
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 3, 13–15.17–19
  Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka 

i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy 
jednak wydaliście Go i zaparliście się Go 
przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. 
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, 
a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. 
Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go 
z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nie-
świadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. 
A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział 
przez usta wszystkich proroków, że Jego 
Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc 
i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały 
zgładzone.

Ps 4, 2.4–9
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 24, 32

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA 
Łk 24, 35–48

     Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w 
drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój 
wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało 
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że 
Ja mam. Przy tych słowach pokazał im 
swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 
rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? 
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do 
nich: To właśnie znaczyły słowa, które 
mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 
Musi się wypełnić wszystko, co napisane 
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proro-
ków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich 
umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do 
nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteś-
cie świadkami tego.
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   Zastanawiając się nad czytanym dzisiaj 
fragmentem Ewangelii można zadać bardzo 
istotne pytanie: dlaczego Bóg dokonał zba-
wienia człowieka poprzez mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa? Przecież będąc 
Bogiem wszechmogącym mógł dokonać tego 
w każdy inny, mniej drastyczny dla naszej 
wrażliwości sposób. Zapewne tak, ale czy 
wtedy my, ludzie bylibyśmy w stanie poznać 
Jego bezgraniczną miłość do nas? Bezgrani-
czną, ponieważ gotową do ofiary z własnego 
Syna.
   Czy w jakikolwiek inny sposób, niż przez 
osobowy kontakt, spotkanie nie z duchem, 
ale z żywym Jezusem, w Jego przebóstwio-
nym, choć naznaczonym śladami męczeń-
stwa człowieczeństwie, moglibyśmy poznać 
naturę przyszłego, wiecznego życia?

   Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyś-
cie nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrze-
szył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa 
Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest 
ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie 
tylko za nasze, lecz również za grzechy 
całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go 
znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykaza-
nia. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje 
Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w 
nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, 
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

PSALM RESPONSORYJNY 

1

DRUGIE CZYTANIE 
1 J 2, 1–5a

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

    Zmartwychwstać, aby żyć wiecznie, w jed-
ności z naszym Zmartwychwstałym Panem 
i Bogiem – oto nasze powołanie i przezna-
czenie.

Oto słowo Boże

Wiedzcie, że godnym podziwu 
czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, 
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

  Zagadnienie zmartwychwstania można 
analizować na różne sposoby, używając do 
tego zdobyczy naszej cywilizacji. Choć osiąg-
nięcia współczesnych dziedzin nauki dają 
nam do ręki różnego rodzaju instrumenty, to 
jednak przedmiot badań przekracza ich 
możliwości poznawcze. Pozostaje nam z wiarą 
przyjąć świadectwo tych, którzy widzieli 
Jezusa zmartwychwstałego.

K OM E N T A R Z
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   Nie wiem skąd bierze się w nas dorosłych 
ta, przepraszam za być może zbyt mocne 
słowo, ułomność w postrzeganiu sakramentu 
Eucharystii – jakaś bezrefleksyjność w Jej 
przyjmowaniu, odbieranie tego sakramentu 
jako należności za wysiłek, który włożyliśmy 
w spowiedź, kolejny, stały punkt niedzielnej 
Mszy Świętej. Niejednokrotnie przyłapuję samą 
siebie na braku wdzięczności, zadziwienia 
i zachwytu wobec tej Tajemnicy przez 
największe T świata, która dokonuje się na 
moich oczach i w której mogę uczestniczyć.

  Każdy, kto przeżywa trudności z doce-
nieniem Eucharystii, ze zrozumieniem Jej 
ważności, z przyjęciem sercem Jej bogac-
twa, powinien sięgnąć po „Świadectwo o Mszy 
Świętej” boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas 
(ci, których czytanie tego typu lektur bezgra-
nicznie nuży mogą skorzystać z opcji videns 
i obejrzeć na youtub-ie spektakl oparty na 
powyższych objawieniach w wykonaniu 
aktorów teatru im. Józefa Węgrzyna w Ełku – 
polecam). W tym objawieniu Matka Boża 
i Pan Jezus objaśniają Catalinie istotę 
Eucharystii, pokazują jej wszystko, co doko-
nuje się w trakcie Mszy Świętej w rzeczy-
wistości duchowej. Oto jak opisany jest w 
świadectwie Cataliny Rivas moment przyję-
cia Najświętszego Ciała Pana Jezusa przez 
pewną kobietę: „Kiedy kapłan umieścił Świętą 
Hostię na jej języku, wtedy przeniknęło ją 
jakby 

  Zapewne część z Was odgadła prawidłowo, 
skąd pochodzi zdanie tytułowe dzisiejszego 
felietonu. Słowa te napisał w 2003 roku w 
swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia 
święty Jan Paweł II. Cała encyklika jest warta 
przeczytania, ale pozwolę sobie przytoczyć 
jeszcze tylko jedno zdanie (może wystarczy, 
żeby zachęcić Was do lektury całości), które 
będzie punktem wyjścia do naszych 
dzisiejszych, felietonowych rozważań. Papież 
pisze: „Na różne sposoby Kościół doświad-
cza z radością, że nieustannie urzeczywistnia 
się obietnica: <A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata> 
(Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, 
w której następuje przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą 
obecnością w sposób szczególny (…) 
Najświętszy sakrament niejako wyznacza 
rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.” 
Kiedy ostatni raz pomyśleliście o Eucharystii 
w taki sposób?

KOŚCIÓŁ ŻYJE DZIĘKI EUCHARYSTII! 

  Na zakończenie, tradycyjnie już, wiersz 
księdza Twardowskiego pt. Naucz się dziwić 
i moja gorąca zachęta, żeby pójść za jego 
ostatnimi strofami.

    Nie sposób w kilku tysiącach znaków opisać 
pełni znaczenia i bogactwa Eucharystii – zbyt 
wiele w Niej piękna, zbyt wiele tajemnic, zbyt 
wiele mądrości ukrytej, o której zrozumienie 
każdy z nas musi zabiegać i troszczyć się z 
największą gorliwością. Warto jednak przed 
każdym przyjęciem Eucharystii przypomnieć 
sobie słowa Pana Jezusa z Ewangelii wg św. 
Jana „Kto spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym.” Konkret. Pan Jezus jest 
Bogiem konkretów – obietnic z pokryciem, 
najpewniejszych inwestycji jakie można sobie 
wyobrazić. Skoro On sam składa taką 
obietnicę w odniesieniu do Eucharystii, to cóż 
nam pozostaje jak z niej nie skorzystać?

jakby światło, bardzo jasne i złociste. Blask 
przeniknął jej plecy i otoczył ją, ogarnął 
ramiona i  głowę.” Tak samo dzieje się 
z każdym z nas. Kiedy ja i ty, podchodzimy 
z czystym sercem do stołu Pana Jezusa, On 
daje się nam cały, wylewając na nas taką 
ilość łask, jakiej nie udałoby się zgromadzić 
w największym pojemniku świata. To nie Pan 
Jezus nakłada na nas ograniczenia w prze-
żywaniu piękna i głębi Eucharystii, my sami 
to czynimy.

    Ksiądz Twardowski w swojej książeczce 
pt. Kilka myśli o Eucharystii, napisał kiedyś, 
że „komunia jest pokarmem potrzebnym 
słabeuszom, chuderlakom potrzebującym 
posiłku.” Taka jest prawda o nas samych – 
bez eucharystycznego pokrzepienia opada-
my z sił, mizerniejemy, nasze duchowe 
mięśnie wątleją i zanikają. Współczesny 
świat tak bardzo zachęca nas do dbania 
o fizyczność. Siłownie, zwłaszcza teraz 
w okresie wiosennego przygotowania ciała 
do prezentacji plażowej podczas urlopu, 
przeżywają oblężenie. Sklepy ze zdrową, 
ekologiczną żywnością przynoszą ogromne 
zyski. Na naszych codziennych ścieżkach co 
krok widzimy plakaty lub spoty dotyczące 
profilaktyki chorób wszelakich, która polega 
głównie na odpowiednim odżywianiu, 
unikaniu używek i sporej dawce ruchu. Tyle 
czasu, energii i pieniędzy wkładamy 
w aktywne życie, właściwe, z medycznego 
punktu widzenia, funkcjonowanie naszej 
codzienności, licząc, że to wszystko 
zaowocuje starością w pełni sił, pozwoli uciec 
spod szczypiec raka czy nie doświadczyć 
zawału. Zastanówmy się chwilę, co mogłoby 
się stać z naszym życiem duchowym, 
gdybyśmy choć jedną trzecią sił, które 
zużywamy na dbanie o fizyczność, 
przeznaczyli na zadbanie o nasze dusze. 
Jednak tak jak do wysiłku fizycznego 
potrzeba odpowiedniego paliwa w postaci 
właściwego odżywienia i nawodnienia ciała, 
tak do życia duchowego potrzeba 
Eucharystii. Bez Niej każdy nasz własny 
wysiłek, prędzej czy później skończy się 
opadnięciem z sił.  Bóg tak bardzo chce nam 
dać jeść! Tak bardzo chce nas nasycić 
pokarmem dającym nieśmiertelność naszej 
duszy, życiem w wiecznej szczęśliwości! 
Tylko my musimy „otworzyć buzię”, 
zrozumieć, że potrzebujemy Eucharystii do 
życia na co dzień tu na Ziemi i w wieczności.

Naucz się dziwić w kościele,
że Hostia Najświętsza tak mała,
że w dłonie by ją schowała
najniższa dziewczynka w bieli,
 

a rzesza przed nią upada,
rozpłacze się, spowiada –
że chłopcy z językami czarnymi od jagód –
na złość babciom wlatują półnago –
w kościoła drzwiach uchylonych
milkną jak gawrony,
bo ich kościół zadziwia powagą
I pomyśl – jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem
Tyle tajemnic, dogmatów,
Judaszów, męczennic, kwiatów
i nowe wciąż nawrócenia
Że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć
z tego wielkiego zdziwienia

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

Na zdjęciu: Cząstka Ciała Pańskiego 
(Cud Przemiany Hostii w Cząstkę Ciała Pańskiego – 
cud eucharystyczny - miał miejsce w Polsce w kościele 
pw. św. Antoniego w Sokółce w październiku 2008 r.)



    Pan Jezus skończył posiłek, wytarł usta 
i ręce. Wyczuwał ich konsternacje i chciał im 
wyjaśnić wszystko to co działo się wokół 
nich. Powoli i spokojnie zaczął do nich 
mówić. Mówił kojącym, pełnym miłości gło-
sem, jak matka, która uspokaja zatrwożone 
dzieci, pragnąc z całego serca ukoić ich 
niepokój.

–
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Ewangelia 
dla najmłodszych 

   Uczniowie byli poruszeni. Wydarzenia 
ostatnich dni przekraczały granice ich pojmo-
wania. Pytali się nawzajem czy na pewno 
każdy widział to samo. Byli zaniepokojeni 
i wzburzeni. Wokół nich działo się coś czego 
wciąż nie potrafili do końca zrozumieć i naz-
wać. Od kilku dni nie mówili o niczym innym, 
wciąż na nowo opowiadając sobie jak to co 
widzieli wszyscy wyglądało z perspektywy 
każdego z nich z osobna. Gdy tak rozpra-
wiali, do izby w której siedzieli, wpadł 
zdyszany Kleofas, a zaraz za nim wbiegł 
drugi uczeń. Pozostali apostołowie zdziwili 
się na ich widok, gdyż ci mieli być we wsi 
Emaus. Wygląd przybyłych świadczył, że 
coś ważnego, może strasznego, musiało się 
stać. Może przed czymś uciekali? Może 
Żydzi wpadli na ich trop i teraz zmierzają tu 
by ich pojmać? Serca apostołów nagle znów 
wypełnił strach. Zapomnieli o nim na krótko, 
gdy Pan Jezus był z nimi, ale teraz niespo-
dziewany powrót Kleofasa i jego towarzy-
sza, na nowo rozpalił żagwie lęku w ich 
duszach.

     W izbie zapanowała radosna, pełna oży-
wienia atmosfera. Po niedawnym smutku 
nie było już śladu. Gdy tak rozmawiali nagle 
Pan Jezus stanął pośród nich i rzekł:

 Tekst: Maria Paszyńska

   Popatrzył na nich, a oni popatrzyli na 
Niego. Z twarzy apostołów zniknęło napię-
cie. Zmarszczki skupienia wygładziły się. 
Przymrużone oczy, próbujące dostrzec 
w półmroku, czy to na pewno Pan Jezus, 
otworzyły się zupełnie. Usta wygięły się 
w uśmiechach, a klatki piersiowe kołysały 
się w rytmie spokojnych oddechów. Ich 
Mistrz i najlepszy Przyjaciel był znów z nimi 
i nic poza tym się już nie liczyło.

   Tymczasem nowoprzybyli napiwszy się 
podanej im wody, odzyskali zdolność swo-
bodnego oddychania. Wkrótce odzyskali 
także głos.
–

– To właśnie znaczyły słowa, które mówi-
łem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 
Musi się wypełnić wszystko, co napisane 
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 
i w Psalmach.

    Z każdym ich słowem w dusze aposto-
łów wstępowała nowa nadzieja. Skoro 
Kleofas i jego towarzysz też spotkali Pana 
to znaczy, że On prawdziwie zmartwych-
wstał! Jakże inaczej można by wytłumaczyć 
opowieść przybyłych uczniów? To musi być 
prawda! Prawda! Jezus żyje! Teraz z kolei 
oni zaczęli opowiadać Kleofasowi i jego 
towarzyszowi, o tym co wydarzyło się 
w Jerozolimie podczas ich nieobecności.

Widzieliśmy Pana! – krzyknął Kleofas. 

– Tak jest napisane: Mesjasz będzie cier-
piał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego.

Pokój wam!

    Niektórzy uczniowie, ci najgłębiej zanu-
rzeni w rozmowie, na dźwięk Jego głosu, aż 
podskoczyli ze strachu. Przez chwilę wyda-
wało im się, że widzą ducha. Najmłodszy 
z nich, zacisnął pięści i zamknął oczy, jakby 
chciał w ten dziecinny sposób schować się 
przed zjawą. Większość uczniów siedziała 
nieruchomo wpatrując się w Pana Jezusa 
szeroko otwartymi oczyma, jakby bali się, że 
gdy mrugną Nauczyciel zniknie. On jednak 
u

– Czemu jesteście zmieszani i dlaczego
wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie 
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
      Pokazał im ręce i nogi. Gdy to uczynił ich 
twarze stopniowo odzyskiwały normalny 
wyraz. Radość jednak wciąż była powstrzy-
mywana przez niedowierzanie i zdumienie. 
Pan Jezus widząc to usiadł na ławie obok 
nich i zapytał:

    Po tych słowach dał im zdolność rozu-
mienia Pism, aby mimo braku wykształ-
cenia, mogli zrozumieć Jego kolejne słowa.

    Kilku uczniów jednocześnie rzuciło się 
w stronę paleniska, na którym piekły się 
świeże ryby. Powstało ogromne zamiesza-
nie, bo każdy chciał usłużyć Panu. Wreszcie 
podali Mu kawałek pieczonej ryby, a On 
wziął, pomodlił się i z wdzięcznością zjadł 
podany Mu posiłek. Apostołowie z uwagą 
wpatrywali się w każdy kęs jedzenia, który 
znikał w Jego ustach. Teraz wiedzieli już na 
pewno, że to On, a nie żadne senne widzia-
dło, choć nadal nie rozumieli jak to się mogło 
stać.

– Macie tu coś do jedzenia?

uśmiechnął się do nich z miłością i powie-
dział:

w słowo, opowiadać pozostałym o spotka-
niu z Panem Jezusem na drodze do 
Emaus. Opowiadali jak nie rozpoznali Go, 
aż do chwili, w której połamał chleb.

   Zaczęli na zmianę, z emocji przekrzyku-
jąc się i raz po raz wchodząc sobie nawzajem

Autor: Maciej Lichota
zadanie: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych
odpowiedziach utworzą rozwiązanie, które zapisz poniżej.

1. Najważniejszy dzień w kalendarzu
liturgicznym to:

2. Procesja, która następuje na zakoń-
czenie liturgii Wigilii Paschalnej lub
rano w dniu Zmartwychwstania to:
M
A   
S   
N

3. Jak nazywa się świeca, która symboli-
zuje Chrystusa Zmartwychwstałego?

4. Oktawa Zmartwychwstania 
Pańskiego kończy się:

5. 8 kwietnia 2015 r. przeżywamy:
R  uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
      i męczennika, głównego patrona Polski
H  środę w oktawie Wielkanocy
K   święto Przemienia Pańskiego
 I   święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego

 i Wiecznego Kapłana

Hasło:    __  __  __  __  __  __

6. Do jakiej wsi zmierzali uczniowie,
o których mowa we fragmencie
Ewangelii przeznaczonej na środę
w oktawie Wielkanocy?

gregorianka
rezurekcja
gromnica
cyborium

E
T
F
S

roratka
palka
kustodia
paschał

B
P
C
A

do Korozain
do Betsaidy
do Jerozolimy
do Emaus

A
N   
P   
W

uroczystość Narodzenia Pańskiego
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
uroczystość Wniebowzięcia NMP

C
N   
M   
I

w II Niedzielę Wielkanocną
w najbliższą niedzielę po Wielkanocy 
w Wielką Niedzielę
w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej
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III Niedziela Wielkanocy – 19 kwietnia 2015 r.

2.

1. Dziś przypada trzeci dzień nowenny przed 
instalacją relikwii św. Jana Pawła II. Nabożeń-
stwo odbędzie się o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

Uroczyste wniesienie relikwii do naszego
kościoła będzie miało miejsce w następną
niedzielę, 26 kwietnia br. o godz. 13.00. Po
Mszy św. relikwie będą wystawione do
prywatnej adoracji.

W sobotę 25 kwietnia na Mszy św. o godz.
18.00. Jego Ekscelencja ks. bp Rafał
Markowski udzieli młodzieży z naszej parafii
sakramentu bierzmowania.

4.

W bieżącym tygodniu przypadają następują-
ce uroczystości liturgiczne:

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

6.

od 12.04 do 10.05.2015
Módlmy się przez 

wstawiennictwo Najświętszej 
Maryi Panny o światło i moc 
Ducha Świętego dla księdza 

proboszcza i księży pracujących 
w naszej parafii.

5.

Z radością informujemy, że nasz parafianin,
alumn VI roku Wyższego Metropolitalnego
seminarium Duchownego w Warszawie, dk.
Mikołaj Jan Dobosz, w dniu 30 maja br., ma
przyjąć święcenia prezbiteratu. Polecamy go
modlitwie parafian.

3.

W dniach 22–24 kwietnia przeprowadzimy
zbiórkę makulatury, dochód z jej sprzedaży 
będzie przeznaczony na budowę studni 
w Sudanie.

7.

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

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:
– Andreas Bielig, kawaler z parafii pw.

bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie
i Anna Rzyszkiewicz, panna z par. tutejszej
zapowiedź II;

Koncert 
charytatywny

   W sobotę 25 kwietnia 2015 r. o godz. 
15.30 w dolnym kościele Świątyni Opatrzności 
Bożej odbędzie się koncert charytatywny 
Grupy Księży Wokalistów SERVI DOMINI 
CANTORES – Śpiewający Słudzy Pańscy, 
z którego dochód, ze sprzedaży cegiełek, 
będzie przeznaczony na realizację budowy 
Świątyni. W przyszłym roku odbędzie się w 
Polsce Światowy Dzień Młodzieży. Uroczy-
stości z tym związane zaplanowane są 
również w Warszawie; ponadto przy okazji 
tego wydarzenia oczekujemy na wizytę 
Ojca Świętego Franciszka, który dokona 
konsekracji Świątyni Opatrzności. Dlatego 
bardzo zależy nam na wsparciu budowy 
Świątyni i temu ma służyć wspomniany 
koncert.
   Cegiełka w kwocie 25,- zł posłuży jako 
bilet wstępu. Dystrybucję, przed kościołem, 
po każdej Mszy św. prowadzi Akcja Katolicka.

– Maciej Marek Gładysz, kawaler z par.
tutejszej
i Ewa Natalia Glinka, panna z parafii pw. 
św. Jana Kantego w Krasnosielcu
zapowiedź I.

w czwartek, 23 kwietnia, uroczystość 
św. Wojciecha, biskupa i męczennika – 
głównego patrona Polski;
w sobotę, 25 kwietnia, święto św. Marka, 
Ewangelisty.

–

–

  Bogata historia kościoła św. Anny 
w Wilanowie już za kilka dni powiększy się 
o kolejną kartę, na którą zostanie wpisana
uroczystość wprowadzenia Relikwii Świętego 
Jana Pawła II do naszej świątyni.
 10 kwietnia 2015 roku ks. prałat 
Waldemar Macko proboszcz par. św. Anny 
w Wilanowie wraz z delegacją parafian 
odebrał z rąk JEm. Kardynała Stanisława 
Dziwisza Relikwie Świętego Papieża Polaka 
podarowane na naszą prośbę.

  Uroczystość wprowadzenia Relikwii do 
świątyni odbędzie się w niedzielę 26 kwiet-
nia br. podczas Mszy św. o godz. 13.00 
Warto zarezerwować sobie czas, żeby 
uczestniczyć w uroczystości i przeżyć ten 
piękny moment podarowany nam przez 
Opatrzność Bożą. Każdy z nas ma 
osobiste wspomnienia z Janem Pawłem II, 
które ożywają w pamięci przy różnych 
okazjach, również takich jak ta.

  Święci ukazują nam drogę do świętości. 
Obecność Relikwii Świętego Jana Pawła II, 
przykład Jego życia i wstawiennictwo, 
pomogą nam tę drogę odkrywać, 
pokonywać i przybliżać nas i nasze rodziny 
do Jezusa naszego Pana i Jego Matki 
Maryi; pomogą nam zawierzać Bogu nasze 
sprawy i nasze życie.

 Tekst: Elżbieta Olejnik

 Relikwie św. Jana Pawła II w kościele św. Anny w Wilanowie


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

	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona



