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Jednakże postanowiłem nie uczynić nicze-
go bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był 
nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na 
krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już 
nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolni-
ka, jako brata umiłowanego. (Takim jest on) 
zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie 
zarówno w doczesności, jak w Panu. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze 
mną, przyjmij go jak mnie!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ps 119, 135

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza 
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA 
Łk 14, 25–33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił 
się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca 

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 9, 13–18b

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmier-
telników i przewidywania nasze zawodne, bo 
śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski 
przybytek obciąża lotny umysł. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z tru-
dem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż 
wyśledzi to, co jest na niebie? 

Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mą-
drości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha 
swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały 
się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjem-
ne, a wybawiła ich Mądrość.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90, 3–6.12–14.17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, 
jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego 
niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj. 

DRUGIE CZYTANIE 
Flm 9b–10.12–17

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień 
Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dziec-
kiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach, 
za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to 
jest serce moje, przyjmij do domu! Zamie-
rzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast 
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach (noszo-
nych dla) Ewangelii. 

Słowa z dzisiejszej Ewangelii należą 
do twardych i trudnych. Ale słowa i żąda-
nia Jezusa trzeba wyjaśniać zawsze w 
kontekście całej Ewangelii i w świetle 
czynów Jezusa. Należy także uwzględnić 
mentalność semicką, która bardzo się różni 
od współczesnej mentalności. Język i duch 
semicki jest bardziej konkretny i obrazowy.

Dlatego Jezus mówiąc do takich ludzi 
używał obrazów, przypowieści i porównań. 
Mając to wszystko na uwadze, należy 
stwierdzić, że Jezus wymagania miłości 
siebie ponad wszystko  stawia jako regułę 
i propozycję dla każdego. Zaproszenie to 
kieruje  do tych, którzy chcą być Jego ucz-
niami i chcą Mu towarzyszyć w codziennym 
trudzie apostolskim. W wezwaniu do niena-
wiści  najbliższych, nie chodzi o nienawiść 
własnego życia, lecz o hierarchię miłości 
w życiu ucznia. Kto chce isć za Jezusem 
musi miłować Go więcej niż ojca czy 
matkę. Aby uczeń mógł wytrwać na drodze 
wyrzeczenia się samego siebie  i dźwigania 
krzyża, otrzymuje od Chrystusa wsparcie.

A szkołą wyrzeczenia się siebie jest Msza 
św. Spotykamy się na niej z Chrystusem, 
który niesie krzyż, dając nam przykład 
i pomoc do dźwigania naszych codziennych 
krzyży.

ks. dr Michał Dubicki

Chrystus dźwiga krzyż, 
Sebastiano Del Piombo, 

1485–1547

i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto sie-
bie samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo 
któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? Inaczej, gdyby zało-
żył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 
wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić 
z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć. 

Albo który król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usią-
dzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który 
z dwudziestoma tysiącami nadciąga prze-
ciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 
o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem.

K O M  E  N  T  A  R Z



  Był 1997 rok. 58-letnia wówczas Marianna 
Gąsiorek wróciła ze szpitala. Nie pojmowała 
tego, co się właśnie wydarzyło. Jeszcze trzy 
godziny temu miała być operowana, teraz 
była zupełnie zdrowa.

   Marianna Gąsiorek od 30 lat regularnie adoruje ukrytego w Najświętszym 
Sakramencie Jezusa i uważa, że adoracja w parafii to ogromny dar. Nigdy nie 
przypuszczała, że szerzenie kultu adoracji stanie się jej misją.

  Nie wiedziała, że przez całe życie Bóg 
krok po kroku przygotowywał ją do podjęcia 
misyjnego powołania.

– Do dziś w każdy piątek kościół jest otwarty
i sporo w nim adorujących – mówi Marianna 
Gąsiorek.

   Operacja wycięcia torbieli zaplanowana 
była na poniedziałek. Marianna wstąpiła do 
kaplicy na krótką modlitwę przed Najświęt-
szym Sakramentem. Nawet nie uklękła. Roz-
płakała się i wyszeptała: „Jezu, ufam Tobie”. 
Wychodząc z kościoła, o błogosławieństwo 
przed operacją zdążyła poprosić kapłana. 
Duchowny położył rękę na jej głowie, pomo-
dlił się, po czym oznajmił: „Jedź córko, i tak 
zaraz wrócisz”.

– To był szok dla całej rodziny. Kiedy dotarło
do mnie, że zostałam cudownie uzdrowiona, 
z przerażeniem zapytałam Boga: Boże, 
czego Ty ode mnie chcesz? Zabrałeś mi 
matkę, ojca, stanąłeś na mojej drodze, gdy 
chciałam się uczyć, przez cierpienie 
zawracałeś mnie z drogi ziemskiego życia, a 
teraz mnie uzdrawiasz. Po co? – wspomina 
Marianna.

    Najbardziej ceniła nocne adoracje. Cisza 
pozwalała jej usłyszeć głos Boży, który mówił 
tylko jedno słowo: „Więcej”. Długo nie rozu-
miała tych słów. Zastanawiała się, czego Bóg 
od niej chce.

Oczyszczenie

– Boże, spośród tysięcy ludzi cudownie
uzdrowiłeś właśnie mnie. Po co? – pytała.  

    Odpowiedź przyszła po roku. Niespodzie-
wanie. Marianna właśnie klęczała na modlit-
wie w kościele św. Jana Chrzciciela w Stani-
sławowie, gdy jakaś siła „wyrzuciła” ją z ławki. 
Pobiegła do ówczesnego proboszcza, ks. 
Henryka Drożdża, z misją, którą odczytała 
w swoim sercu.

  Najlepszą postawą, jaką możemy przyjąć 
wobec wszelkich sytuacji współczesnego 
świata, jest oddanie z całego serca  naszego 
życia Chrystusowi, przez modlitwę i pokutę. 
Modlić się zaś powinniśmy przede 
wszystkim w obecności samego Jezusa, 
czyli przed Najświętszym Sakramentem.
     Na tym fundamencie opiera się działalność 

światowego ruchu Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Papież Paweł VI 
powiedział, że swoją Encyklikę Misterium 
fidei  napisał po to, aby „nadzieja na odnowę 
pobożności eucharystycznej jaką wzbudził 
w całym kościele Sobór nie została zawie-
dziona” (n. 13). Papież zaapelował do 
duszpasterzy i biskupów o „niestrudzone”  
krzewienie nabożeństwa do Najświętszego 
Sakramentu.

Po co ten cud?
WYWIAD

c

– Zrozumiałam, że mam inicjować adorację
w innych parafiach. Tworzyć bractwa adora-
cyjne, które będą wsparciem dla Kościoła 
i ojczyzny – mówi.
   Do dyżurowania przed Najświętszym Sakra-
mentem zgłosiło się 25 parafian. Był 2010 rok.

  Papież Jan Paweł II w swoim Liście o 
tajemnicy i kulcie Eucharystii (1980) napisał: 
„Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę 
kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w 
tym Sakramencie miłości” (Dominicae Cenae, 
3). Podczas ceremonii otwarcia kaplicy 
wieczystej adoracji w Bazylice św. Piotra w 
Watykanie Papież modlił się, by we wszy-
stkich parafiach na kuli ziemskiej odbywała 
się wieczysta adoracja.
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Przed Najświętszym Sakramentem

 Jego Świątobliwość Benedykt XVI powie-
dział bardzo wyraźnie: „Prośmy Chrystusa 
Pana o to, by rozbudził w nas radość z Jego 
obecności i sprawił, byśmy znowu Go adorowali. 
Bez adoracji nie ma przemiany świata”.

    Pragnienie poznania prawdziwego Boga 
po raz pierwszy pojawiło się, gdy na świat 
przyszły dzieci. Marianna chciała przekazać 
im coś więcej niż wiedzę i wiarę opartą 
często na rytuałach i powinnościach.
    Był rok 1987. 
W parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na 
Kole w czasie wielkopostnych rekolekcji, 
zaczęło formować się Bractwo Adoracji 
Najświętszego Sakramentu.
– Postanowiłam podjąć modlitewny dyżur.
Na początku to była istna tortura. Godzinna 
adoracja zdawała się nie mieć końca. 
Z czasem spotkania z Jezusem sam na sam 
stawały się coraz milsze – wspomina Marianna.
   Zauważyła, że jej życie bardzo się zmienia. 
W sercu zapanowały pokój i chęć czynienia 
dobra. Boża miłość rozlała się w całej 
rodzinie, choć nie brakowało też cierpienia. 
Nie przypuszczała, że w 10. rocznicę adoracji 
przed Najświętszym Sakramentem spotka ją 
coś wyjątkowego.

Uzdrowienie

  W połowie drogi do szpitala Marianna 
poczuła, jak w bolącym miejscu przeciągana 
jest nić i zszywana jest rana.
   Dojechała na Inflancką. Od zaskoczonych 
lekarzy usłyszała: „Nie ma co operować”. 
W szpitalu spędziła trochę ponad 3 godziny. 
Kiedy o cudzie opowiedziała mężowi, przez 
cały dzień nie potrafili ze sobą rozmawiać. 
Syn siedział w fotelu i milczał.

Powołanie

– Żadna z tych adoracji nie upadła. W tych
parafiach bardzo wiele się zmienia. Są 
powołania, nawrócenia. Rozkwitają miłość 
i jedność – mówi Marianna i dodaje: – Myślę, 
że jest to najlepsza forma ewangelizacji na 
dzisiejsze czasy. Ale żeby kościoły były 
otwarte, potrzeba wiele wysiłku. 

 Rok później przed eucharystycznym 
Jezusem klęczeli już także mieszkańcy pobli-
skiej wsi Dobre koło Mińska Mazowieckiego. 
Tam do bractwa wstąpiło 45 osób. W 2012 r. 
z inicjatywy Marianny, państwa Łagowskich 
i Katarzyny Majak otwarto drzwi Chrystusowi 
w regularnej adoracji w Starej Iwicznej, 
w parafii Zesłania Ducha Świętego. Po rocz-
nych staraniach Marianny i dzięki wsparciu 
ks. Mieczysława Kucla CSMA w 2013 r. 
ruszyła codzienna adoracja w parafii MB 
Królowej Aniołów na Bemowie. Na pierwsze 
spotkanie zgłosiło się 340 osób.
   Z jej inicjatywy, codziennie Najświętszy 
Sakrament wystawiany jest także w praskiej 
katedrze, a od ubiegłego roku, także w parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.
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 Matka Teresa, zapytana: «Co zbawi świat?», 
odparła: „Moją odpowiedzią jest modlitwa. 
Trzeba, by każda parafia zbierała się na 
święte godziny modlitwy przed Jezusem 
obecnym w Najświętszym Sakramencie”.

 Obecnie ponad 2500 parafii na całym świecie 
praktykuje wieczystą adorację Najświętszego 
Sakramentu – ok. 500 na Filipinach; w USA 
jest ok. 1100 kaplic wieczystej adoracji, 
w Irlandii – ok. 150, w Korei Południowej – ok. 
70, mniej zaś w Indiach, Sri Lance.

  Istotnie, dopóki Kościół nie zawoła donoś-
nym głosem, że Chrystus w Najświętszym 
Sakramencie godzien jest wieczystej adoracji 
za wszystko, co uczynił dla naszego 
zbawienia, dopóty tenże Kościół będzie wciąż 
pokonywany przez swoich wrogów.

 Wierzę, że najlepszym, najpewniejszym 
i najskuteczniejszym sposobem na ustanowie-
nie trwałego pokoju na ziemi jest wieczysta 
adoracja Najświętszego Sakramentu, z której 
płynie ogromna moc.

 „A wszelkie stworzenie (...) mówiło: 
Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosła-
wieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki 
wieków”. (Ap 5, 13)

Abp Charles Maung Bo SDB 
Metropolita Rangunu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Mianmaru

za: gość.pl

Wywiad przeprowadzała: Agata Ślusarczyk
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 Veni, Creator Spiritus

Okres pierwszy – 12 dni (4–15 września)
– WYRZECZENIE SIĘ ŚWIATA 

W tym okresie staramy się „uwolnić samego 
siebie od ducha świata”, który pozostaje 
w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. 
Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie 
dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, 
które w praktyce jest manifestowane przez 
grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w cał-
kowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest 
takźe duchem Maryi. 
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze 
oczu i pychę życia; przez niepodporządkowa-
nie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy 
stworzonych. Efektem tego, w pierwszym 
rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, 
oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł 
dla prowadzenia do grzechu; działania, które 
powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz 
bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspa-
niałość i czar kreowane są przez diabła dla 
przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach 
i rzeczach.

Czytania odpowiednie dla tych 12 dni: 
Ewangelia wg św. Mateusza, rozdziały: 5, 6, 7 
Książka: „O naśladowaniu Chrystusa”, Thomasa 
A. Kempis; Księga I, rozdz. 13, 18, 25 oraz 
Księga III, rozdz. 10, 40.

Ćwiczenia duchowe: Rachunek sumienia, 
modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umar-
twianiu, czystości serca – ta czystość jest 
nieodzownym warunkiem dla kontemplowania 
Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i pozna-
nia Go poprzez światło wiary. 

Modlitwy do odmawiania przez pierwszych 
12 dni: Veni Creator Spiritus, Ave Maris Stella, 
Magnificat.
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Wielbi dusza moja Pana, 
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię – 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia 
(zachowuje) dla tych, co się Go boją. 

Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, 
Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela Słowem przywitana, 
Utwierdź nas w pokoju, Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów, 
Ślepym powróć blaski. 
Oddal nasze nędze, Uproś wszelkie łaski.
Okaż, żeś jest Matką, Wzrusz modłami swymi 
Tego, co Twym Synem Zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna i pokory wzorze, 
Wyzwolonym z winy Daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste, 
Drogę ściel bezpieczną, Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, 
Obu z Duchem Świętym Jedno uwielbienie. 
Amen.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 
Pocieszycielem jesteś zwan,
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz, 
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz. 
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej, 
I wątłą słabość naszych ciał, 
Pokrzep stałością mocy swej.

On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza (ludzi) pyszniących się 
zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, 
a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje – 
jak przyobiecał naszym ojcom – 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Amen.

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 
(1673–1716) opracował ks. Fryderyk Wilhelm Faber, D.D.

       13 maja br. 34 osoby z naszej parafii stanęły przed stołem ofiarnym, by wypowiedzieć 
i podpisać Akt Ofiarowania się – złożyć ofiarę z samego siebie i oddać się w niewolę 
miłości Jezusowi Chrystusowi i Niepokalanej Maryi. Wszystkich wiernych, którzy także 
pragną wejść na tę szczególną drogę, zapraszamy do wspólnych przygotowań.
    33-dniowe ćwiczenia duchowe (od dziś, 4 września do 6 października), przygotują 

kolejne chętne osoby do oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Naszej Przenaj-
świętszej Matki. Do uroczystego Aktu Oddania się będzie można przystąpić w Święto 
Matki Bożej Różańcowej – 7 pażdziernika. 

 Ave, Maris Stella

 Magnificat
– Pieśń dziękczynna Najświętszej Maryi Panny

Treść rozważań na poszczególne 33 dni 
przygotowań (do odmawiania prywatnego) są 
dostępne u siostry Melanii w zakrystii lub na 
stronie www.pomaranczki.wordpress.com

Wspólna modlitwa: W tym 33-dniowym 
okresie przygotowań raz w tygodniu – w każdy 
piątek: 9, 16, 23 i 30 września będziemy razem 
uczestniczyli we Mszy św. o godz. 18.00, po 
której wspólnie przed Panem Jezusem 
w Najświętszym Sakramencie odmówimy 
modlitwy i rozważania przewidziane na dany 
dzień przygotowań. Wszystkie wspólne nabo-
żeństwa będą miały miejsce w kościele. Te 
spotkania nie są obowiązkowe, ale zalecane.

    Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
zaprasza wszystkich chętnych. Wspólne przy-
gotowania rozpoczynamy dziś w naszym 
kościele wspólną Mszą św. o godz. 18.00, po 
której, przed Najświętszym Sakramentem, razem 
odmówimy modlitwy i treści do rozważania 
przeznaczone na pierwszy dzień pierwszego 
okresu przygotowań.
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1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca
września. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wokół kościoła. Prosimy
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszy-
stkie wspólnoty parafialne o udział w procesji.

2. Dziś gościmy w naszej parafii ks. Mieczysława 
Kucel ze zgromadzenia księży Michalitów,
który na każdej Mszy św. głosi kazania o
wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, 
oraz panią Mariannę Gąsiorek, która prze-
każe nam swoje świadectwo doświadczenia
łask płynących z adoracji.

8.

W tym tygodniu przypada następujące 
święto liturgiczne:
– w czwartek, 8 września, święto

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

12.

Rozpoczęcie roku szkolnego dzieci ze szkół
podstawowych odbędzie się dziś, podczas
Mszy św. o godz. 11.30.

Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
ich dzieci do nowego roku szkolnego, dlatego 
dziś, przed kościołem, przeprowadzimy 
zbiórkę ofiar na podręczniki, zeszyty i przy-
bory do pisania.

11.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.

10.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
narzeczonych prowadzony przez osiem tygodni 
metodą warsztatową, w małej grupie, wg
Programu „Radość i Nadzieja”. Spotkania
będą odbywać się w środy począwszy od
5 października br. Informacja o warunkach
uczestnictwa, zapisach i kosztach można 
znaleźć na naszej stronie internetowej,
w zakładce Sakramenty oraz w zakrystii.

6. Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotowują-
cych się do Pierwszej Komunii Świętej i ich 
rodziców odbędzie się w niedzielę, 18 wrze-
śnia o godz. 11.00, w kościele.

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.

W dniach 11 i 12 września gościć będziemy Jego 
Ekscelencję Ks. Biskupa Piotra Jareckiego,
który dokona wizytacji kanonicznej 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 dzia-
łalności 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

Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca
o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Osoby, które dziś zadeklarują chęć adoracji
Najświętszego Sakramentu i inne zaintere-
sowane osoby zapraszamy na spotkanie
w środę, 7 września, po Mszy św. o godz.
18.00. Deklaracje można już dziś składać
przy wyjściu z kościoła. –

–
–
–

3.

4.

5.

7.

9. Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek
odbędzie się w niedzielę, 11 września,
podczas Mszy św. o godz. 11.30.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

od 14.08 do 11.09.2016 r. 
Módlmy się, aby Pan dawał młodzieży 
odwagę do mierzenia się z trudnymi 

pytaniami i szukania w Słowie Bożym 
światła na drogi życia.

TAJEMNICA MARYI 
Jak dotrzeć do Jezusa 

przez Maryję... 

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
zaprasza dziś 4 września 

w kościele po Mszy św. o 18.00.

Osoby, które pragną 
adorować 

Najświętszy Sakrament 
zapraszamy 

na spotkanie informacyjne
w środę, 7 września, 

po Mszy św. o godz. 18.00. 
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