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o g ł o s z
Rodzina z Wilanowa poszukuje 
niani z doświadczeniem 
miesięcznym synkiem na 
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na ca
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 
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy 
mont kopuły naszego k
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 
datku przeznaczyć na ten 
go na rzecz fundacji parafi
zeznaniu podatkowym PIT, 
informacje” – wpisujemy, 
przekazujemy na Fundac
nowensis. Na stoliku przy
zostały wyłożone ulotki 
możliwości odpisania 1% 
cji. Więcej informacji na temat Fundacji 
działalności możemy znaleźć na 
ternetowej www.fundacja-wilanow

Pragniemy zorganizować
fii warsztaty muzyczne, t
ficzne i operatorsko-film
młodzieży. Osoby zainte
ciem udziału, w którychkolwiek 
simy o zgłaszanie się 
Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego 
zorganizować w dniach 
lipca br. „Spływ kajak
dzieży szlakiem Bł. 
Wszystkie osoby chętne pr
nie się do ks. Mikołaja. L
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny 
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywa
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, pa
biecko – zapowiedź I.

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

Każdy, kto by wiedział o 
chodzących między narz
wiązany jest powiado
parafialną. Narzeczonych 
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 
Lb 21, 4b–9

  W owych dniach podczas drogi jednak 
lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić 
przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wypro-
wadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na 
pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, 
a uprzykrzył się nam już ten pokarm 
mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże 
o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że
wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli 
więc ludzie do Mojżesza mówiąc: 
Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu 
i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do 
Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił 
się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do 
Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na 
wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli 
tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. 
Sporządził więc Mojżesz węża miedzia-
nego i umieścił go na wysokim palu. 
I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, 
a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, 
zostawał przy życiu.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 78, 1–2.34–38

 Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6–11

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby 
na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. A w zew-
nętrznym przejawie, uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 
krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich 
i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki 
język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Wszyscyśmy

Uwielbiamy Cię, Chryste, 
i błogosławimy Ciebie, 
bo przez Krzyż Twój święty, 
świat odkupiłeś.

EWANGELIA 
J 3, 13–17

   Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie 
wstąpił do nieba, oprócz Tego, który 
z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. 
A jak Mojżesz wywyższył węża na 
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony.

ks. dr Michał Dubicki
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XXIV Niedziela Zwykła 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

K OM E N T A R Z
  Siostry Franciszkanki od Krzyża 
w Laskach pozdrawiają się na co dzień 
słowami: „Przez Krzyż – do Nieba”. 
Te słowa są kwintesencją dzisiejszego 
święta. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Lecz oszukiwali Go swymi ustami
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne,
w przymierzu z Nim nie byli stali.

 Słowa o wywyższonym i pełnym 
chwały Synu Bożym pozwalają nam 
spojrzeć w zupełnie innym świetle na 
Jego, a także na nasze cierpienia 
i udręki. Bo każdy człowiek niesie 
także swój własny krzyż w postaci 
choroby, udręki psychicznej, czy 
trudnych relacji z innymi. Ważne jest, 
aby takie konkretne doświadczenie 
nazwać i powierzyć w modlitwie 
Jezusowi i swój krzyż połączyć z Jego 
krzyżem. Jezus Chrystus bowiem 
przyjął krzyż nie po to by nas pogrążyć 
w poczuciu winy za grzechy, ale by 
nas wybawić od wszelkiego zła, które 
ostatecznie będzie musiało ustąpić 
przed siłą dobra.
 Bo „w krzyżu cierpienie, w krzyżu 
zbawienie i w krzyżu miłości nauka”.

On jednak będąc miłosierny
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał
i powstrzymywał swoje wzburzenie.
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NIECODZIENNA WIZYTA W PARAFII 

 Kopia Cudownego Obrazu rozpoczęła swą 
pielgrzymkę po Polsce 29 sierpnia 1957 roku od 
archikatedry warszawskiej. Do roku 1966, 
w którym obchodzono Milenium Chrztu Polski, 
Obraz nawiedził wszystkie parafie diecezji 
północnych (warszawskiej, siedleckiej, admini-
stracji apostolskiej z siedzibą w Białymstoku, 
diecezji łomżyńskiej, warmińskiej, gdańskiej, 
chełmińskiej) i trzech administracji apostolskich 
na Ziemiach Zachodnich (w Gorzowie, 
Wrocławiu i Opolu).

Historia Peregrynacji
kopii cudownego obrazu

Matki Bożej Jasnogórskiej

    Już niebawem, 27 września, naszą parafię nawiedzi Królowa Polski w kopii jasnogórskiego, 
cudownego Wizerunku. Jest to już druga peregrynacja obrazu po Polsce, trwa nieprzerwanie 
od 1985 roku.

   W latach 1953–1956 Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński przebywający w więzieniu, 
opracował plan duchowego przygotowania 
narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Istotną częścią tych przygotowań stała się 
peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej z Jasnej 
Góry, rozumiana jako ingres-wejście Maryi 
w życie codzienne społeczeństwa.
  Pisząc w Komańczy tekst Jasnogórskich 
Ślubów Narodu i program Wielkiej Nowenny 
ks. Prymas poszukiwał równocześnie symbolu 
bliskiego wszystkim Polakom. Zamysł wędrówki 
kopii Jasnogórskiej Ikony ks. Prymas 
przedstawił już po pamiętnym Październiku 
1956 roku i zwolnieniu z ośrodka internowania. 
  Ostateczna decyzja w sprawie Nawiedzenia 
wszystkich polskich parafii i diecezji przez kopię 
Cudownego Obrazu Jasnogórskiego zapadła 
11 kwietnia 1957 roku na 45. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski.

  14 maja 1957 roku papież Pius XII poświęcił 
obraz, a 26 sierpnia, w święto Matki Bożej 
Częstochowskiej odbyła się na Jasnej Górze 
uroczystość rozpoczęcia milenijnego Nawiedze-
nia. Na uroczystości obecny był cały Episkopat 
Polski oraz wielka rzesza pielgrzymów. 
Cudowny Obraz przeniesiono do bazyliki i tutaj 
nastąpił symboliczny obrzęd „pocałunku” – 
zetknięcia Cudownego Obrazu z kopią. Obraz 
Nawiedzenia został wyniesiony procesjonalnie 
na szczyt jasnogórskiego klasztoru. Kolejno 
nieśli go księża, przedstawiciele wszystkich 
diecezji, a na ostatnim odcinku Prymas Polski 
wraz z biskupami.

  Nieco wcześniej, w lutym 1957 roku, paulini 
z Jasnej Góry podjęli się przygotowania kopii 
Cudownego Obrazu. Pracę tę powierzono prof. 
Leonardowi Torwirtowi. Ponieważ nie chodziło 
o wykonanie zwykłej tylko kopii, wysiłek malarza 
wpierały modlitwy zakonów kontemplacyjnych, 
a w Kaplicy Cudownego Obrazu codziennie 
odprawiana była w tej intencji Msza święta.

     Sobota, 27 września 2014 r. 
godz. 19.00  –  Powitanie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

  Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kard.
           Kazimierza  Nycza. 

godz.  21.00  –  Apel Jasnogórski 
godz.  21.10  –  Akatyst ku czci Matki Bożej
godz. 22.00-24.00  –  Indywidualne czuwanie
godz. 24.00  –  Msza święta
godz. 01.00-07.00  –  Czuwanie grup parafialnych

2państwa 

  W 1966 roku decyzją Episkopatu przerwano 
na pewien czas Peregrynację, aby Obraz mógł 
być obecny na uroczystościach milenijnych we 
wszystkich stolicach biskupich Polski i miejscach 
o historycznym znaczeniu dla Kościoła i narodu. 

Obraz powrócił na szlak swego pielgrzy-
mowania 18 czerwca 1972 roku. W tym dniu 
w Radomiu odbyły się uroczystości rozpoczy-
nające Peregrynację w diecezji sandomierskiej 
i następnie obraz peregrynował w diecezjach: 
kieleckiej, administracji apostolskiej z siedzibą 
w Drohiczynie, diecezji łódzkiej, wrocławskiej, 
płockiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Ostatnim etapem wędrówki Obrazu była 
diecezja częstochowska. 12 października 1980 
roku na Jasnej Górze odbyło się uroczyste 
nabożeństwo dziękczynne za łaski Nawiedzenia.

   Teraz z radością oczekujemy tej niecodziennej 
wizyty w naszej parafii.
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   W ciągu ponad 23 lat pielgrzymowania Maryja 
w kopii Cudownego Obrazu nawiedziła przeszło 
8 tysięcy kościołów i kaplic, 7150 parafii. 
Wszędzie przygotowywano Jej przyjęcie godne 
Królowej Polski. Nie sposób zliczyć łask 
wyproszonych przed wędrującym Obrazem. 
Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisał o ducho-
wych owocach Nawiedzenia: „Cieszy nas ten 
Boży plon długoletniej Peregrynacji Matki Bożej 
w naszych diecezjach i parafiach. Plon obfity 
w trwałe owoce, bo zrodzone z głębokiej 
przemiany wnętrza, pod działaniem łaski; w woli 
ochrony i rozwoju dobra, które staje się 
błogosławieństwem i siłą życia dla każdego, kto 
dobro to uznaje za wartość nadrzędną...”. 

   Ksiądz Prymas podsumowując pierwsze 9 lat 
nawiedzenia powiedział, że obraz „dokonał 
wielkiego dzieła przemiany serc, olbrzymich 
nawróceń i ożywienia życia religijnego. Stał się 
ważnym i doniosłym czynnikiem przygotowania 
Polski na milenijne Te Deum Narodu oraz 
prawdziwym znakiem jedności Polski Tysiąclecia, 
Polski katolickiej ze Stolicą Piotrową”.

 Kilka dni po zakończeniu milenijnej pere-
grynacji Obraz wyruszył w dalszą wędrówkę, 
ponownie nawiedził parafie stolicy. Wydarzenie 
to, nazwano Misyjnym Nawiedzeniem Stolicy, 
ponieważ związane było z organizowanymi                 
w parafiach misjami. Wspaniałym darem 
Królowej Polski, ofiarowanym całemu narodowi 
polskiemu w jubileuszowym roku 600-lecia 
Jasnej Góry, była Jej wędrówka do wszystkich 
kościołów katedralnych na terenie kraju. Po raz 
drugi Maryja w kopii cudownego Obrazu 
Jasnogórskiego wyruszyła na spotkanie ze 
swoim ludem. Jako przygotowanie do Jubileu-
szowego Roku 2000 od narodzenia Chrystusa,  
trwa w Polsce od 5 maja 1985 roku Drugie 
Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego. 
Dalszym owocem peregrynacji było tzw. „małe 
nawiedzenie” w parafiach kopii Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej wędrującej od domu 
do domu, od rodziny do rodziny.

 Odnowić śluby nasze chcemy,
       Maryjo

Program nawiedzenia kopii cudownego obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii ŚW. ANNY w Wilanowie

    Niedziela, 28 września  2014 r.
godz. 07.00  –  Godzinki
godz.  07.15  –  Msza święta
godz.  08.30  –  Msza św. z udziałem grup i zespołów parafialnych
godz. 10.00  –  Msza św. z udziałem młodzieży
godz. 11.30  –  Msza św. z udziałem rodzin oczekujących potomstwa, 

          małymi dziećmi, małżeństw niesakramentalnych 
godz. 13.00  –  Msza św. z udziałem osób w podeszłym wieku i chorych
godz. 17.00  –  Nabożeństwo pożegnania kopii cudownego obrazu
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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.

S  P  R  A  W  I  E  D  L  I  W  O  Ś  Ć
E  W  I  A  R  A  N  A  D  Z  I  E  J  A
P  U  M  I  A  R  K  O  W  A  N  I  E  I
K  R  O  Z  T  R  O  P  N  O  Ś  Ć  L  E
M  I  Ł  O  Ś  Ć  Z  M  Ę  S  T  W  O  A
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zadanie 1: Znajdź i wykreśl trzy cnoty Boskie oraz cztery cnoty główne.
       Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie.

Hasło: ……………………

zadanie 2: Skreśl co drugą literę a otrzymasz rozwiązanie.

T   S   A   M   B   N   E   T   R   A    N    C   A   R   K    J   
U    I    L    A   U    S    M   Z

Rozwiązanie: ………………………

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

   Objawienia siostry Apolonii miały również 
charakter nieco polityczny.  Czytając jej relację 
z objawień, widać jak na dłoni troskę szarytki 
o swoją ojczyznę – Francję – która tkwiła 
w rewolucyjnym zamęcie. Siostra przytaczała 
słowa Pana Jezusa, który mówił: „Francja nie 
zginie, zbawię ją przez mój Krzyż, do którego 
mnie miłość przybiła”. Jednak wizjonerka 
uzależniła nawrócenie „najstarszej córy 
Kościoła” od propagowania w niej kultu Męki 
pom

Szkaplerz 
Męki Pańskiej

 „Ci, którzy nosić go będą, otrzymają 
w każdy piątek zupełne win swych 
odpuszczenie oraz wielkie pomnożenie wiary, 
nadziei i miłości” – powiedział Pan Jezus 
w objawieniu skierowanym do Apolonii Andriveau. 
Chrystus, trzymając w ręce szkaplerz czerwony, 
zachęcił do praktykowania tradycyjnych form 
pobożności.

 Ludwika Apolonia Andriveau urodziła się w 
1810 r. w majętnej rodzinie. Po śmierci matki 
rodzina umieściła ją w klasztorze sióstr 
elżbietanek, gdzie zyskała opinię najzdolniejszej 
uczennicy. Władze zgromadzenia miały nadzieję 
na wstąpienie do ich wspólnoty młodej Ludwiki. 
Jednak w wieku dwudziestu trzech lat 
postanowiła rozpocząć formację zakonną 
w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia (popularnie 
nazywanych szarytkami), założonym przez 
św. Wincentego à Paulo w 1633 r. Została 
skierowana do pracy z dziećmi. Z powodu złego 
stanu zdrowia przełożeni przenieśli siostrę 
Apolonię do posługi w zakrystii. Największą 
jednak radość sprawiało jej opiekowanie się 
chorymi i ubogimi, w których widziała cierpiącego 
Chrystusa. Zmarła w 1895 r. opatrzona świętymi 
sakramentami.

 Od 26 lipca do 14 września 1846 siostra  
Apolonia otrzymała łaskę objawień prywatnych, 
z których zwierzyła się swojemu stałemu 
spowiednikowi. Kapłan ten nakazał zakonnicy 
spisanie wszystkich wizji. Siostra Apolonia 
zapisała między innymi: „Gdy modliłam się 
wieczorem w kaplicy, zauważyłam Chrystusa 
Pana odzianego w długą szatę koloru purpury 
oraz błękitny płaszcz. Ale nie była to już twarz 
znużona bólami zadanymi w pretorium, jaką 
widziałam kilka dni przedtem w czasie Mszy św. 
Było to uosobienie piękna.

 Szkaplerz Męki Pańskiej bywa również 
nazywany CZERWONYM SZKAPLERZEM, 
gdyż na kawałku czerwonego sukna zawieszo-
nego na tasiemce tego samego koloru umiesz-
czono dwa obrazki: z jednej strony Pana Jezusa 
wiszącego na krzyżu otoczonym narzędziami 
męki oraz napis: Swięta Męko Jezusa 
Chrystusa, zbaw nas, a na drugiej – po dwu 
stronach niewielkiego krzyża Serce Pana Jezusa 
otoczone cierniową koroną i Serce Maryi 
przebite mieczem, poniżej dwaj aniołowie 
w postawie adoracji i napis: Najświętsze Serce 
Jezusa i Maryi, strzeżcie nas. Ze względu na tę 
drugą stronę pełna nazwa szkaplerza brzmi: 
Czerwony Szkaplerz Męki Pańskiej 
i Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 

Pan Jezus trzymał w prawej ręce szkaplerz 
szkarłatny. Na jednej stronie szkaplerza był 
przedstawiony Zbawiciel ukrzyżowany, u stóp 
krzyża narzędzia Jego bolesnej Męki. 
Dostrzegłam również słowa: Święta Męko Pana 
naszego Jezusa Chrystusa zbaw nas. Na 
drugiej stronie szkaplerza widniało Najświętsze 
Serce Jezusa i Maryi, a pomiędzy nimi był 
krzyż, wokoło napis: Najświętsze Serce Jezusa 
i Maryi strzeżcie nas”.

 Pan Jezus zapowiedział również, że 
wszystkim, którzy będą ze czcią nosili 
czerwony szkaplerz, co piątek będzie zsyłał 
odpuszczenie win oraz pomnożenie cnót. 
Siostra Apolonia w swoich relacjach z objawień 
wyrażała nadzieję, że Kościół chętnie udzieli 
pozwolenia na rozpropagowywanie tego 
dewocjonalium oraz zwiąże z nim wiele 
odpustów. Zwierzała się również, że często 
bardzo intensywnie myśli o Męce Pańskiej. 
Przyznała, że „odkąd widziałam Pana Jezusa 
na Krzyżu, myśleć mogę jedynie o Jego Męce. 
Prawie zawsze słyszę wraz z Nim wrzaski Jego 
okrutnych katów w pretorium”.

Pańskiej i praktyki noszenia czerwonego 
szkaplerza. Siostra Apolonia zachęcała również 
do szczególnego przeżywania każdego piątku, 
jako dnia Męki i Śmierci Pana Jezusa. 
Relacjonowała, że Boski Mistrz niezwykle cierpi 
z powodu oziębłości katolików, którzy w piątek 
nie zachowują nakazanego postu i wstrze-
mięźliwości od zabaw. Przekazała również, że 
Pan Jezus prosi o to, by księża misjonarze 
zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
o możliwość odprawiania w każdy piątek Mszy 
wotywnej o Męce Pańskiej. Chrystus 
zapowiedział, że odpowiedź Rzymu będzie 
pozytywna. Tak też się stało.

Przygotowali: A. i Z. Kozikowscy

 Władzę poświęcenia i nałożenia Szkaplerza 
Męki Pańskiej mają jedynie kapłani ze 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. 
Wincentego à Paulo. Pobożnie noszący szka-
plerz mogą uzyskać odpusty, które zatwierdził 
w 1847 r. papież bł. Pius IX. Odpust zupełny 
można uzyskać w dzień nałożenia szkaplerza, 
w każdy piątek (warunkiem dodatkowym jest 
rozważanie Męki Pańskiej) oraz w godzinę 
śmierci. Z kolei odpust cząstkowy można 
uzyskać w każdy dzień tygodnia za co najmniej 
półgodzinne rozważanie Męki Pańskiej oraz za 
ucałowanie „ze skruszonym sercem” szkaple-
rza i odmówienie modlitwy: „Przeto Cię 
błagamy, ratuj sługi Twoje, któreś Krwią Twoją 
najdroższą odkupił”.
  Szkaplerz czerwony można uzyskać dzwoniąc 
pod numer tel.: 12 422 99 74.
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Wydawca

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warszawie.

Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii odbędzie 
się w dniach 27–28 września br. Prosząc 
o obfite i dobre owoce czasu łaski dla naszej 
wspólnoty parafialnej i każdego z nas, po 
każdej Mszy św. odmówimy dziesiątkę różańca.

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

2.

7.

11.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00 w Kanonii.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione 
dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

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.

– Łukasz Luty, kawaler z parafii tutejszej
i     Maria Osipacz, panna z parafii pw. 
Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie

– zapowiedź I.

1.

13.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w poniedziałek, 15 września, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny Bolesnej,
we wtorek, 16 września, wspomnienie 
św. męczenników Korneliusza, papieża 
i Cypriana, biskupa,

12.

– 

– 

8.

10.

Po przerwie wakacyjnej chór parafialny 
wznawia swoją działalność. Spotkania będą 
się odbywały w każdy wtorek, o godz. 18.30 
(po Mszy św. o godz. 18.00), w Kanonii. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

3. Pierwsze spotkanie dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się dziś o godz. 11.00 w kościele.

Rekolekcje przed nawiedzeniem odbędą się 
w dniach 21, 25 i 26 września br. W niedzielę, 
21 września nauki rekolekcyjne będą 
głoszone na każdej Mszy św. za wyjątkiem 
Mszy św. o godz. 7.00. W czwartek i piątek,
25 i 26 września nauki rekolekcyjne będą 
głoszone na Mszy św. o godz. 17.00 i 18.30 
oraz podczas Apelu Jasnogórskiego o godz. 
21.00. W tych dniach druga Msza św. 
wieczorna będzie się rozpoczynać o godz. 
18.30, a nie jak zwykle o godz. 18.00.
Rekolekcje poprowadzi o. Marek Kowalski, 
paulin.

Małżeństwa pragnące pogłębić swoją relację 
z Panem Bogiem i między sobą zapraszamy na 
spotkanie Domowego Kościoła, w piątek 
19 września o godz. 19.15 do dzwonnicy.

4. Zapraszamy na pierwsze spotkanie  studium 
biblijnego pt.: „Lectio divina”. Spotkanie 
odbędzie się w sobotę, 20 września br., 
o godz. 19.00 w saloniku-dzwonnicy.

Msza święta odbędzie się w niedzielę, 
12 października o godz. 16.00. Dostojnych 
Jubilatów zapraszamy, by potwierdzili swój 
udział w Dziękczynnej Mszy św. sprawo-
wanej w ich intencji.
Jak co roku rusza akcja „Szlachetna Paczka”. 
Organizatorzy poszukują wolontariuszy – 
osób powyżej osiemnastego roku życia. 
Zainteresowanych zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej: www.superw.pl.

5.

6.

Do dzwonnicy 
zapraszamy także na: 

w środę, 17 września, wspomnienie 
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
biskupa,
w   czwartek,     18    września,      święto 
św.  Stanisława   Kostki,   zakonnika,

– 

– 

w sobotę, 20 września, wspomnienie 
św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, 
kapłana i Pawła Chong Hasang 
i towarzyszy.

– 

9. Jak co roku nasza parafia organizuje 
uroczyście Jubileusz Małżeństw obchodzą-
cych rocznicę swojego ślubu. Uroczysta 
Msza
Rzymskokatolicka Parafi a

W dzwonnicy, 
do końca września, 
możemy oglądać 

malarstwo współczesne

DANY  MILIK
Wystawa zatytułowana jest 

„Miłość czyni cuda”.
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