny.

wiona o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty 
i pojednania można będzie skorzystać: 
rano i od godz.16.00, w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy 
osób pragnących skorzystać z sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 6 września Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00,
a zaraz po niej Nabożeństwo Różańcowe.

5.

Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego zostaną odprawione wg nast. porządku: 
– dla Szkoły Podstawowej nr 169 z Powsinka 
i innych szkół prywatnych mieszczących się na 
terenie parafii, we wtorek, 2 września, o godz. 9.00, 
– dla Szkoły Podstawowej nr 261 z Wilanowa 
również we wtorek 2 września, o godz. 10.00, 
– dla Gimnazjum nr 116 z Powsinka i Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Szkoły Europejskiej 
w środę, 3 września, o godz. 9.00.

6.

o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie odpra- 
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