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PIERWSZE CZYTANIE 

    Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie 
zrodził jako początek swej mocy, przed 
dziełami swymi, od pradawna. Od wieków 
zostałam ustanowiona, od początku, przed 
pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam 
zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim 
góry zostały założone, przed pagórkami 
zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, 
przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo 
umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie 
nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał 
obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, 
gdy morzu ustawiał granice, by wody z brze-
gów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty 
ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą 
Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed 
Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się 
przy synach ludzkich».

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

L I T U R G I A  S Ł O W A

EWANGELIA

   Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi».

J 16, 12–15
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 8, 4–5. 6–7. 8–9

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie
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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 żyjącemu, przypomi-
nając sobie jednocześnie, że nasze ciało jest 
świątynią Jego obecności. Wielka to tajem-
nica i trudna do ogarnięcia naszym kruchym 
umysłem. 

ks. dr Michał Dubicki

 Prawda o Bogu Jednym, ale w trzech 
Osobach, wiąże się z tajemnicą człowieka. 
Bo każdy z nas ludzi, jest stworzony na Obraz 
Boga 

K OM E N T A R Z

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1–5

   Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 
dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary 
dostęp do tej łaski, w której trwamy, 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie 
tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, 
wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, 
a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypró-
bowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1, 8

Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Boga Trójjedynego. Poprzez akt stworzenia 
jesteśmy powołani do relacji miłości jaka 
wiąże osoby Trójcy Świętej.  

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. 1 J 4)

Prz 8, 22–31

O UDZIELANIU SIĘ 
TRZECH OSÓB TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

... Mówił Ojciec do Syna
Słowa pełne radości.

Słowa rozkoszy takiej,
Iż jej nikt nie kosztował,

Tylko Syn Boży jeden
Nimi się rozkoszował.

O ile odczuć można, 
Słowa Ojca te były:

„Nic mi nie daje szczęścia, 
Tylko Ty, Synu miły”.

Wszelkie upodobanie
Tylko w Tobie znajduję

I co Tobie jest drogie,
Ja również to miłuję.

Kto niepodobny Tobie
Nie uznam go za swego,
Bom Ciebie upodobał
O życie życia mego! ...

(św. Jan od Krzyża)
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     Po chwili jednak przyszło głębokie prag-
nienie, by zamiast dać się ponieść smutkowi 
i „samoobwinianiu”, nie stracić już więcej 
czasu i pochylić się chwilę nad rozważaniem 
tajemnicy jaką jest Duch Święty. Poczytałam, 
porozmyślałam i postanowiłam podzielić się 
z Wami kilkoma inspirującymi fragmentami, 
które odnalazłam.

     „Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie 
me”. Pewnie wielu z Was rozpoznaje słowa 
tej popularnej piosenki religijnej – pięknej 
i poruszającej. W minioną niedzielę obchodzi-
liśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Różne sprawy w moim życiu tak się jakoś 
poukładały, że fakt zbliżania się tej uroczy-
stości zupełnie mi umknął. Jednym słowem 
na ubiegłotygodniowej, niedzielnej Mszy św. 
zostałam zaskoczona, że to już, że właśnie 
skończył się okres wielkanocny, że ominęła 
mnie Wigilia Zesłania Ducha Świętego i… 
zrobiło mi się przykro. Ominęło mnie modli-
tewne czuwanie będące wypełnieniem i uko-
ronowaniem Świąt Paschalnych. Szum tego 
świata zagłuszył ciche szepty, czujność 
osłabła i czas został w pewien namacalny 
sposób utracony.
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    Zmarły kilka lat temu Ignacy IV, syryjski 
duchowny prawosławny, wieloletni prawosła-
wny patriarcha Antiochii i całego Wschodu, 
napisał kiedyś niezwykły tekst, w którym w 
zwięzły i obrazowy sposób przedstawił istotę 
Trzeciej Osoby Boskiej, Tej najtrudniejszej do 
zdefiniowania, zobrazowania, ujęcia w ramy 
ludzkiego wyobrażenia. Przeczytałam je kilka-
krotnie i doznałam zupełnego pocieszenia. 
W Duchu Świętym, gdy pozwolimy by 
przenikał nasze życie, gdy zasłuchamy się 
w Jego cichy jak letni wietrzyk głos, gdy damy 
się poprowadzić, wszystko jest możliwe, 
a Bóg, jedyny gwarant naszego szczęścia 
teraz i w wieczności „jest blisko”.

     Z kolei jezuicki biblista Luis Alonso Schökel, 
porównał chrześcijanina do Namiotu Spotka-
nia na pustyni. Nosząc w sobie Świętego 
Ducha uświęcamy ten świat, który bez Boga 
staje się pustynią.

    „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga 
i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 
Świątynia Boga jest świętą, a wy nią 
jesteście.” (1 Kor 3, 16–17) Jest to chyba 
jeden z bardziej znanych cytatów z Pisma 
Świętego. Wielu z nas w szkole podstawowej 
na katechezie uczyło się piosenki z pokazy-
waniem, której słowami jest właśnie ten frag-
ment. I niestety, jak to często bywa z frag-
mentami zbyt dobrze znanymi, często nie 
rozważamy ich sensu… Co to znaczy, że 
jesteśmy świątynią Ducha Świętego?
    Czy chodzi jedynie o to, żeby nie grzeszyć 
i tym samym nie kalać świątyni? Hmmm… 
Sądzę, że nie. Spójrzcie, budynek kościoła 
nie jest wyłącznie przestrzenią sacrum, 
o którą należy dbać w sensie organizacyjno-
porządkowym. Jest także miejscem modlitwy, 
miejscem liturgii, miejscem ofiary, którym winno 
być i nasze ciało w znaczeniu fizycznym 
i duchowym.

    Święty Ireneusz z Lyonu (nawiasem mó-
wiąc polecam Wam serdecznie bliższe 
zapoznanie się z tą postacią, choćby przez 
lekturę homilii papieża Benedykta XVI na 
jego temat wygłoszonej podczas audiencji 
generalnej 28 marca 2007 r. – warto!), 
apostoł Galii, męczennik, któremu nadano 
piękny przydomek „Oczarowany prawdą” w 
swoich polemicznych tekstach pt. „Przeciw 
herezjom” stwierdził nawet, że chrześcijanin 
składa się z ciała, duszy i Ducha Świętego. 
(Adversus haereses V, 6, 1) 

     Dlatego też słowami Ignacego IV zakoń-
czę dzisiejszy felieton.
„Bez Ducha Świętego... 
Bóg jest daleko,
Chrystus pozostaje w przeszłości,
Ewangelia jest martwą literą,
Kościół jest tylko organizacją,
władza – dominacją,
misja – propagandą,
liturgia – niczym innym jak tylko 
wspomnieniem,
życie chrześcijańskie – moralnością 
niewolnika.
W Duchu Świętym...
Bóg jest blisko,
zmartwychwstały Chrystus jest tu i teraz,
Ewangelia jest mądrością i mocą życia,
Kościół jest żywym Ciałem, odbijającym życie 
Trójcy Świętej,
władza – posługą jednania,
misja – Pięćdziesiątnicą,
liturgia – pamiątką, uobecnieniem 
i zapowiedzią,
życie chrześcijańskie – przebóstwiane 
w relacjach synostwa i braterstwa.”

   Jan Paweł II w encyklice „O Duchu 
Świętym w życiu Kościoła i Świata" pisał: 
„Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem 
Ducha Świętego, człowiek wchodzi w nowość 
życia, zostaje wprowadzony w Boży i nad-
przyrodzony jego wymiar. Równocześnie zaś 
sam człowiek staje się mieszkaniem Ducha 
Świętego, żywą świątynią Boga. (por. Rz 8, 9; 
1 Kor 6, 19) Przez Ducha Świętego bowiem 
Ojciec i Syn przychodzą do niego i czynią 
u niego swe mieszkanie. (por. J 14, 23) 
W komunii z Trójcą Świętą rozszerza się 
niejako wewnętrzna „przestrzeń życiowa” 
człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego 
życia Bożego. Człowiek żyje w Bogu i z Boga: 
żyje „według Ducha” i dąży do tego, czego 
chce Duch?” 

„I 
przenikaj 

życie 
me” 

    To dzięki Duchowi Świętemu możemy żyć 
zgodnie z Bożą wolą, realizować nasze 
powołanie, którym jest dążenie do naszej 
osobistej świętości. Tylko, gdy On będzie 
przenikał nasze życie, gdy zasłuchamy się 
w Jego czuły szept i nie pozwolimy by głos 
świata Go zagłuszył, tylko wtedy będziemy 
takimi, jakimi pragnie nas widzieć Bóg.

  (...) Maryja jest Rajem ziemskim nowego 
Adama (Chrystusa), który wcielił się tam za 
sprawą Ducha Świętego, by działać w Nim 
niepojęte cuda. Maryja jest owym wielkim i cud-
ownym światem Boga (św. Bernardyn), pełnym 
niewypowiedzianych piękności i skarbów; jest 
wspaniałością, w której Najwyższy ukrył, jakoby 
we własnym łonie, Syna swego Jedynego, a z Nim

    Maryja jest Świątynią i miejscem odpoczyn-
ku Trójcy Świętej, gdzie Bóg króluje w sposób 
wspanialszy i cudowniejszy niż gdziekolwiek 
indziej, nie wyłączając nawet Jego stolicy jaś-
niejącej wśród Cherubinów i Serafinów. Bez 
szczególniejszego przywileju żadne stworzenie,

we własnym łonie, Syna swego Jedynego, 
a z Nim wszystko, co najdoskonalsze i najko-
sztowniejsze. Ileż to rzeczy wielkich i ukry-
tych zdziałał Bóg wszechmocny w tym cudo-
wnym Stworzeniu! Jakże prawdziwie mówi 
Maryja sama o sobie mimo swojej głębokiej 
pokory: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-
mocny. Święte jest Jego imię (Łk 1, 49). 
Świat tych wielkich rzeczy nie zna, bo jest do 
tego niezdolny i tego niegodzien. (...)    

 MARYJA 
– raj Trójcy Świętej

choćby najczystsze, nie ma wstępu do tej 
Świątyni.

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska
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Relacja z CZUWANIA
przed ZESŁANIEM 

DUCHA ŚWIĘTEGO
W ubiegłą sobotę parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym wraz z księdzem Robertem 
Mikosem poprowadziła wspólne czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha 
Świętego. Zawieszone przed ołtarzem kolorowe plakaty zapowiadały dary Ducha 
Świętego, których odnowienia spodziewaliśmy się... z wiarą. 

(...) Bóg Duch Święty pragnie w Maryi i przez 
Maryję kształtować sobie wybranych i mówi do 
Niej: In electis meis mitte radices – Umiłowana 
moja Oblubienico, między wybranymi moimi 
zapuść korzenie wszystkich Twych cnót, aby 
wzrastali z cnoty w cnotę, z łaski w łaskę. Tak 
wielkie znalazłem upodobanie w Tobie, gdy 
żyłaś na ziemi ćwicząc się w najwznioślej-
szych cnotach, że pragnę odnajdować Cię 
jeszcze na ziemi, mimo że nie przestajesz być 
w niebie. Odradzaj się zatem i odtwarzaj w 
mych wybranych, abym w nich z upodobaniem 
dostrzegał korzenie Twej niezłomnej wiary, 
Twej głębokiej pokory, Twego bezgranicznego 
umartwienia, Twej wzniosłej modlitwy, Twego 
żarliwego miłosierdzia, silnej nadziei i wszystkich 
cnót Twoich. Zawsze jesteś moją Oblubienicą 
wierną, czystą i płodną, jak niegdyś. Niech 
więc wiara Twoja daje mi wiernych, czystość 
Twoja dziewice, niech Twoja płodność daje mi 
wybranych i rozszerza mój Kościół. Kiedy 
Maryja zapuści korzenie w czyjejś duszy, czyni 
w niej cuda łaski, które Ona jedna czynić może, 
bo jest tą płodną Dziewicą, co w czystości 
i płodności nigdy nie miała, ani mieć nie będzie 
podobnej sobie. Za sprawą Ducha Świętego 
Maryja poczęła największe Arcydzieło, jakie 
kiedykolwiek istniało i istnieć będzie: Boga-
człowieka. Niepokalana Dziewica będzie też 
czynić owe największe rzeczy, które w czasach 
ostatecznych dziać się będą. Kształtowanie 
i wychowywanie tych wielkich świętych, którzy 
wówczas nastaną, dla Niej są zastrzeżone, bo 
tylko Maryja, ta przedziwna i cudowna Dziewica, 
w łączności z Duchem Świętym sprawiać 
może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne. Kiedy 
Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją w 
jakiejś duszy, wnet zbliża się ku niej, wstępuje 
w nią całkowicie i udziela się jej na miarę, miej-
sca udzielonego Jego Oblubienicy. Jednym z 
głównych powodów, dla których Duch Święty 
nie czyni po dziś dzień w duszach uderzających 
cudów łaski, jest to, że nie są one wystarczają-
co ściśle zjednoczone z Jego wierną i nieroz-
łączną Oblubienicą. Powiadam: „nierozłączną 
Oblubienicą”, gdyż odkąd Duch Święty, substan-
cjalna miłość Ojca i Syna, poślubił Maryję, by 
ukształtować Jezusa Chrystusa, Głowę wybra-
nych i Jezusa Chrystusa w wybranych, odtąd 
nigdy się Jej nie wyrzekł, ponieważ Ona 
zawsze była wierną i płodną. 

(św. Ludwik Grignion de Montfort, Traktat ...)

Każdy z obecnych, podczas spontanicznej 
modlitwy  prośby o dar, którego umocnienia 
szczególnie oczekuje, mógł podejść i zapalić 
świeczkę na znak swego pragnienia i goto-
wości na ożywienie swej współpracy z łaską 
Ducha Świętego.

Z ŻYCIA PARAFII

Przebieg Liturgii był nietypowy i niezwykle 
uroczysty, przygotowany ściśle wg opracowa- 
nia ks. Stanisława Hartlieba, zawierający 
w sobie liturgię odnowienia sakramentu bierz-
mowania oraz obrzędy odnowienia przyrze-
czeń chrzcielnych. 

Czuwanie rozpoczęliśmy śpiewem, zapra-
szając Maryję oraz Apostołów i Wszystkich 
Świętych do wspólnej modlitwy. Następnie, 
uroczystą intonacją hymnu „O Stworzycielu, 
Duchu, Przyjdź…” przyzywaliśmy Ducha 
Świętego. Ożywienie naszej modlitwy naras-
tało. Z podziałem na chóry, śpiewaliśmy Bogu 
psalmy z Godziny czytań, wychwalając naszego 
Stwórcę. Teksty wyświetlane na ekranie 
pomagały wszystkim zebranym włączyć się 
do wspólnej modlitwy.
   Natchnione czytania i psalmy w Liturgii Słowa 
wprowadziły nas w modlitewne skupienie. Z 
otwartymi sercami słuchaliśmy Słowa Bożego, 
przypominającego nam o tym, co Bóg uczynił 
swojemu ludowi. Słowo Boże było proklamo-
wane przez mężczyzn, przeplatane pięknym 
śpiewem kobiecych głosów. Po wysłuchaniu 
Słowa Ewangelii wg św. Jana i homilii księdza 
Roberta uniesionymi w górę sercami wyśpie-
waliśmy chwałę Bogu: „Ciebie, Boga, wysła-
wiamy…”.

   Przeżywaliśmy celebrację znaków towarzy-
szących Pięćdziesiątnicy, odnawialiśmy także 
swój sakrament bierzmowania. Prosiliśmy, aby 
siedem darów, których Duch Święty udzielił 
nam w tym sakramencie, zostało w nas 
odnowionych, umocnionych i pomnożonych.   

Wszechmogący Boże, niech 
nas rozpali płomień Twojej 
miłości, a Chrystus posłany 
przez Ciebie niech umac-
nia darem Ducha Świętego 
serca odrodzonych dzięki 
Twej łasce. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen

  Następnie od paschału zostały zapalone 
świece, począwszy od księdza Roberta, po 
wszystkich wiernych zgromadzonych w naszej 
świątyni. Z zapalonymi świecami odnowiliśmy 
nasze chrzcielne przymierze z Bogiem, wyzna-
jąc naszą wiarę.
   Na zakończenie odśpiewaliśmy Akatyst do 
Ducha Świętego zwieńczony Sekwencją. Ten 
piękny hymn, typowy dla liturgii bizantyjskiej, 
był dla nas szczególną modlitwą, w której 
błagaliśmy Ducha Świętego, aby zmiłował się 
nad nami, wysłuchał i zamieszkał w nas. 
W ten podniosły śpiew włączyli się wszyscy 
zgromadzeni czciciele Ducha Świętego, prze-
jęci możliwością otrzymania odpustu zupeł-
nego po spełnieniu zwykłych warunków.
  Czuwanie zakończyło się po północy, naj-
pierw indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem, a potem uroczy-
stym błogosławieństwem wszystkich uczest-
ników i wspólnym radosnym uwielbieniem 
Parakleta. Mieliśmy świadomość obecności 
Ducha Świętego pośród nas. Mimo późnej 
godziny nie czuliśmy senności ani znużenia. 
Ogarnęła nas radość, pokój i wzajemna ser-
deczność. Na rozesłanie, nasz kapłan modlił 
się wstawienniczo nad każdym z nas, z nało-
żeniem rąk, a siostry ze wspólnoty obdaro-
wały każdego miłą niespodzianką.
   Wdzięczni Bogu za te wspólne, radosne 
przeżycia, wierzymy, że dary i charyzmaty 
ożywione w nas przez Ducha Świętego 
podczas tego czuwania, będą owocować na 
chwałę Bożą i pożytek bliźnich.
    Wszystkim obecnym na czuwaniu z całego 
serca dziękujemy. Szczególną wdzięczność 
wyrażamy ks. Michałowi i ks. Maciejowi, którzy 
byli i modlili się z nami. Bóg zapłać!

 Zanieśliśmy również pełną ufności modlitwę 
o rozbudzenie w nas charyzmatów niezbęd-
nych do służenia Kościołowi Świętemu.

tekst: Anna Kozikowska 
zdjęcia: Adam Wieczorek

wszystkie zdjęcia na: www.parafiawilanow.pl
   Modlitwy o poszczególne dary były poprze-
dzone komentarzami i przeplatane śpiewem. 
Ka



W niedzielę, 12 czerwca br., po Mszy św. 
o godz. 11.30 odbędzie się IX Rodzinny
Piknik Parafialny. W programie dzieci będą 
mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpi również 
Zespół Ludowy Powsinianie i Grupa Senio-
rów Wilanowskich oraz Kuźnia Artystyczna. 
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.
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Odprawa dla Ministrantów i Lektorów przed 
uroczystością Bożego Ciała obędzie się 
w środę, 25 maja br., o godz. 19.00.

1.

Od piątku do czwartku następnego tygodnia
obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała,
z procesją Eucharystyczną wokół kościoła.

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

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

7. Spotkanie dla bielanek i dzieci pragnących 
czynnie uczestniczyć w procesji Bożego Ciała 
(np. sypać kwiaty) odbędzie się w środę 25
maja 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. 

2. Dziś w naszej parafii gościmy abp Paula 
Youssefa Matara, biskupa z Bejrutu, który 
na Mszy św. o godz. 10.00 wygłosi kazanie, 
a o godz. 13.00 odprawi Mszę św. i powie 
kazanie.

W bieżącym tygodniu przypadają następu-
jące święta liturgiczne:

– we wtorek 24 maja, wspomnienie
NMP wspomożycielki wiernych;

Spotkanie mężczyzn ze Służby Liturgicznej 
oraz wszystkich chętnych do pomocy 
podczas procesji Bożego Ciała obędzie się 
także w środę, 25 maja br., o godz. 19.30.

– w czwartek, 26 maja, Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże  Ciało).

W najbliższy czwartek, 26 maja br. obchodzić 
będziemy Uroczystość Bożego Ciała. 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 przej-
dzie ulicami St. Kostki Potockiego, Wiertni-
czą, Przyczółkową, następnie wejdziemy w 
ulicę prowadzącą do Pałacu i z powrotem do 
kościoła. Prosimy o udekorowanie okien do-
mów i mieszkań, a poszczególne wspólnoty 
parafialne o przygotowanie ołtarzy.

6.

Na Mszy św. o godz. 11.30 grupa dzieci 
z naszej parafii obchodzić będzie rocznicę 
Pierwszej Komunii Świętej.
W najbliższą środę, 25 maja br., o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. i nabożeń-
stwo majowe przy krzyżu na zbiegu ulic 
Biedronki i Łuczniczej.

„Dziś usłyszałam te słowa w duszy: Hostio miła 
Ojcu mojemu! Wiedz o tym, córko moja, że cała 
Trójca Święta ma w tobie szczególne upodobanie 
swoje, dlatego iż żyjesz wyłącznie wolą Bożą. 
Żadna ofiara nie idzie z tą w porównanie.”

(Dzienniczek, 955)

4.

5. W niedzielę, 5 czerwca br. obchodzić będzie-
my po raz dziewiąty Święto Dziękczynienia 
po hasłem: Chrzest darem Miłosierdzia. W 
tym roku jest ono połączone z zakończeniem 
peregrynacji kopii cudownego wizerunki Matki 
Boskiej Częstochowskiej w naszej archidie-
cezji. O godz. 12.00 na placu przed Świąty-
nią Opatrzności Bożej zostanie odprawiona 
uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu 
Polski. Po Mszy świętej Centrum Opatrzno-
ści Bożej zaprasza na piknik rodzinny. 
Członkowie Akcji Katolickiej przez całą nie-
dzielę zbierać będą ofiary na budowę 
świątyni Opatrzności Bożej.

11.

9.

10.

12.

Módlmy się w intencji 
księdza Proboszcza i księży 
pracujących w naszej parafii.

od 8.05 
do 12.06.2016 r.

Kontakt w sprawie zgłoszenia się 
do czytania: 

z.moryc@bibliotekawilanowska.pl 
lub bezpośrednio w bibliotece.

Biblioteka Publiczna Dzielnicy 
Wilanów ul. Kolegiacka 3

zaprasza na:
24–godzinne bicie rekordu Polski 
w nieprzerwanym czytaniu na głos 
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Początek 4 czerwca o godz. 15.00 

do min. 15.00 w niedzielę 5 czerwca.
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