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o g ł o
Rodzina z Wilanowa 
niani z doświadczeniem 
miesięcznym synkiem 
pracę (ok. 3 lat)
o kontakt pod 
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje 
wej i ciepłej opiekunki 
rocznego chłop
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie

Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego 
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy 
mont kopuły n
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęc
datku przeznaczyć 
go na rzecz fund
zeznaniu podatkowym 
informacje” – wpisujemy, 
przekazujemy n
nowensis. Na st
zostały wyłożon
możliwości odpisania 
cji. Więcej informacji na 
działalności możemy 
ternetowej www.fundacja-wilanow

Pragniemy zorg
fii warsztaty mu
ficzne i operat
młodzieży. Oso
ciem udziału, w którychkolwiek 
simy o zgłasza
Szczegółowe i
można znaleźć 
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego 
zorganizować w 
lipca br. „Spły
dzieży szlaki
Wszystkie osob
nie się do ks. M
ograniczona.

W najbliższym czasie 
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysła
rafii tutejsze ji
Regina Celina Ka
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew 
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, 
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział 
chodzących mi
wiązany jest 
parafialną. Narzeczonych 
twie parafian.
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Jezus nazywa siebie Dobrym 
Pasterzem i bramą owiec. A że nie są to 
puste słowa, potwierdza tym, że oddaje 
swoje życie za owce, czyli za ludzi. 
Ważne jest abyśmy pamiętali, że Bóg 
zna każdego z nas osobiście i na 
każdym z nas Mu zależy. Trzeba wręcz 
powiedzieć, że Bóg walczy o nas. Co 
więcej za każdego z nas oddaje Pasterz 
swoje życie, bo każdego człowieka 
kocha jak własne dziecko. Ta prawda o 
miłości Boga daje człowiekowi 
pociechę, choć człowiek nie zawsze tę 
prawdę przyjmuje. Czasem odrzucamy 
to co daje nam życie i zapewnia stały 
grunt pod nogami. To tak, jakbyśmy 
dawali do zrozumienia Bogu, że my 
wiemy lepiej. I często się mylimy, czy 
też inaczej mówiąc grzeszymy raniąc 
serce Dobrego Pasterza. A to Jezus jest 
kamieniem węgielnym i fundamentem 
zbawienia. „Bo nie ma w żadnym innym 
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w 
którym moglibyśmy być zbawieni.”

ks. dr Michał Dubicki
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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 14a.36–41

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma 
i przemówił do nich donośnym głosem: 
Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru-
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego 
wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, 
i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się 
do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? 
– zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.

Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr 
– i niech każdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a weźmiecie w darze Ducha 
Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla 
dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są 
daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. 

W wielu też innych słowach dawał świa-
dectwo i napominał: Ratujcie się spośród 
tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, któ-
rzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. 
I przyłączyło się owego dnia około trzech 
tysięcy dusz.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1–6

Pan mym pasterzem: nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moja pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 2, 20b–25

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, 
a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem 
jesteście powołani. Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście 
szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie 
popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy 
cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, 
który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim 
ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, aby-
śmy przestali być uczestnikami grzechów, 
a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego 
zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem 
jak owce, ale teraz nawróciliście się do 
Pasterza i Stróża dusz waszych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA 
J 10, 1–10

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest zło-
dziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi 
przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu 
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego 
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wy-
prowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, a owce postępują za nim, 
ponieważ głos jego znają. Natomiast za ob-
cym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, 
bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie 
więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bra-
mą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie po-
słuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony 
– wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, 
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 
aby (owce) miały życie i miały je w obfitości.

Oto słowo Pańskie



 Nr 426

Nasz chór 
„Sanctae Annae” 
w Rzymie

W Oktawie Wielkanocy, w dniach 19–23 kwietnia br. ksiądz 
Proboszcz, członkowie chóru parafialnego „Sanctae Annae” oraz 
współpracujący z naszym chórem muzycy udali się na swoją 
pierwszą zagraniczną pielgrzymkę – do miasta, będącego centrum 
chrześcijaństwa, miejsca przechowującego wyjątkowe relikwie.  

 Po Mszy św. nawiedziliśmy grób św. Piotra 
oraz inne relikwie bazyliki pod wezwaniem 
tego apostoła. Odwiedziliśmy też Bazylikę św. 
Jana na Lateranie (matkę i głowę kościołów 
całego miasta i świata; katedrę papieża, 
siedzibę papieską przechowującą wyjątkowe 
relikwie – miejsce pochówku wielu papieży 
si

pierwszych wieków, centrum życia kościel-
nego przez pierwsze tysiąc lat panowania 
chrześcijaństwa, miejsce celebracji Soborów 
Laterańskich).
   Nawiedziliśmy także Bazylikę Matki Bożej 
Większej (Santa Maria Maggiore) – pierwszy 
kościół maryjny chrześcijaństwa, bazylikę 
poświęconą Dziewicy Maryi, a także stróża 
relikwii kołyski Jezusa (deseczki z kolebki 
Jezusa znajdują się dzisiaj w krypcie pod 
ołtarzem papieskim w transepcie). Radosne 
Dziecię Jezus pozdrawia wszystkich przycho-
dzących od Niego, błogosławiąc ich z wysoko-
ści relikwiarza. Znajduje się tu także łaskami 
słynąca ikona Madonny zwanej „Salus Populi 
Romani”. W Bazylice Santa Maria del Popolo 
modliliśmy się przed inną łaskami słynącą 
ikoną bizantyńską Maryi z Dzieciątkiem.
Kolejnym wyjątkowym miejscem była Bazylika 
Świętego Krzyża Jerozolimskiego (Santa Croce 
in Gerusalemme). Według tradycji św. Helena 
Augusta – matka cesarza Konstantyna Wielkiego 
– wyzwoliciela chrześcijan, która podczas piel-
grzymki do Palestyny miała odnaleźć Święty 
Krzyż – narzędzie męki Zbawiciela i przywio-
zła go – wraz z ziemią z Golgoty, gwoździami 
z krzyża, fragmentami korony cierniowej i gąbki 
(napojenie octem) – do Wiecznego Miasta 
i tutaj właśnie dała początek wielkiemu kultowi 
tychże relikwii. W każdym z historycznych 
kościołów Rzymu jest jakaś ważna relikwia… 
ale te z bazyliki Świętego Krzyża są szczególne!

ni

pojawiły się w Rzymie w przededniu Roku 
Świętego 1450. Świadomi otrzymania kolejnej 
niezwykłej łaski, tym bardziej, że tuż za ostat-
nią osobą z naszej grupy zamknięto wejście 
z uwagi na rozpoczynającą się kilkugodzinną 
przerwę, wchodziliśmy po Świętych Schodach 
z nabożnością, wyłącznie na kolanach. pała

2

Z życia Parafii

   Następnego dnia nasz przewodnik – ks. Piotr, 
wielki pasjonat historii i miasta – poprowadził 
nas nietypowym szlakiem, pokazując miejsca 
w Rzymie, których zwykle pielgrzymi nie zau-
ważają. Ks Piotr mógłby do rana opowiadać, 
a my chętnie byśmy go słuchali, bo mówił 
ciekawie. Z wielką wdzięcznością wspomina-
my ten wspólny czas i każdy pieszy kilometr.
 Zwiedziliśmy też Muzea Watykańskie, 
przyglądając się z bliska światowym dziełom 
sztuki. Najwięcej czasu spędziliśmy oczywiście 
w Kaplicy Sykstyńskiej (to w niej odbywają się 
konklawe, to tu właśnie Duch Święty wskazuje 
każdego następcę św. Piotra). Kolejne miej-
sce, które zatrzymało nas na dłużej to Sala 
Niepokalanej, w której znajduje się przepiękna 
rzeźba Maryi, a freski w tej sali przedstawiają 
dogmat Niepokalanego Poczęcia ogłoszony 
przez Piusa IX w 1854 roku. Pośrodku kom-
naty stoi rozbudowana gablota wypełniona 
książkami o dogmacie w wielu językach.

Po raz pierwszy chór Kolegiaty św. Anny w Wilanowie miał 
okazję śpiewać w Watykanie i kilku innych miejscach świętych w 
Rzymie. Wspólnym pragnieniem było zawieźć także intencje 
wszystkich parafian i wyśpiewać je w bazylice św. Piotra przy 
grobie naszego świętego Papieża Jana Pawła II, jednocześnie 
wypraszając za jego wstawiennictwem, łaski dla całej naszej parafii.

Zamieszkaliśmy w… Watykanie w domu 
„Małych Sióstr Świętej Rodziny” (Piccole 
Suore della Sacra Famiglia), których zgroma-
dzenie założyli Ojciec Giuseppe Nascimbeni 
oraz Matka Maria Domenica Mantovani – 
oboje beatyfikowani przez naszego świętego 
papieża Jana Pawła II. Od samego początku 
czuliśmy czułą gościnność Świętej Rodziny 
oraz duchowe towarzystwo naszej patronki – 
św. Anny. To właśnie kościół św. Anny w 
Watykanie był pierwszą świątynią, do której 
weszliśmy w dniu przyjazdu do Rzymu, 
chroniąc się przed zimnem, oczekując na 
spotkanie z przewodnikiem – ks. Piotrem, 
przyjacielem księdza Proboszcza.

To właśnie dzięki trosce i przedsiębiorczo-
ści ks. Piotra (pracownika Watykanu) we 
czwartek, 20 kwietnia, o świcie dotarliśmy na 
Mszę św. sprawowaną przy grobie św. Jana 
Pawła II, którą transmitowało Radio Watykań-
skie na cały świat. Mimo wcześniejszych usta-
leń i uzgodnień, okazało się, że nasz 
pierwszoplanowy cel pielgrzymki – zaśpiewać 
Bogu na wspomnianej Mszy św. przy grobie 
św. JP II – mógł pozostać tylko pragnieniem.
    Opatrzność Boża zaingerowała… Przecho-
dząc przez korytarze, przez które przechodzą 
tylko pracownicy watykańscy i przybyli amba-
sadorowie różnych państw, dotarliśmy na 
czas do kaplicy św. Sebastiana, w której, jak 
wierzymy czekał już na nas św. Jan Paweł II, 
by modlić się z nami, wśród naszego cztero-
głosu i dźwięku instrumentów (trąbki i smy-
czków – tak przez Papieża Polaka lubianych). 
To był kolejny mały-wielki cud, zważywszy na 
to, że, jak się potem okazało, do bazyliki św. 
Piotra nie wolno wnosić instrumentów!, nam 
się to „cudem” udało.

Chór „Sanctae Annae”  po Mszy św. przy grobie św. JP II w Watykanie

  Nawiedziliśmy także jedno z najważniej-
szych miejsc pokutnych – Sanktuarium Świę-
tych Schodów (Scala Santa) – Dawny pałac 
biskupów Rzymu – łącznie ze słynną kiedyś 
kaplicą papieską św. Wawrzyńca Diakona 
i Męczennika, zwaną SANCTA SANCTORUM 
(Święte Świętych). Sancta Sanctorum to 
budowla, w której obecnie znajdują się Święte 
Schody przywiezione, według tradycji, przez 
cesarzową Helenę, schody z pałacu Piłata w 
Jerozolimie, zbroczone krwią samego Jezusa 
Chrystusa. 28 marmurowych stopni, na których 
znaleziono nieusuwalne plamy krwi Chrystusa, 
pojawiłyała
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  Bardzo szczególnym miejscem, które wybrali-
śmy na miejsce wspólnej Eucharystii, jeszcze 
przed wyruszeniem na naszą pielgrzymkę, 
była Bazylika Sant’Andrea delle Fratte, która 
od 1842 roku jest sanktuarium Madonny 
Niepokalanej, zwanej Madonną Cudu. O jaki 
cud chodzi? O w swoim czasie bardzo głośne, 
nagłe i niespodziewane, nawrócenie się 
francuskiego żyda Alfonsa Ratisbonne, który 
w tym kościele miał wizję Maryi Niepokalanie 
Poczętej. Jego nawrócenie się na katolicyzm, 
wstąpienie do stanu duchownego i misja w 
Palestynie stały się potwierdzeniem paryskich 
objawień Maryi, które miała siostra Katarzyna 
Labourè. Obie wizje były ważnym argumen-
tem do ogłoszenia w 1854 r. przez papieża 
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny. Obraz Maryi, przy 
którym zdarzył się rzymski cud stał się 
natomiast przedmiotem wielkiego kultu ze stro-
ny rzymian i pielgrzymów. Tu właśnie dojrze-
wał duchowo w czasie swoich studiów Rajmund 
Kolbe, który przed obrazem Madonny Niepoka-
lanej powziął pobożną myśl o założeniu 
Rycerstwa Niepokalanej. W tym miejscu łaski 
i cudów w Rzymie 29 kwietnia 1918 r. 
Rajmund Kolbe (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
odprawił swoją prymicyjną Mszę św.
  Nasz wielki św. Jan Paweł II odwiedził to 
miejsce w 1982 r. W tym miejscu także nasz 
ksiądz Proboszcz celebrował Mszę św., w 
której aktywnie uczestniczyliśmy, na zakoń-
czenie śpiewając Bogu razem z Niepokalaną 
„Sławię Cię Panie”.

Następnego dnia, w wigilię święta Bożego 
Miłosierdzia, przybyliśmy na Mszę św. do 
kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
– jedynego kościoła polskiego w Rzymie, który 
tętni polskim życiem religijnym i jest najbardziej 
znanym miejscem spotkań Polonii rzymskiej. 
Przyjęci z niezwykłą gościnnością i widocznym 
wzruszeniem wiernych, którzy przyszli na tę 
Eucharystię, czuliśmy się jak w domu.

Śpiewem na Mszy św. przy grobie św. Jana 
Pawła II rozpoczęliśmy naszą „aktywność” 
chóru w Rzymie, a zakończyliśmy ją śpiewem 
na Mszy św. w kościele św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, po której niespodziewanie 
wyszedł z zakrystii ksiądz, proponując do 
ucałowania… relikwie św. Jana Pawła II. 
Tak oto nasz święty Papież podziękował nam 
i pożegnał się z nami w Rzymie.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego na płycie 
lotniska tuż przed wejściem na pokład samo-
lotu doszło do niecodziennego i niespodzie-
wanego spotkania z lecącym z nami do Polski 
amerykańskim kardynałem Raymondem Leo 
Burke. Uczestniczyli w nim nasi organiści 
Natalia i Leszek Knyziakowie oraz Ania 
i Zbyszek Kozikowscy – chórzyści i zarazem 
rodzice naszych najmłodszych chórzystów: 
Fryderyka, Amadeusza i Miłosza. Kard. Burke 
daje wiele cennych uwag rodzicom na temat 
prowadzenia życia pobożnego w rodzinach i 
katolickiego wychowania dzieci, gdzie bardzo 
ważnym elementem jest codzienna Msza św. 
i pogłębiona formacja duchowa. 

Zaraz po przylocie do Polski, kard. Burke 
miał odprawić Mszę św. w Bazylice pw. 
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask 
w Niepokalanowie, a następnie odwiedzić 
miejsce życia i działalności św. Maksymiliana 
Marii Kolbe. Ach te Boże zrządzenia! Jego 
Eminencja udzielił swojego błogosławieństwa 
całemu chórowi i zapewnił o swojej modlitwie.

W święto Miłosierdzia po przylocie do 
Warszawy, jeszcze w samolocie, pierwszym 
naszym śpiewem było „Sto lat” które wyśpie-
waliśmy naszej koleżance z chóru i redaktorce 
„Klimatów św. Anny” – Ani Kozikowskiej, która 
w tym dniu obchodziła swoje urodziny. 

Z lotniska, z krótkim przystankiem w domu, 
udaliśmy się na pierwszą Eucharystię w Polsce 
– szczególną Mszę św., poprzedzoną uroczy-
stym wniesieniem do Kolegiaty św. Anny reli-
kwii św. Siostry Faustyny, sekretarki Bożego 
Miłosierdzia, o której oprawę muzyczną zadba-
liśmy ze szczególnymi przygotowaniami.

Wdzięczni Bogu za tyle łask i znaków 
Bożego Miłosierdzia, dziękujemy Wam za 
wsparcie, życzliwość i modlitwę. Niech 
Miłosierny Bóg błogosławi nam wszystkim.

Członkowie chóru „Sanctae Anna”
Szczegółowa relacja z naszej pielgrzymki 

oraz zdjęcia znajdują się na naszej stronie 
parafialnej www.parafiawilanow.pl w zakładce 
Wspólnoty – „Chór Sanctae Annae“.

Bazylika Sant’Andrea delle Fratte, Rzym
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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z cie-
bie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez cie-
bie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska wed-
ług nadziei, 
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10 

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym
czynom, lecz stosownie do własnego posta-
nowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi cza-
sami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmier-
telność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

k o m e n t a r z

Dzięki relacji św. Mateusza dowia-
dujemy się o bardzo ważnym wy-
darzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w cza-
sie Wielkiego Postu nabiera szcze-
gólnego znaczenia. 
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypo-
mina im również o niej po przemie-
nieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu prze-
nikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umę-
czony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miło-
ści wydał samego siebie na okup
za nas. 
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeń-
stwo naszego Zbawiciela, dwa bie-
guny tej samej rzeczywistości -
prawdy o naszym zbawieniu.

ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5

Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA
Mt 17,1–9 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zapro-
wadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaś-
niała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Panie, dobrze, że tu jes-
teśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie
opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.
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K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

od 9.04 do 14.05.2017 r.
 Przez Niepokalane Serce Maryi 

módlmy się 
o Światło i dary Ducha Świętego
dla naszego Księdza Proboszcza 

i Księży pracujących w naszej Parafii.

1. 

IV Niedziela Wielkanocy – 7 maja 2017 r.  

2.

7.Dziś przypada I niedziela miesiąca, 
nabożeństwo majowe wraz z modlitwą 
przebłagalno-dziękczynną i procesją zostaną 
odprawione o godz. 17.00. Przypominamy, 
że w naszym kościele nabożeństwo majowe, 
w dni powszednie, odprawiane jest po Mszy 
św. o godz. 17.00, a w niedzielę i święta o 
godz. 17.00. Prosimy o udekorowanie przy-
drożnych kapliczek i krzyży. Zachęcamy rów-
nież, aby zgodnie z naszą tradycją gromadzić 
się przy nich na modlitwę i śpiewanie Litanii 
Loretańskiej. Po nabożeństwie modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

3.

W najbliższy wtorek, 9 maja, o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. i nabo-
żeństwo majowe przy kapliczce u zbiegu ulic 
Vogla i Sytej.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– we wtorek, 9 maja, uroczystość 

św. Stanisława, biskupa i męczennika;

– w sobotę, 13 maja, uroczystość NMP 
Łaskawej, głównej patronki stolicy.

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

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku: 
87160013741846849180000001 
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

9.

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

Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św. a po niej nabożeństwo 
fatimskie. Zapraszamy do udziału w modli-
twie, w sobotę, 13 maja o godz. 18.00.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłą 
w ostatnim miesiącu naszą parafiankę:

  W czwartek, 20 kwietnia br., podczas 
konsystorza w sprawie kanonizacji, pod 
przewodnictwem Papieża Franciszka ogłoszono, 
że 13 maja 2017 roku – dokładnie w setną 
rocznicę objawień fatimskich – odbędzie się 
uroczystość włączenia Hiacynty i Franciszka 
Marto w poczet świętych Kościoła katolickiego.

   Rodzeństwo Marto oboje zostali ogłoszeni 
błogosławionymi w 2000 r. przez Papieża Jana 
Pawła II, ponieważ w stopniu wręcz zadziwia-
jącym praktykowali cnoty chrześcijańskie. 
Sprawa jest o tyle niezwykła, że Franciszek w 
chwili śmierci miał zaledwie jedenaście lat, a jego 
siostra – dziesięć...

     Pod koniec marca br. Papież Franciszek 
wyraził zgodę na publikację dekretu o uznaniu 
cudu za wstawiennictwem rodzeństwa. 

    Obecnie trwa proces beatyfikacyjny trzeciej 
uczestniczki objawień Maryjnych, s. Łucji Dos 
Santos (1907–2005).

4. Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej 
parafii i ze szkół prywatnych, znajdujących 
się na terenie naszej parafii, odbędzie się w 
następujących terminach: grupa II w sobotę 
13 maja o godz. 13.00 oraz w niedziele: 
14 maja grupa III na Mszy św. o godz. 11.00, 
a grupa IV na Mszy św. o godz. 13.00; 
21 maja na Mszy św. o godz. 11.00 grupa V, 
a o godz. 13.00 grupa VI.

5. W przyszłą niedzielę, 14 maja ze względu na 
Pierwsze Komunie św. nie będzie Mszy św. 
o godz. 11.30.

6. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie.

8. W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

Krzysztof Królikowski, kawaler 
z parafii tutejszej 
i
Natalia Helena Prandota, panna 
z parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie
– zapowiedź II;

Mateusz Wiak, kawaler 
z parafii tutejszej 
i 
Ewelina Magdalena Rożnowska, panna 
z parafii św. Józefa Robotnika w Sochaczewie
– zapowiedź II.

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

– śp. Teresę Bokszczanin.

Kanonizacja 
Franciszka i Hiacynty Marto

13 maja 2017 r.
w 100. rocznicę objawień

w Fatimie!
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