
1

L I T U R G I A  S Ł O W A

Nr 390 / 28 sierpnia 2016   ISSN 2080-0010 
XXII Niedziela Zwykła

Nr 390

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

EWANGELIA 
Łk 14, 1.7–14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-
żyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak 
sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił 
do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś 
znakomitszy od ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was 
obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miej-
sca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź 
na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospo-
darz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszyst-
kich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony”. 

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułom-
nych, chromych i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie-
dliwych”.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 17–18.20.28–29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, 
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. 
O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz 
łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana 
i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, 
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korze-
nie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, 
a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 68, 4–7.10–11

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się 
i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, 
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Ojcem sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. 
Twoja rodzina, Boże, 
znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 18–19.22–24a

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płoną-
cego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani 
też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku 
słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby 
do nich nie mówił. 

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, 
do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebie-
skiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uro-
czyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, 
który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedli-
wych, które już doszły do celu, do pośrednika 
Nowego Testamentu, Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 29ab

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.

Jezus wzywa nas do praktykowania 
tych cnót w każdym dniu naszego życia. 
Dlaczego powinniśmy je praktykować? 
Odpowiedź znajdujemy w ostatnim zdaniu 
dzisiejszego fragmentu ewangelii.

Praktykowanie cnót prowadzi także 
do bardziej szlachetnego życia, kształ-
tuje w nas dojrzałą osobowość.

Pokora oznacza również świadomość 
tego, kim jesteśmy ze wszystkimi 
naszymi zaletami i słabościami.

W dzisiejszym świecie, naznaczo-
nym nieustanną rywalizacją trudno jest 
być pokornym i bezinteresownym. Gdy 
wszystko przelicza się na określające 
nasz status społeczny wartości mate-
rialne, paradoksalnie jednak wzrasta 
znaczenie pokory i bezinteresowności.

ks. dr Waldemar R. Macko

K O M  E  N  T  A  R Z

Pokora nie oznacza wcale rezyg-
nacji z własnego zdania i przyznawa-
nia innym racji. Tak zachowuje się 
osoba niedojrzała, mająca problemy z 
miłością własną. Prawdziwa pokora jest 
umiejętnością rozeznawania w dążeniu 
do wspólnego dobra. Opinia drugiej 
osoby może okazać się lepsza od tej, 
którą sami wyrażamy, a przyjęcie jej 
wcale nie umniejsza naszej wartości.



  Od IX w., gdy coraz bardziej malała liczba 
przyjmujących Komunię świętą, zaczęto pod-
kreślać moment przyjścia Boga na ziemię w 
chwili konsekracji chleba i wina. Przesunięto 
więc adorację z momentu spożywania 
Eucharystii na moment przeistoczenia. Od 
tego czasu przyjął się zwyczaj ukazywania 
Najświętszych Postaci po przeistoczeniu, 
czyli tzw. podniesienie.

   W starożytności chrześcijańskiej adoracja 
Najświętszego Sakramentu wyrażała się przede 
wszystkim w godnym i pełnym uczestnictwie 
w Uczcie eucharystycznej oraz czci, jaką ota-
czano Komunię świętą, zanoszoną chorym 
i więźniom. Pierwszych śladów przechowywa-
nia Eucharystii w celu adoracji można dopa-
trzyć się w praktyce pustelników zabierających 
na pustynię Chleb Eucharystyczny lub podróż-
nych udających się w długie i niebezpieczne 
podróże. Od II w. spotyka się praktykę postu 
eucharystycznego jako wyraz uszanowania 
dla Eucharystii. Św. Cyryl Jerozolimski († 387) 
podkreślał obowiązek oddawania czci Eucha-
rystii przed jej spożyciem, przez złożenie rąk 
na kształt tronu. Podobnie św. Augustyn 
twierdzi, że byłoby grzechem nie uwielbiać 
Eucharystii przed jej spożyciem.

  Coraz częściej wystawiano Hostię do 
adoracji, której formą stały się procesje 
teoforyczne w związku z wprowadzeniem 
w 1264 r. święta Bożego Ciała. W wielu 
zakonach przyjął się zwyczaj przyjmowania 
Komunii świętej w białym płaszczu narzu-
canym na habit (np. w Karmelu). Od XI w., 
najpierw w ośrodkach francuskich benedyk-
tynów, głównie w Cluny, upowszechnił się 
zwyczaj przyjmowania Eucharystii na klęczą-
co, klękania przed Najświętszym Sakramen-
tem, okadzania go itp. Wtedy też zaczęto 
przechowywać Eucharystię nie w domach 
duchownych, ale w cyboriach, czyli naczy-
niach w kształcie gołębicy, zawieszonych 
przed ołtarzem. Obecne tabernakula pojawiły 
się w XII w. Wtedy też, głównie za sprawą 
krakowskiego biskupa Wincentego Kadłubka 
(† 1223), wprowadzono zwyczaj zapalania 
czerwonej lampki dla wskazania miejsca 
przechowywania Najświętszego Sakramentu, 
aby oddać mu należną cześć.

   Chrystus chciał, by człowiek miał pamiątkę 
Jego miłości, którą ukochał go aż do końca. 
W ten sposób Jezus pozostał obecny w 
Eucharystii – sakramencie miłości. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu jest, nie tylko 
formą kultu Eucharystii, ale również postawą 
człowieka, który uznaje siebie za stworzenie 
przed swoim Stwórcą, który tak cudownie 
stworzył człowieka i cały wszechświat oraz 
wszechmocą Zbawiciela, który wyzwolił czło-
wieka od zła. „Panu Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz” (Łk 4, 8, Pwt 6, 13) – adorować 
znaczy zatem wychwalać Pana w postawie 
uniżenia. „Pięknie jest zatrzymać się z Nim 
i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego 
piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miło-
ścią Jego Serca”. Adoracja to zdolność 
zatrzymania się przed Panem na cichej 
modlitwie. Adoracja to również moment łącz-
ności z całym światem niebieskich duchów, 
które nieustannie w swej świadomości bycia 
stworzeniami, oddają część Bogu (por. Ap 5, 
13). Podczas adoracji zatem dokonuje się 
tajemnica łączności między niebem a ziemią, 
w której człowiek wraz z innymi stworzeniami 
oddaje cześć Stwórcy.

   W okresie potrydenckim, zwłaszcza dzięki 
działalności św. Karola Boromeusza († 1584) 
i jezuitów, bardzo rozwinęła się praktyka 
adoracji Najświętszego Sakramentu, czego 
wyrazem jest m.in. upowszechnienie się 
czterdziestogodzinnego nabożeństwa. W tym 
także celu powstawały różnego rodzaju 
bractwa, m.in. w Warszawie, w XVII w., przy 
kościele Sióstr Sakramentek powstało Arcy-
bractwo Nieustającej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Obowiązkiem jego członków była 
godzina adoracji Najświętszego Sakramentu 
raz w roku oraz odmawianie w czwartki na 
cześć Najświętszego Sakramentu 5 „Ojcze 
nasz" i 5 „Zdrowaś Maryjo".

    W okresie baroku nastąpiło oddzielenie 
Najświętszego Sakramentu, będącego przed-
miotem adoracji, od sprawowania Euchary-
stycznej Ofiary. Znalazło to odbicie nawet 
w architekturze. W barokowych kościołach 
uwagę zwracały wielkie ołtarze główne z wyeks-
ponowanym tabernakulum w formie tronu. 
Kolejna epoka oświecenia, jakby w reakcji na 
tę przesadną okazałość kultu eucharystycz-
nego, przyniosła praktyczny zanik adoracji 
Najświętszego Sakramentu.
     Ożywienie kultu eucharystycznego nastą-
piło dopiero w XIX w. Wówczas z inicjatywy 
karmelity, Hermana Cohena († 1871), z pocho-
dzenia Żyda, przed wstąpieniem do klasztoru 
słynnego pianisty, zrodziła się praktyka 
nocnych adoracji Najświętszego Sakramentu. 
W rok po swoim chrzcie, w 1848 r. Cohen 
założył Stowarzyszenie Nocnej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Rok później wstą-
pił do klasztoru karmelitów w Broussey 
k. Bordeaux. W 1851 r. został kapłanem i jako
kaznodzieja gorliwie szerzył kult Eucharystii 
we Francji, Belgii i Anglii. Napisał także wiele 
kompozycji i pieśni ku czci Najświętszego 
Sakramentu.

  W języku polskim adoracja oznacza 
uwielbienie, zachwyt, zaś w sensie religijnym 
kult oddawany Bogu. Słowo „adoracja” swój 
źródłosłów czerpie z łacińskiego ad os – kłaść 
palec na ustach. Odpowiednikiem greckim 
tego słowa jest proskyneo lub proskynesis – 
zbliżać się do kogoś z ręką na ustach, całować 
kogoś w stopy lub w skraj szaty dla okazania 
czci i poddaństwa.
     Pojęcie adoracji funkcjonuje we wszystkich 

religiach i oznacza największą cześć i całko-
wite poddanie się bóstwu. W chrześcijaństwie 
od czasów św. Augustyna († 430) zaczęto 
rozróżniać adorację: latria przysługującą wyłą-
cznie Bogu-Stwórcy i adorację dulia oddawaną 
Bogu, świętym i aniołom. W stosunku do Matki 
Bożej używano określenia hiperdulia.

„Pan mój
i Bóg mój” (J 20, 28)

c

     Nauczanie Kościoła po Soborze Watykań-
skim II podtrzymuje doniosłość praktyki 
adoracji Najświętszego Sakramentu dla życia 
duchowego. Wiele treści na ten temat 
przynosi rozważanie Jana Pawła II przed 
Najświętszym Sakramentem w bazylice 
św. Piotra w Rzymie.
   Kult zatem, jakim otaczano Najświętszy 
Sakrament istnieje już od wielu wieków i na 
stałe wpisał się on w pobożność Kościoła 
katolickiego.

  W rozumieniu teologicznym, adoracja jest 
„częścią cnoty pobożności, będącą żywą po-
stawą czci i miłości skierowaną ku rzeczywi-
stości Boga samego, objawiającego się w 
stworzeniu i w odkupieniu przez Chrystusa”. 
Adoracja zatem jest postawą pełną czci 
i miłości, ukierunkowaną na Boga-Człowieka, 
który odkupił człowieka i pozostał z nim 
w sposób trwały i substancjalny w Eucharystii. 
Z moralnego punktu widzenia, adoracja 
Najświętszego Sakramentu jest obowiązkiem 
całego Kościoła, choć nie wyklucza zaanga-
żowania osobistego każdego wierzącego wraz 
z jego osobistymi uczuciami i potrzebami.
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ADORACJA

  Adoracja zatem jawi się jako milczący 
zachwyt i cześć dla Boga, którego zasad-
niczym motywem jest miłość.

Tekst: Jerzy Szyran OFMConv
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 Kanony z Taizé mają specyficzny charakter 
– są to śpiewy uwielbienia. To krótkie teksty,
a ich specyfika to wielokrotne powtarzanie 
prostej i głębokiej treści, co ma pomóc ją 
zrozumieć. To modlitwa pieśnią. To trwanie 
we wspólnocie miłości.

Nr 390

Anna Kozikowska 

Nabożeństwo uwielbienia 
w duchu Taizé

    Duch Taizé to Duch Jedności. Chrystus 
modlił się abyśmy byli jedno. Pomimo 
podziałów i różnic, których często nie 
umiemy wyeliminować, chcemy odpowiadać 
na to Boże pragnienie.  

   Modlitwa Uwielbienia to rodzaj modlitwy, 
podczas której nie uwielbiamy Boga ze 
względu na to, co może nam dać, ale ze 
względu na to, że On jest i Jemu należy się 
uwielbienie.

  Wychwalam Boga, który jest Panem, 
Bogiem wszechmogącym, który jest większy 
od wszystkiego, co mnie spotyka. Podczas 
modlitwy uwielbienia moje troski i problemy 
schodzą na drugi plan, na pierwszym miejscu 
jest Bóg, skupiam się na Bogu, nie na moich 
problemach. Czuję jak te troski schodzą ze 
mnie, a wypełnia mnie Boża obecność.

    „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, 
Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, 
a przez to zbawił duszę swoją” (św. Ignacy 
Loyola). Często traktujemy Boga tylko w 
kategoriach „daj”, budzimy się i od razu 
pobłogosław, wesprzyj, udziel i tak cały czas 
– potrzebujemy Boga, bo chcemy Jego
darów, a mało kto przychodzi, by być dla 
Niego Samego! UWIELBIENIE – TO 
„JESTEM” DLA CIEBIE SAMEGO! Może 
warto odkryć moc tej modlitwy… Uwielbiać, 
to znaczy tyle samo, co ubóstwiać, mieć na 
pierwszym miejscu, mieć w wyobraźni, 
uczuciach, sercu. Uwielbiać to znaczy 
uznawać wartość, przedkładać ponad inne 
wartości, kochać nade wszystko. Kiedy 
wielbimy Pana i Zbawiciela, moc Boża staje 
się naszym udziałem. Stajemy się dyspozy-
cyjni na to, co Bóg chce nam objawić.

   Moc modlitwy uwielbienia ma miejsce, 
wtedy, kiedy uwielbiam Boga z całego swo-
jego serca, kiedy mam otwarte serce.            

Wieczysta adoracja 
w naszej parafii?

  W naszej parafii od lat praktykowana jest 
dzienna adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, w każdy piątek po Mszy św. o godz.12.00 
do 17.00. Jak zapowiadaliśmy przed waka-
cjami, wkrótce rozszerzymy czas adoracji 
Najświętszego Sakramentu, która odbywać 
się będzie w Kaplicy św. Anny.
   Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 
które w czerwcu br. wstępnie złożyły swoje 
deklaracje adoracji Najświętszego Sakramen-
tu oraz tym wszystkim, którzy wyrazili prag-
nienie adoracji w godzinach wieczornych 
i nocnych, by móc spotkać się z Jezusem 
w dzień i w nocy.

dobę. W związku z tym niezbędne jest 
powołanie Bractwa Adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

   Naszym celem jest adoracja wieczysta, 
całodobowa. Jednak, aby adoracja była wie-
czysta, muszą być adorujący, którzy zapew-
nią ciągłość 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 
dobę. 

    Niech łaski, których Pan Bóg udziela tym, 
którzy pragną ofiarować Mu swój czas, 
spłyną na nas w pełni obfitości.

 Zapraszamy wszystkich wiernych do 
wspólnej troski o to tak ważne dzieło, jakim 
jest Wieczysta Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w naszej parafii. Liczymy na 
Waszą modlitwę, a osoby chętne do 
włączenia się w organizację czuwania 
w naszej parafii zapraszamy na spotkanie 
we wtorek, 30 sierpnia, po Mszy św. 
o godz. 18.00.

Proboszcz 
z zespołem organizacyjnym

    Od dzisiaj, w każdą czwartą niedzielę miesiąca, o godz. 17.00 w naszym kościele 
będziemy mogli uczestniczyć w nabożeństwie uwielbienia w duchu Taizé. 
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego uwielbiania Boga w klimacie 
refleksyjnej modlitwy, rozważaniem Słowa Bożego, śpiewem kanonów Taizé. 

    Uwielbienie to taki moment, kiedy w końcu 
nie mówię Bogu jak wielkie są moje problemy, 
tylko mówię moim problemom jak wielki jest 
Bóg.

     To Duch Święty jest sprawcą uwielbienia, 
to On pobudza moje serce do uwielbienia, to 
On we mnie wychwala Boga Ojca i Jezusa 
Chrystusa. Kiedy słucham Słowa Bożego 
rodzi się w moim sercu uwielbienie, kiedy 
czytam Słowo wtedy poznaję coraz bardziej 
Boga, zachwycam się Nim i jeszcze bardziej 
Go uwielbiam.              

   Idea oddania się Panu Jezusowi przez Maryję 
inspirowała wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. 
św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego 
i św. Maksymiliana Kolbego. Jeśli chcesz do 
nich dołączyć i doświadczyć niezwykłej opieki 
Matki Przenajświętszej, skorzystaj z duchowego 
skarbu, przekazanego nam przez św. Ludwika
Maria Grignion de Montfort.
  Św. Ludwik był kapłanem i pisarzem żyjącym 
we Francji na przełomie siedemnastego i osiem- 
nastego wieku, autorem słynnego „Traktatu 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny”. Treść całej książki prowadzi do 
wykazania jak ważnym jast ofiarowanie się 
Jazusowi Chrystusowi przez Matkę Przenaj- 
świętszą. Sam propagował gorąco tę ideę, opra- 
cował treść Aktu Ofiarowania się i stworzył 
specjalny program duchowego przygotowania się 
do tego aktu. Nauka św. Ludwika o doskonałym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest 
ugruntowana na prawdzie o powszechnym 
pośrednictwie Najświętszej Dziewicy; na tej tak 
rdzennie katolickiej prawdzie, że Maryja jest 
jedyną Pośredniczką wszelkich łask u jedynego 
Pośrednika Jezusa Chrystusa, przez którego 
mamy dostęp do Ojca. 

    W języku angielskim przekład „Traktatu…” z 
j.francuskiego dokonany został w 1862 r. przez 
Ojca Fryderyka Fabera. Ojciec Faber, korzysta- 
jąc z zaleceń św. Ludwika o potrzebie przygo-
towania przed odmówieniem końcowego Aktu 
Ofiarowania się, opracował dodatkowo zestaw 
ćwiczeń na 33-dniowy okres przygotowań, 
podał czytania na każdy dzień, wykorzystując 
fragmenty z Pisma Świętego oraz z innych 
książek, jak również przytoczył modlitwy na 
każdy okres. 
   Pierwsze 12 dni tego okresu to czas oder-
wania się od ducha tego świata, by móc bar-
dziej zrozumieć ducha Chrystusa i przez to 
zbliżyć się do Jezusa. Kolejne 21 dni to czas 
poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Dzień 
Ofiarowania się przypada 34-go dnia. 

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do 
Aktu Ofiarowania się 
Jezusowi Chrystusowi 

przez Maryję 
na podstawie „Traktatu o prawdziwym 

nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” 
św. Ludwika Marii Grignon de Montfort.

 Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym zaprasza wszystkich chętnych na 

   Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
zaprasza wszystkich parafian do włączenia się 
we wspólne przygotowania, które rozpoczniemy 
w następną niedzielę, 4 września, po Mszy św. 
o godz. 18.00 przed Najświętszym Sakramen-
tem. 
    W tym 33-dniowym okresie przygotowań raz 
w tygodniu (w każdy piątek) będziemy uczestni-
czyli razem we Mszy św. o godz. 18.00, po 
której wspólnie przed Panem Jezusem odmówi-
my modlitwy i rozważania przewidziane na dany 
dzień przygotowań.
    Uroczysty Akt Oddania się nastąpi w piątek, 
7 października 2016 r. – Święto Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej. O szczegółach 
będziemy informowali w następnym numerze 
„Klimatów św. Anny”. Zachęcamy do włączenia 
się we wspólne przygotowania.
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1.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą: 

Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

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

2.Wkr·tce rozszerzymy czas adoracji 
NajŜwiňtszego Sakramentu, kt·ra odbywaĺ 
siň bňdzie w Kaplicy Ŝw. Anny. Osoby chňtne 
do wğŃczenia siň w organizacjň czuwania w 
naszej parafii zapraszamy na spotkanie we 
wtorek, 30 sierpnia, po Mszy Ŝw. o godz. 18.00.

– zapowiedź II;

Adrian Kuboszek, stanu wolnego 
z par            afii tutejszej
i Natalia Witkowska, stanu wolnego 
z parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej 
w Wołczynie

5.

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:
– w poniedziałek, 29 sierpnia, wspomnienie

męczeństwa św. Jana Chrzciciela;

9.

– w czwartek, 1 września, wspomnienie 
bł. Bronisławy, dziewicy;

PoŜwiňcenie tornistr·w, zeszyt·w i ksiŃŨek 
odbňdzie siň w niedzielň, 11 wrzeŜnia, 
podczas Mszy Ŝw. o godz. 11.30.

10.

– w sobotę 3 września, wspomnienie
św. Grzegorza Wielkiego, papieża
i Doktora Kościoła.

6.W tym tygodniu przypada I czwartek, 
I piŃtek i I sobota miesiŃca. W czwartek, 
1 wrzeŜnia, Msza Ŝw. wotywna o Chrystusie 
NajwyŨszym i Wiecznym Kapğanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00, a po Mszy Ŝw. 
koronka do Miğosierdzia BoŨego. W tym 
dniu, w spos·b szczeg·lny, modlimy siň o 
powoğania kapğaŒskie i zakonne. W piŃtek, 
2 wrzeŜnia, Msza Ŝw. wotywna o NajŜw. 
Sercu Pana Jezusa zostanie odprawiona 
o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty 
i pojednania moŨna bňdzie skorzystaĺ: 
rano i od godz. 16.00, w czasie adoracji 
NajŜwiňtszego Sakramentu. Pragniemy r·w-
nieŨ odwiedziĺ chorych i osoby w podesz-
ğym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy 
os·b pragnŃcych skorzystaĺ z sakramentu 
pokuty i pojednania oraz przyjŃĺ 
NajŜwiňtszy Sakrament prosimy zgğaszaĺ 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
W sobotň, 3 wrzeŜnia Msza Ŝw. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00, 
a zaraz po niej naboŨeŒstwo r·ŨaŒcowe.

8. Uroczysta Msza święta w 333. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w
naszym kościele, w poniedziałek, 12 września, 
o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr 
Jarecki. W czasie Mszy św. modlić się 
będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do 
licznego udziału w uroczystości.

– zapowiedź II;

Mariusz Jerzy Osiński, kawaler 
z parafii tutejszej
i Katrina Javurkova, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź II;

Łukasz Sebastian Woźniak, kawaler 
z parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia 
w Warszawie
i Natalia Wiśniewska, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź II;

Tomasz Jerzy Dzioch, kawaler z 
parafii tutejszej
i Iwa Paulina Ciepielewska, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź II.

Krzysztof Ziółkowski, kawaler 
z parafii tutejszej
i Paulina Joanna Zyga, panna 
z parafii pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Warszawie

Po Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30, 
w czasie nabożeństwa, Ks. Biskup udzieli 
błogosławieństwa dzieciom oraz rodzicom 
oczekującym potomstwa. 
Na tej Mszy św. sprawozdania ze swojej 
działalności złożą następujące zespoły 
parafialne:

W dniu 12 września Jego Eminencja Ksiądz 
Biskup odwiedzi Szkołę Podstawową i Gim-
nazjum w Powsinku, Szkołę im. Wiktorii 
Wiedeńskiej, spotka się Zarządem Dzielnicy, 
dyrektorami szkół, pracownikami parafii, Radą 
Parafialną, Dyrektorem Pałacu Wilanowskie-
go. Wieczorem odprawi Mszę św. w 333. 
rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej.

–
–
–
–
–
–
–

Ośrodek wsparcia dla najuboższych
Koła Żywego Różańca
Legion Maryi
Krąg Domowego Kościoła
Rodzina Radia Maryja
Rodziny Nazaretańskie
Zespół prowadzący Salonik i Galerię

W niedzielę 11 września będziemy gościć

 

Jego Ekscelencję na kolejnych Mszach św.: 
o godz. 10.00, 11.30 i 13.00.

7. W dniach 11 i 12 września gościć będziemy

 

Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Piotra

 

Jareckiego, który dokona wizytacji kanoni-
cznej naszej parafii.

–
–
–

Ministranci
Lektorzy
Schola Dziecięca

Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy 
przede wszystkim osoby chore i w podesz-
łym wieku, którym po Mszy św., podczas 
nabożeństwa, Ks. Biskup udzieli specjalne-
go błogosławieństwa. 
Na tej Mszy św. sprawozdania ze swojej 
działalności złożą następujące zespoły 
parafialne:

Po Mszy Ŝw., o godz. 13.00, udamy siň 
w procesji na cmentarz, aby we wsp·lnej 
modlitwie poleciĺ Miğosiernemu Bogu naszych 
bliskich zmarğych. Po procesji Ks. Biskup 
dokona lustracji cmentarza. 
Na Mszy Ŝw. o godz. 13.00 sprawozdania 
ze swojej dziağalnoŜci zğoŨŃ nastňpujŃce 
zespoğy parafialne:

Akcja Katolicka
Grupa Miğosierdzia BoŨego
Ch·r Parafialny
Odnowa w Duchu świňtym

4.W czwartek, 1 wrzeŜnia, przypada 77. 
rocznica wybuchu II wojny Ŝwiatowej. 
W tym dniu w spos·b szczeg·lny modlimy 
siň za polegğych w obronie Ojczyzny.

3. Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
ich dzieci do nowego roku szkolnego, 
dlatego dziŜ i w następną niedzielę, przed 
kościołem, przeprowadzimy zbiórkę ofiar na 
podręczniki, zeszyty i przybory do pisania.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

–
–
–
–
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