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PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 4, 32–34.39–40

    Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj 
dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, 
gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy 
zaszedł taki wypadek od jednego krańca 
niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano 
o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród
głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał 
żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać 
sobie jeden naród spośród innych narodów 
przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką 
mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami 
przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczy-
nił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach? 
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan 
jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi 
nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i naka-
zów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by 
dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś 
przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze 
daje ci Pan, twój Bóg”.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33, 4–5.6 i 9.18–19.20 i 22

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 
lub Alleluja
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1, 8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA  
Mt 28,16–20

   Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
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    Prawda o Bogu Jednym, ale w trzech Osobach, wiąże się z ta-
jemnicą człowieka. Bo każdy z nas ludzi, jest stworzony na Obraz 
Boga Trójjedynego. Poprzez akt stworzenia jesteśmy powołani do 
relacji miłości, jaka wiąże osoby Trójcy Świętej.

    Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi 
Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzyma-
liście przecież ducha niewoli, by się znowu 
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha 
przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
„Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, 
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 
cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział 
w chwale.
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DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 14–17

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

  Każdego dnia wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą, kreśląc  na 
naszym ciele znak Krzyża i łącząc go ze słowami: „W Imię Ojca 
i syna i Ducha Świętego”. W ten sposób powierzamy się Bogu żyją-
cemu, przypominając sobie jednocześnie, że nasze ciało jest świą-
tynią Jego obecności. Wielka to tajemnica i trudna do ogarnięcia 
naszym kruchym umysłem.

K OM E N T A R Z

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

„Trójca Święta” José de Ribera, ok. 1635–1636, Muzeum Prado, Madryt

    Dziś czcimy tę Boską Wspólnotę Miłości, ale Pan Bóg pragnie od 
nas czegoś więcej niż tylko czci. Pan  pragnie, by między nami 
urzeczywistniała się ta miłość, na obraz której zostaliśmy stworzeni. 
Ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga 
i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością (por.1J 4).
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   Błądzić jest rzeczą ludzką – fakt. Każdy 
z nas błądzi. Każdy gubi się czasem 
w codzienności. Każdy zatraca od czasu do 
czasu zdolność rozeznania dobra i zła, i w tym 
zatraceniu, niestety, najczęściej wybiera to 
drugie. 

 A zatem popełniliśmy błąd. Stało się. 
Pytanie co dalej? Na ten temat naprawienia 
błędu, powstania po upadku, odnalezienia 
właściwej drogi już nie ma tak wiele 
drogowskazowych powiedzonek. Zupełnie 
jakbyśmy mieli prawo do kolejnych błędów, 
potknięć i upadków, bez konieczności 
podnoszenia się z nich. Upadniesz na 
kolana? Żaden problem – idź dalej na 
klęczkach. Opadniesz na łokcie – czołgaj się. 
Łokcie zawiodą? Pełzaj. Masz prawo do 
błędu, do upadku – wolno Ci! Powinieneś 
zaakceptować swoje prawo do błądzenia 
i pogodzić się z tym, że upadasz. Tyle tylko, 
że bez pracy nad pokonaniem słabości, 
naprawieniem popełnionych błędów, nadej-
dzie moment, w którym nie będziesz mógł 
się już poruszyć. Jak powiedział kiedyś 
św. Augustyn „Błądzenie jest rzeczą ludzką, 
ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą 
diabelską.”
   Ostatnio wpadła mi w ręce niepozorna, 
małego formatu, książeczka francuskiego 
salezjanina, ojca Josepha Tissota pt. „Sztuka 
korzystania z własnych błędów według 
św. Franciszka Salezego”. Moi Drodzy, cóż to 
jest za lektura!

   Błądzić jest rzeczą ludzką, kto pyta nie 
błądzi, człowiek uczy się na własnych 
błędach…Te i inne powiedzenia towarzyszą 
nam w codzienności od przysłowiowego 
zawsze. Gdy w języku jest wiele aforyzmów 
dotyczących jakiegoś zagadnienia jest to 
zwykle ważka kwestia. Najwięcej takich 
powiedzonek dotyczy miłości, prawdy, 
kłamstwa, cnót wszelakich – jednym słowem 
spraw ważnych w życiu i moralności każdego 
z nas. Są to podane w lapidarnej formie 
wskazówki jak żyć dobrze, wpajane nam 
w sposób nieuświadomiony w domu, w szkole, 
poprzez sztukę.

PIERWSZA PRZEGRANA

     Polecam każdemu z Was osobistą lekturę 
książki ks. Tissota, gdyż pomaga ona 
„pogodzić się ze swoją przeszłością, tchnie 
zachętę w teraźniejszość i niesie nadzieję na 
przyszłość”, niemal na każdej stronie przypo-
minając nam „o miłosierdziu Bożym ułatwia-
jącym nawrócenie, o współczującej miłości 
podążającej za synami marnotrawnymi, 
o ojcowskim przyjęciu, które czeka na ich 
powrót, i o łaskach wynagradzających ich 
nawrócenie.” Czego chcieć więcej?

    Problem nas ludzi polega jednak na tym, 
że nawet jeśli zauważymy swoją słabość, 
uświadomimy sobie zło popełnianych błędów, 
to i tak zaczynamy walkę nie tak jak trzeba. 
W pierwszym odruchu zaczynamy walczyć 
sami. Robimy wspaniałe postanowienia, 
które przy pierwszym podmuchu pokusy 
i trudności, rozpadają się jak domek z kart. 
Dzieje się tak dlatego, że my sami nic nie 
możemy uczynić. Zło jest bardzo inteligentne. 
Zawsze nas pokona, jeśli nie zasłonimy się 
Bożym orężem. Ale o słowach św. Pawła 
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” 
jakoś regularnie zapominamy…

obojętnie wobec własnej słabości. Jednakże 
tą niezgodę, za świętym Franciszkiem 
Salezym, nazywa zaszczytem, choć jest to 
także źródło cierpienia. „Książę wydziedzi-
czony, zdegradowany przez grzech pierw-
szych rodziców, w głębi serca wciąż jednak 
ma poczucie szlachectwa swego pocho-
dzenia i niewinności, która miała być jego 
przymiotem. Przy każdym upadku z trudem 
powstrzymuje okrzyk zdziwienia, jakby 
przydarzyło mu się coś niespodziewanego.” 
My jesteśmy takimi książętami i księżnicz.
kami. W naszych sercach jest pragnienie 
Boga, pragnienie dobra, piękna, doskonało-
ści, dzięki której moglibyśmy być bliżej 
naszego Stwórcy. Dlatego nie potrafimy mieć 
neutralnego stosunku do własnych niedoma-
gań. Dlatego wciąż walczymy!

    Najczęściej, zamiast w chwili porażki 
naszych postanowień poprawy i wysiłków 
własnych, paść na kolana i prosić Boga by 
był z nami i by to On za nas w nas walczył, co 
robimy? Obrażamy się. Na Boga i na siebie 
samych. Dochodzimy do wniosku, że skoro 
nam nie wychodzi, to widocznie tak ma już 
być. Uznajemy, że do niczego się nie 
nadajemy i nie podejmujemy już więcej 
wysiłku, bo i po co.

   Jaką zatem powinniśmy przyjąć postawę 
wobec naszych upadków? Przede wszystkim 
spokojną. Emocje nie są dobrymi doradcami. 
Powinniśmy odczuwać żal, ale „spokojny, 
poważny i mocny. Sędzia o wiele skuteczniej 
karze złoczyńców, gdy wydaje wyroki oparte 
na rozumie i spokojnej rozwadze, a nie pod 
wpływem popędliwości i gwałtowności.”
    Nasze błędy traktujmy jak szanse, okazje 
specjalne, nowe możliwości, by wzrastać 
w pokorze, ufności w Boże Miłosierdzie, 
wytrwałości, by robić postępy w gorliwości 
wiary i zawierzenia Opatrzności, a także by 
czynić pokutę.

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska   „Jeśli popełnisz grzech – pisał św. 
Franciszek Salezy – staraj się unikać trwogi 
i rozczulania nad sobą, gdyż jest to przejawem 
pychy”. Auć! Takie słowa muszą zaboleć 
nasz egoizm. Jak to? Przecież upadłem, 
zasługuję chyba na współczucie. Słowa 
św. Franciszka Salezego mogą się wydawać 
bezkompromisowe, a jednak jest w nich 
głęboka mądrość. Każdy upadek powinien 
być dla nas perspektywą na zbliżenie się do 
Boga, na oddanie Mu swojego życia, aby On 
nim pokierował, by wreszcie wyglądało tak 
jak powinno. Nadmierne skupienie na 
zranionej miłości własnej, nie sprawi, że 
wyciągniemy z błędu wnioski i przyjmiemy je 
z pokorą. „Nie zadręczaj swego serca, nawet 
gdy popełniło jakiś mały błąd, lecz przygarnij 
je łagodnie i skieruj na właściwą drogę.” 

  Święty Franciszek Salezy twierdził, że takie 
zniechęcenie z powodu powtarzających się 
grzechów jest pierwszą przegraną bitwą 
każdej duchowej wojny o czystsze serce, 
większą pokorę, bliższą relację z Bogiem. 
Każde nasze potknięcie na duchowych 
ścieżkach, każdy błąd może być zarówno 
naszym zwycięstwem, jak i porażką. Decyzja 
należy do nas.

  Już na początku autor stwierdza, że 
chrześcijanin nigdy nie pogodzi się z własnymi 
upadkami. Nie będzie w stanie pogodzić się 
ze swoją nędzą. Nie będzie potrafił przejść 
obO



Krzyż
Powitał nas krzyż 
rozstajny ukwiecony 
mleczami,
a my od niego nie 
odwracamy wzroku.

Już tyle czasu tu 
stoi najstarsi nie 
pamiętają kto i 
kiedy go postawił
...

M. Pęciak

Majowe w Wilanowie – 19 maja 2015 r. 
Z ŻYCIA PARAFII

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kanabus
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   Kolejne, tegoroczne Majowe nie rozpiesz-
cza nas pogodą. Na niecałą godzinę przed 
nabożeństwem spadł rzęsisty deszcz. Jak 
mówili przybyli wierni, mieli poważne obawy, 
czy podczas majowego nas nie zmoczy. Na 
szczęście pogoda była dla nas łaskawa.

   Tym razem spotkaliśmy się w Wilanowie 
przy krzyżu stojącym na rozstaju ulic Bied-
ronki i Łuczniczej w samym sercu dawnej wsi.

    Mszę św. w intencji mieszkańców wilanow-
skiej części parafii św. Anny odprawił nasz 
proboszcz ks. Waldemar Macko. W wygło-
szonym kazaniu mówił o roli Maryi w naszym 
zbawieniu. Podczas modlitwy wiernych modli-
liśmy się m.in. za tegorocznych maturzystów 
i ludzi bezrobotnych, pozbawionych środków 
do godnego życia, których w naszej Ojczy-
źnie jest niestety bardzo wielu. Duża grupa 
wiernych przystąpiła do Komunii Świętej.

   Po Mszy św. odśpiewaliśmy Litanię Lore-
tańską i Apel Jasnogórski. Nie obyło się 
również bez pieśni śpiewanych tradycyjnie 
podczas nabożeństw Majowych: Chwalcie 
łąki, Zapada zmrok, Bądź pozdrowiona.

    Na zakończenie nabożeństwa ks. proboszcz 
zaprosił zebranych na kolejne Majowe, na 
Zawadach, róg ulic Sytej i Vogla, które 
poprzedzone  będzie poświęceniem nowej 
kapliczki, postawionej w miejscu starej, zni-
szczonej przez współczesnego bolszewika.

   Po przeżyciach duchowych, było również 
coś dla ciała. Panie z Legionu Maryi zamówiły 
w cukierni „Biedronka” pyszne pączki, którymi 
częstowały zebranych – dziękujemy.

    Dziękujemy także okolicznym mieszkańcom 
za piękne przystrojenie otoczenia krzyża 
i ołtarza, a p. Robertowi i pracownikom CKW 
za nagłośnienie oraz oprawę muzyczną.

 Bóg zapłać!



Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kanabus

Poświęcenie 
nowej kapliczki 

i Majowe – Zawady 
26 maja 2015 r. 

Z ŻYCIA PARAFII
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   Kolejne tegoroczne Majowe i kolejny raz 
zabieramy na nie parasole i ciepłe okrycia. 
Pomimo tych niesprzyjających warunków, 
przy kapliczce na Zawadach zgromadziło się 
kilkadziesiąt osób z różnych części parafii. 
Niektórzy przybyli całymi trzypokoleniowymi 
rodzinami.

   Otoczenie skrzyżowania ulic Sytej i Vogla, 
zmienia się nie do poznania. Na jednym rogu 
trwa budowa centrum handlowego, a na 
drugim powstała nowa kapliczka. Było to 
konieczne, ponieważ starą, stojącą tu od 
dawna kapliczkę, zniszczył, zaraz po Wielkiej 
Nocy, współczesny bolszewik. Wszyscy 
zebrani byli zgodni, że jeszcze kilkanaście lat 
temu było to w naszej parafii nie do 
pomyślenia.

    Przed Mszą św. ksiądz Waldemar Macko, 
proboszcz miejscowej parafii św. Anny 
w Wilanowie, dokonał poświęcenia nowej 
kapliczki. W kapliczce tej znajduje się figura 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Fundato-
rami są mieszkańcy Zawad i właściciele firmy 
INART.

   Następnie została odprawiona Msza św., 
podczas której duża część wiernych 
przystąpiła do Komunii świętej, a po niej 
odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i Apel 
Jasnogórski.

  Na zakończenie zebrani poprosili dyr. 
Roberta Woźniaka z Centrum Kultury 
Wilanów o zagranie, tradycyjnie wykonywa-
nych podczas Majowego, pieśni – Chwalcie 
łąki i Zapada zmrok.

   Po przeżyciach duchowych przyszedł czas 
na słodki poczęstunek. Gospodynie z Zawad 
przygotowały pyszne pączki i różne rodzaje 
ciast, które wszystkim wybornie smakowały. 

    W miłej, rodzinnej atmosferze wymieniano 
poglądy na temat kapliczki i jej powstania oraz 
umawiano się na przyszłoroczne nabożeń-
stwa. 

  Na zakończenie nie może zabraknąć 
podziękowań, wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tej uroczystości – 
Bóg zapłać!

 Ballada o świątkarzu

„… ka ino spojrzeć drogom idącemu wsiowom, 
wszedy dojrzy figurę, tu starom, tam nowom, 
kazdo grubso topola, wierzba i przypłocie
wpraso świentom Opatrzność znużonej tęsknocie –
Chrystuski frasobliwe, Matki Boskie Zielne, 
Barbary, Floryjany i świente kościelne, 
któryk się wypierajom wszyśkie kalendarze…”

 Emil Zygadłowicz

Na poniższym zdjęciu: stara kapliczka, niedawno zniszczona



    Ich serca zadrżały ze strachu i cierpienia, 
gdy znów znaleźli się w miejscu, w którym 
aresztowano Jezusa. Uczeń, który obciął 
ucho rzymskiemu żołnierzowi po raz tysię-
czny zastanawiał się czy nie powinien był 
ten jeden jedyny raz nie posłuchać Mistrza 
i obronić Go przed czekającymi mękami. 
Gdy tak stali zagubieni, zatopieni w przera-
żających wspomnieniach, ujrzeli Jezusa. Bił 
od Niego dziwny blask. 
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NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Pewnego dnia po Zmartwychwstaniu Pan 
Jezus przykazał apostołom, aby następnego 
dnia wyszli z Jerozolimy i udali się wszyscy 
razem na Górę Oliwną. Uczniowie bardzo 
dziwili się, że akurat w tym miejscu Pan 
Jezus pragnie się z nimi spotkać. Przecież 
to tam spędził ostatnie chwile przed męką, 
tam modlił się w odosobnieniu, tam został 
zdradzony przez Judasza i pocałunkiem 
wydany rzymskim żołnierzom. To tam zaczął 
się koniec Jego ziemskiego pielgrzymo-
wania. Było to także miejsce ich osobistej 
klęski. Najpierw nie mogli wytrwać przy swoim 
Nauczycielu, a przede wszystkim Przyjacie-
lu, w nocy na modlitwie, nie domyślili się co 
chce zrobić Judasz i nie powstrzymali go 
przed wydaniem Jezusa, a przede wszy-
stkim nie zdołali Go obronić przed żołnie-
rzami, powstrzymać aresztowania, w wyniku 
którego Jezus został niesłusznie osądzony 
i skazany na haniebną śmierć u boku zło-
czyńców. Nie chcieli tam wracać. Bali się 
wspomnień, które powrócą, gdy znów zoba-
czą to miejsce. Bali się zagłuszonych wyrzu-
tów sumienia i żalu do samych siebie. Mimo 
wszystko wiedzieli, ze muszą tam pójść.  Tekst: Maria Paszyńska

  Ostatnie wątpliwości pełgające dotąd 
w ich duszach zgasły jak płomień świecy 
zgaszony silnym podmuchem wiatru. Oni 
także padli na twarze przed Jezusem, ich 
Zbawicielem.

  Jezus spojrzał na zasmucone miny 
najbliższych sobie ludzi i uśmiechnął się do 
nich, kręcąc przecząco głową. Wielkie 
głazy, ciążące na ich sercach rozpłynęły się 
w fali miłości, która zalała ich pod wpływem 
spojrzenia Pana. Prawie wszyscy padli na 
twarze i oddali mu pokłon. Byli jednak i tacy, 
których serc nie opuściły wątpliwości. Stali 
niepewni, przypatrując się Jezusowi. On 
podszedł do nich i rzekł:
– Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.

   Szli w niemal zupełnym milczeniu, tak 
wolno jakby chcieli nigdy nie dojść na miejsce. 
Słońce powoli znikało za powiększającą się 
przed nimi Górą Oliwną. Ciemnozielone 
krzewy oliwek błyszczały w złoto-pomarań-
czowym świetle chylącego się ku końcowi 
dnia. W ostatnich promieniach słońca, zjedli 
kolację u podnóża góry. A gdy nie było już 
nic do zjedzenia, do posprzątania, do spako-
wania, gdy nie pozostała już do wykonania 
żadna czynność mogąca odsunąć od nich 
spotkanie z bolesną przeszłością, ruszyli na 
szczyt wzgórza.

od 10.05 do 14.06.2015 r.

Módlmy się za chrześcijan, aby 
wiarą, prawością i pokorą 

dawali świadectwo 
przynależności do Pana.

zadanie 1:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wpisując odpowiednie skróty (P/F).

1 Dzień Dziękczynienia przypada zawsze w IX niedzielę zwykłą.

2 Dzień Dziękczynienia obchodzimy zawsze w pierwszą
niedzielę czerwca.

3 W oktawie Bożego Ciała odbywają się procesje eucharystyczne
ulicami parafi i.

4 5 czerwca przypada uroczystość św. Bonifacego, biskupa
i doktora Kościoła.

zadanie 2:  Rozwiąż krótki test.
1. Miesiąc czerwiec w sposób szczególny poświęcony jest:

a) Najświętszej Maryi Pannie
b) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
c) Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
d) świętym od spraw beznadziejnych

2. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów przypada co roku w/e:
a) wspomnienie świętych męczenników: Karola Lwangi i Towarzyszy
b) wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
c) uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
d) wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

3. Podczas nabożeństwa czerwcowego śpiewamy:
a) Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa
b) Litanię Loretańską
c) Litanię do Wszystkich Świętych
d) Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa  Autor: Maciej Lichota
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 IX Niedziela Zwykła – 31 maja 2015 r. 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

3.

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Prze-
najświętszej. Nabożeństwo majowe zostanie
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.
Od poniedziałku rozpoczynamy nabożeństwo 
czerwcowe. Przypominamy, że w dni pow-
szednie odprawiane jest ono po Mszy św.
o godz. 17.00.
W naszej parafii, w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca sprawowana jest Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Najbliższa Msza 
św. wotywna o Duchu Świętym będzie spra-
wowana jutro, 1 czerwca, o godz. 18.00. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Od piątku do czwartku następnego tygodnia
obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała
z procesją Eucharystyczną wokół kościoła.
Spotkanie dla bielanek i dzieci pragnących 
czynnie uczestniczyć w Procesji Bożego
Ciała odbędzie się we wtorek, 2 czerwca br.,
o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkie dzieci,
a szczególnie te, które w tym roku 
przystąpiły do I Komunii św. i obchodziły 
rocznicę I Komunii św. Na zgłoszenia 
czekają: s. Edyta i s. Kinga.

9.

Uroczystość Bożego Ciała przypada w naj-
bliższy czwartek, 4 czerwca br. W tym dniu 
Msze św. sprawowane będą o godz. 7.00, 
8.30, 10.00, 13.00 i 18.00. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła 
po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
przejdzie ulicami St. Kostki Potockiego, Wier-
tniczą, Przyczółkową, następnie wejdziemy 
w ulicę prowadzącą do Pałacu i z powrotem 
do kościoła. Prosimy o udekorowanie okien 
domów i mieszkań, a poszczególne wspól-
noty parafialne o przygotowanie ołtarzy.

4.

Spotkanie mężczyzn ze Służby Liturgicznej 
oraz wszystkich chętnych do pomocy pod-
czas procesji Bożego Ciała obędzie się także 
w środę, 3 czerwca br., o godzinie 19.30.

– w poniedziałek, 1 czerwca, wspomnienie
św. Justyna, męczennika;

8.

Odprawa dla Ministrantów i Lektorów przed 
uroczystością Bożego Ciała obędzie się 
w środę, 3 czerwca br., o godz. 19.00.

7.

W niedzielę, 7 czerwca br., obchodzić będzie-
my po raz ósmy Święto Dziękczynienia pod 
hasłem: Królowo rodzin dziękujemy i zawie-
rzamy. W tym roku jest ono połączone 
z zakończeniem peregrynacji kopii cudow-
nego wizerunki Matki Bożej Częstochow-
skiej w naszej archidiecezji. O godz. 12.00 
na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej 
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. 
z udziałem Episkopatu Polski. Po Mszy św. 
Centrum Opatrzności Bożej zaprasza na 
piknik rodzinny. W tym dniu w naszym 
kościele nie będzie Mszy św. o godz. 13.00. 
Członkowie Akcji Katolickiej przez całą 
niedzielę zbierać będą ofiary na budowę 
świątyni Opatrzności Bożej.

– w czwartek, 4 czerwca, Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało);

– w piątek, 5 czerwca, wspomnienie
św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

W następną niedzielę, 7 czerwca br., 
o godz. 18.00 swoją Mszę św. prymicyjną
odprawią nowo wyświęceni księża: 
Franciszek Urmański i Dariusz Pogański, 
którzy jako akolici pełnili posługę w naszej 
parafii dwa lata temu.
Nasz parafianin ks. Mikołaj Dobosz swoją 
Mszę św. prymicyjną odprawi w naszym 
kościele w niedzielę, 14 czerwca br., o godz. 
11.30.

. 7.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

– w środę, 3 czerwca, wspomnienie
św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy;

16.

W niedzielę, 14 czerwca br., po Mszy św. 
o godz. 11.30, odbędzie się VIII Rodzinny
Piknik Parafialny. W programie dzieci będą 
mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpi również 
Zespół Ludowy Powsinianie i Grupa Senio.
rów Wilanowskich, Kuźnia Artystyczna. 
Będziemy mogli wysłuchać koncertu pio-
senek włoskich pt.: „Ciao, Ciao Bambina” 
w reżyserii i wykonaniu Nicolo Palladiniego. 
Przygotowaliśmy również wiele imprez towa-
rzyszących, miedzy innymi liczne konkursy 
dla dzieci oraz inne atrakcje: przejażdżkę 
kucykiem i zaprzęgiem konnym. Catering 
zapewnia dobre jedzenie z grilla. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

15.

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

– Arkadiusz  Ruszczycki,  kawaler  z  parafii 
tutejszej 
i Anna Majewska, panna z parafii tutejszej
zapowiedź II;

– Kamil Krzysztof Janus, kawaler z parafii
św. Bonifacego w Warszawie
i Marlena Kielak, panna z parafii tutejszej
zapowiedź I.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

– śp. Zbigniewa Szewczyka,
– śp. Lidię Wójcik,
– śp. Zygmunta Kanabusa,
– śp. Zbigniewa Walendziaka,
– śp. Antoniny Osuch,
– śp. Wiktora Cielemięckiego,
– śp. Narcyza Cielemięckiego,
– śp. Kazimierza Ryszarda Koperskiego.

2.

6.

10.

11.

W dniach 3–8 czerwca przeprowadzimy 
zbiórkę makulatury, dochód z jej sprzedaży 
będzie przeznaczony na budowę studni 
w Sudanie.

12.

Dobiega końca peregrynacja obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, który w naszej parafii 
gościliśmy w końcu września ubiegłego roku. 
Z okazji peregrynacji zostały wybite okolicz-
nościowe medale z wizerunkiem Matki Bożej 
i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, 
które będzie można nabyć dziś po każdej 
Mszy św. Medale będą rozprowadzali człon-
kowie Akcji Katolickiej.

14.

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

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

13.
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