
L I T U R G I A  S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 2, 2–5

    Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na 
nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie 
mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posy-
łam cię do synów Izraela, do ludu buntow-
ników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przod-
kowie ich występowali przeciwko Mnie aż do 
dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych 
twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam 
cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi 
Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też 
zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – 
przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród 
nich. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 123, 1–4

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
Do Ciebie wznoszę oczy, 
który mieszkasz w niebie. 
Jak oczy sług są zwrócone 
na ręce ich panów.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

EWANGELIA  
Mk 6,1–6
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    To, co przeszkadza ludziom z Nazaretu jest 
fakt, że znają Jezusa i jego rodzinę. Ich 
niewiara w to, że to spośród nich Bóg mógł 
powołać proroka, pośrednio uderza w nich. 
Najwyraźniej nie mają o sobie zbyt wielkiego 
mniemania. Okazuje się nie po raz pierwszy, 
że pycha występuje wspólnie z poczuciem 
niskiej wartości.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, 
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

K O M E N T A R Z

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo 
mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

wysłannik szatana, aby mnie policzkował – 
żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrot-
nie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, 
lecz (Pan) mi powiedział: Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. 
Najchętniej więc będę się chlubił z moich 
słabości, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich 
słabościach, w obelgach, w niedostatkach, 
w prześladowaniach, w uciskach z powodu 
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 
tylekroć jestem mocny.

    Jezus przyszedł do swego rodzinnego 
miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 
Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w syna-
godze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze 
zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mąd-
rość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją 
się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, 
syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szy-
mona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 
siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił 
im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu może być prorok 
tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żad-
nego cudu, jedynie na kilku chorych położył 
ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedo-
wiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie 
i nauczał.

  Pycha i pokora – te dwie postawy są 
konfrontowane w dzisiejszych czytaniach. 
Z jednej strony mamy oporny względem 
proroka Ezechiela lud Izraela. Ezechiel jako 
prorok odrzucony przez własnych rodaków 
zapowiada odrzucenie Jezusa przez miesz-
kańców Nazaretu. W obu przypadkach Bóg 
odczytuje zachowanie ludzi jako bunt i lekce-
ważenie. Rzeczywiście, przyjęcie orędzia pro-
rockiego wymuszałoby zmianę zachowania. 
Najwyraźniej adresaci orędzia uważają, że 
z nimi wszystko jest w porządku, mimo iż opinia 
Boga jest inna. Jest to pycha w najczystszym 
wydaniu. 

  Z drugiej strony przedstawiony jest nam 
przykład pokory św. Pawła, który chce „chlubić 
się z własnej słabości”. Pycha zamyka na 
Boga, pokora otwiera. Człowiek świadomy 
własnej niedoskonałości szuka pomocy i może 
ją znaleźć u Boga. Pokora czyni Bogu miejsce 
w naszych sercach. To On ze swą mocą 
w nas zamieszkuje i  to dlatego św. Paweł jest 
pewien, że „ilekroć niedomaga, jest mocny”.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Kor 12, 7–10

   Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom 
objawień, dany mi został oścień dla ciała, 
wysłannik 
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    Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w 
posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament 
święceń naznacza ich pieczęcią 
(„charakterem"), której nikt nie może usunąć. 
Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał 
się „diakonem", to znaczy sługą wszystkich. 
Do diakonów należy między innymi 
asystowanie biskupowi i prezbiterom przy 
celebracji Boskich misteriów, szczególnie 
Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy 
zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, 
głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, 
prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się 
różnym posługom miłości. (KKK 1570)
 W sobotę przed uroczystością 

Wniebowstąpienia Pańskiego w kościele 
seminaryjnym odbyły się święcenia 
diakonatu. Sakrament przyjęło 12 kleryków 
piątego roku WMSD w tym Filip Augustyniak 
i Mateusz Grzegorz Kielarski, którzy w naszej 
parafii odbywali swoje praktyki akolickie od 
października ubiegłego roku.

   Każdy biskup jako wikariusz Chrystusa pełni 
misję pasterską w powierzonym sobie Kościele 
partykularnym, ale równocześnie kolegialnie 
ze wszystkimi braćmi w biskupstwie uczestni-
czy w trosce o wszystkie Kościoły: „Chociaż 
każdy biskup jest właściwym pasterzem tylko 
tej cząstki trzody, która została powierzona 
jego trosce, to jednak jako prawowity 
następca Apostołów z ustanowienia Bożego 
jest odpowiedzialny razem z innymi za 
apostolskie posłanie Kościoła.” (KKK 1560)

   W przeciągu minionych tygodni w naszej archidiecezji miały miejsce wszystkie trzy 
stopnie sakramentu święceń: diakonatu, prezbiteratu oraz biskupie.

   W niedzielę 14 czerwca miał miejsce obrzęd 
święceń episkopatu nowego biskupa pomoc-
niczego warszawskiego – ks. Michała Janochy.  
Decyzja papieża Franciszka w tej sprawie 
została ogłoszona w dniu 9 maja – w uroczy-
stość NMP Łaskawej, głównej patronki Stolicy. 

CZAS ŚWIĘCEŃ i ZMIAN

   W dniu 30 maja – w wigilię uroczystości 
Trójcy Przenajświętszej w archikatedrze 
warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz udzielił 
święceń w stopniu prezbiteratu 22 diakonom, 
w tym 17 z WMSD i 5 z seminarium 
„Redemptoris Mater”. Wśród tej grupy znaj-
dował się ks. Mikołaj Dobosz – pochodzący 
z naszej parafii oraz księża, którzy odbyli 
w naszej parafii swoje praktyki akolickie 
w latach 2013–2014: Dariusz Nogański oraz 
Franciszek Urmański. W kolejne dwie 
niedziele sprawowali oni w naszej świątyni 
Msze św. prymicyjne: 7 czerwca o godz. 
18.00 księża praktykanci, a 14 czerwca 
o 11.30 ks. Mikołaj. Na zakończenie każdej 
z dwóch Eucharystii neoprezbiterzy indywi-
dualnie błogosławili wszystkich zebranych 
przez nałożenie rąk.

  Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy 
uczestniczą w powszechnym posłaniu 
powierzonym Apostołom przez Chrystusa. 
Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, 
przygotowuje ich nie do jakiegoś 
ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale 
„do najszerszej i powszechnej misji 
zbawienia <<aż po krańce ziemi>>, z sercem 
gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii. 
Swój zaś święty urząd sprawują przede 
wszystkim w kulcie czy uczcie 
eucharystycznej, w której działając w 
zastępstwie (in persona) Chrystusa i głosząc 
Jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z 
ofiarą Tego, który jest ich Głową, i uobecniają 
we Mszy świętej, aż do przyjścia Pańskiego, 
jedyną świętą ofiarę Nowego Testamentu, 
mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz 
jeden Ojcu na ofiarę niepokalaną". Z tej 
jedynej ofiary czerpie swoją moc cała ich 
posługa kapłańska. (KKK 1565, 1566) 

  Na emeryturę przechodzi w tym roku 
czterech dotychczasowych proboszczów: ks. 
Ryszard Lewandowski z warszawskiej parafii 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce, 
ks. Władysław Nowicki ze stołecznej parafii 
św. Franciszka, ks. Bogusław Pasternak ze 
wspólnoty św. Marii Magdaleny na 
Wawrzyszewie oraz ks. Józef Tchórz, który 
został odwołany z probostwa w Pruszkowie-
Żbikowie. Wszyscy kapłani nadal będą 
zamieszkiwać w dotychczasowych parafiach. 

 W naszych codziennych modlitwach módlmy 
się za biskupów, kapłanów i diakonów. Ta 
modlitwa jest im niezmiernie potrzebna, a nam 
pomaga zrozumieć, że kapłan z ludu wzięty, 
dla ludu jest ustanowiony w sprawach odno-
szących się do Boga. (por. Hbr 5, 1)

  W czwartek 11 czerwca w Domu 
Arcybiskupów Warszawskich miało 
miejsce rozdanie dekretów nowym 
proboszczom.

   Zmiana proboszcza nastąpi w tym roku 
w naszym dekanacie. Ks. Paweł Gwiazda, 
który był proboszczem w parafii Opatrzności 
Bożej od 2011 roku, przeniesie się na Ochotę, 
gdzie będzie prowadził wspólnotę pod tym 
samym wezwaniem; z kolei ks. Tadeusz 
Aleksandrowicz rozpocznie posługę w Wilano-
wie, a zakończy w wyżej wspomnianej pla-
cówce w dekanacie ochockim. Dotychcza-
sowy rezydent parafii MB Wspomożycielki 
Wiernych na Chomiczówce – ks. Mirosław 
Kreczmański (rezydent w naszej wspólnocie 
w latach 2007–2010) został mianowany 
proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus na Tamce. Probostwo parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu, w dekanacie ochockim 
obejmie ks. Marek Makowski (dotychczas 
rezydent parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Pyrach), parafią św. Marii Magdaleny 
w Warszawie będzie kierował ks. Piotr Fołtyn, 
który został odwołany z obowiązków pro-
boszcza parafii Zwiastowania Pańskiego na 
Rakowcu Południowym, gdzie duszpaste-
rzował przez ostatnie 3 lata. Proboszczem 
jego dotychczasowej parafii został mianowany 
ks. Roman Borkowski, który tym samym opuści 
Konary koło Warki, gdzie proboszczował 
przez 9 lat. Wikariusz parafii św. Mikołaja 
w Warce – ks. Robert Tomasik – przeniesie 
się do Konstancina-Jeziornej, aby zarządzać 
parafią św. Józefa Oblubieńca NMP w Mir-
kowie, której obecny proboszcz – ks. Bogdan 
Przegaliński – obejmie parafię Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Pruszkowie. Ks. Piotr Liber 
– ostatnio wikariusz w stołecznej parafii 
Bogurodzicy Maryi – odebrał dekret kierujący 
go w roli proboszcza do parafii Świętej Trójcy 
w Konarach.

 Na podstawie wiadomości z Internetu 
opracował: Maciej Lichota

   W naszych codziennych modlitwach nie 
zapominajmy o kapłanach, pamiętając o 
słowach św. Jana Marii Vianneya „Nie ma 
złych kapłanów, są tylko tacy, za których 
wierni za mało się modlą".

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 

   Już na zakończenie Mszy św. połączonej 
z sakramentem święceń kardynał K. Nycz 
wręczył wszystkim nowo wyświęconym 
kapłanom dekrety, posyłające ich do pracy w 
pierwszych parafiach. I tak ks. Mikołaj 
rozpocznie posługę w parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP na Bielanach, ks. Dariusz we 
wspólnocie św. Franciszka na warszawskim 
Okęciu, a ks. Franciszek Urmański w parafii 
św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. 

fot. Wojciech Łączyński
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    Zwyczajem lat ubiegłych, także w tym 
roku przy krzyżu nad Jeziorem Powsin-
kowskim odprawione zostało Nabożeństwo 
Czerwcowe, podczas którego została odśpie-
wana Litania do Najświętszego Serca 
Jezusa. Modlitwę poprowadził ks. Waldemar 
Macko, miejscowy proboszcz z parafii św. 
Anny, pomysłodawca i główny organizator 
tego religijnego i sąsiedzkiego spotkania.

Krzysztof Kanabus

    Dobrą muzykę do zabawy zapewnił pan 
Tadeusz Zwierzchowski, organista z parafii 
św. Elżbiety w Powsinie, a pan Robert 
Woźniak dyrektor Centrum Kultury Wilanów 
poprowadził zabawę i śpiew. Z okazji zbliża-
jących się imienin pani Janiny Rawskiej, 
współorganizatorce i dobremu duchowi tych 
corocznych spotkań, odśpiewano tradycyjne 
„sto lat”. 

 Wszystkim dopisywał dobry nastrój, 
szczególnie przyczyniło się do tego pięknie 
zachodzące słońce i rozmowy sąsiedzkie 
toczone przez uczestników zabawy.

   Rozchodziliśmy się w dobrych nastrojach, 
żywo dyskutując o spotkaniu. 

 Do spotkania za rok!

   Szczęść Boże!

  Pomimo niesprzyjającej pogody, na 
modlitwę pod krzyżem i później na zabawę 
przybyło kilkadziesiąt osób z różnych części 
parafii. Zabawa odbyła się, jak co roku, na 
tyłach domu państwa Rawskich, gdzie nad 
jeziorem zostało zlokalizowane miejsce na 
ogromne ognisko. Stoły biesiadne umiesz-
czono pod dużym namiotem, zapewniając 
tym samym ochronę przed niepewną 
pogodą. Serwowane były kiełbaski i ka-
szanka z grilla oraz napoje i słodkości, które 
szczególnym powodzeniem cieszyły się 
wśród najmłodszych. Jak ktoś chciał, mógł 
własnoręcznie upiec sobie kiełbaskę na 
patyku nad palącym się ogniskiem. 

    Po kiełbaskach i śpiewach przyszedł czas 
na puszczanie „wianków” na jeziorze. 
Wietrzna pogoda sprawiła, że świeczki 
umieszczone na „wiankach” nie bardzo 
chciały się palić. Nie było problemu tylko 
z tymi, które osłonięte były lampionami. 
W tym roku do puszczania „wianków” swojej 
łódki użyczył nam pan Paweł Rybarczyk, za 
co składamy mu gorące podziękowania.

zadanie 2: Skreśl co drugą literę a otrzymasz rozwiązanie.

 Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie.

 Autor: Maciej Lichota

Czerwcowe i „wianki” 
na Powsinku
23.06.2015 r.

Z ŻYCIA PARAFII

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

HASŁO: .....................................................................................................................

zadanie 1: Znajdź i wykreśl trzy cnoty Boskie oraz cztery cnoty główne.
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(tel. czynny od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
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BNP Paribas Bank Polska SA
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e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl
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Wydawca
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w smartfonie lub
na tablecie.
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4.

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.

David Marcus Orciuch, kawaler z parafii 
pw. Chrystusa Króla w Grossdeinbach 
w Niemczech
i Karolina Natalia Drewniak, panna 
z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie
– zapowiedź II;
Marek Tomasz Skuza, kawaler z parafii 
pw. św. Elżbiety w Powsinie
i Alicja Dudek, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź II;
Łukasz Krzysztof Bobiński, kawaler 
z parafii tutejszej
i Justyna Anna Piorunek, panna z parafii 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Józefosławiu
– zapowiedź II.

2.

Zapraszamy do naszego kościoła na 
Adorację Najświętszego 

Sakramentu w ciszy 
w każdy piątek 

od godz. 13.00 do 17.00 
oraz od godz. 18.30 do 20.00

–

CISZA, W KTÓREJ 
PRZEMAWIA BÓG

Nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00, a po nim procesja 
eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną 
i wszystkie wspólnoty parafialne o udział 
w procesji.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić bę-
dziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. 
o godz. 13.00 i w procesji Eucharysty-
cznej. Nowennę do św. Anny rozpocznie-
my 17 lipca. Zapraszamy wszystkich para-
fian do licznego udziału w nabożeństwie, 
aby w ten sposób lepiej przygotować się 
do uroczystości odpustowej.

Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na 
ogólnopolską pielgrzymkę Rodziny Radia 
Maryja na Jasną Górę w dniu 12 lipca br. 
Wyjazd o godz. 6.00, powrót tego samego 
dnia. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
– w poniedziałek, 6 lipca, wspomnienie

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy;
– w środę, 8 lipca, wspomnienie św. Jana

z Dukli, kapłana;
– w sobotę, 11 lipca, Święto św. Benedy-

kta, opata.

W tym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

6.

–

–

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

od 14.06 do 12.07.2015 r.

Módlmy się w intencji 
podróżujących w okresie 
wakacyjnym w powietrzu, 

na lądzie i wodzie, aby dotarli 
bezpiecznie do celu podróży.
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