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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
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 wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że  1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – zapowiedź I.

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

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.

1 Nr 427

Okres wielkanocny to szczególny czas 
łaski, czas obcowania z Chrystusem 
zmartwychwstałym. W tekstach liturgii 
Słowa jesteśmy świadkami kolejnych 
epifanii, czyli objawiania się Jezusa 
uczniom. 

Po śmierci i zmartwychwstaniu, 
Zbawiciel nie zostawił uczniów samych, 
ale przychodził umacniać ich wiarę. 
Możemy być pewni, że to samo czyni 
także dzisiaj wobec nas. On przychodzi, 
zaskakuje nas i jest z nami. 

Pytanie tylko na ile potrafimy Go 
rozpoznać? Normalnie w tłumie ludzi 
rozpoznajemy jedynie tych, których na-
prawdę znamy. Jeśli rzeczywiście Jezus 
jest naszym przyjacielem i znamy się 
wiele lat, to nie będzie problemu. 
Dojrzymy Go za każdą zasłoną i w 
każdym przebraniu. Pamiętajmy tylko, że 
w relacji do Jezusa, podobnie  jak mawiał 
Saint Exupery w ,,Małym Księciu”, 
najważniejsze jest niewidzialne dla oczu, 
a dobrze widzi się tylko sercem. 

ks. dr Michał Dubicki
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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 6, 1–7

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli hel-
leniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, 
że przy codziennym rozdawaniu jałmużny 
zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą 
słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, 
a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, 
zwoławszy wszystkich uczniów.

Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów 
spośród siebie, cieszących się dobrą sła-
wą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy 
to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie 
modlitwie i posłudze słowa.

Spodobały się te słowa wszystkim zebra-
nym i wybrali Szczepana, męża pełnego 
wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, 
Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikoła-
ja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich 
Apostołom, którzy modląc się włożyli na 
nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, 
wzrastała też bardzo liczba uczniów w Je-
rozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów 
przyjmowało wiarę.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33, 1–2.4–5.18–19

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć 
Pana, prawym przystoi pieśń chwały 
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Bo 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, 
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 2, 4–9

Zbliżając się do Tego, który jest żywym 
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez 
ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, 
wy również, niby żywe kamienie, jesteście 
budowani jako duchowa świątynia, by sta-
nowić święte kapłaństwo, dla składania 
duchowych ofi ar, przyjemnych Bogu przez 
Jezusa Chrystusa.

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kła-
dę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w niego, na pew-
no nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, 

którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie 
wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili 
budowniczowie, stał się głowicą węgła 
– i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia.
Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego 
zresztą są przeznaczeni. 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, narodem świę-
tym, ludem [Bogu] na własność przezna-
czonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi 
Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 14, 6

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, 
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie.

EWANGELIA 
J 14, 1–12

Niech się nie trwoży serce wasze. Wie-
rzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce. 
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 
Znacie drogę, dokąd Ja idę. 

Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, 
nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy 
znać drogę? 

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdyby-
ście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. 
Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. 

Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam 
Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział 
mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, 
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 
więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wy-
powiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie 
Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze 
względu na same dzieła. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, będzie także doko-
nywał tych dzieł, których Ja dokonuję, 
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę 
do Ojca.

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

K OM E N T A R Z
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Święci Hiacynta 
i Franciszek Marto 
– Światło z Fatimy!

 Chłopiec miał niezwykle wrażliwe 
sumienie. Kiedy pewnego ranka jego matka 
zasugerowała, żeby wykorzystał nieobecność 
swej chrzestnej i poszedł paść owce na jej 
pole, on odpowiedział: To moja matka uczy 
mnie kraść? I poszedł na pastwisko dopiero 
wtedy, gdy otrzymał pozwolenie od chrzestnej.

si

  Wiosną 1916 r. życie beztroskich pastuszków 
w wieku zaledwie 9 (Łucja), 8 (Franciszek) 
i 6 (Hiacynta) lat miało ulec nagłej przemianie. 
– Serca Jezusa i Maryi zważają na głos wa-
szych błagań. Składajcie nieustannie Najwyż-
szemu ofiary i módlcie się. Z wszystkiego, 
z czego możecie, składajcie ofiarę Panu 
w akcie zadośćuczynienia za grzechy, którymi 
On został obrażony, i błagajcie o nawrócenie 
grzeszników... Przede wszystkim przyjmijcie 
i znoście z pokorą cierpienie, które Pan wam 
ześle – powiedział im wtedy Anioł Portugalii, 
którego objawienia poprzedziły wizytę 
Fatimskiej Pani.

   Uderza jego absolutne posłuszeństwo 
słowom Matki Bożej, które przekazała mu 
Łucja (widząca i słysząca każdy szczegół 
Objawień). Kiedy Fatimska Pani powiedziała 
Łucji, że Franciszek będzie musiał zmówić 
wiele Różańców, aby Ona zabrała go do Nieba, 
ten wykrzyknął: O moja Matko Boża! Zmówię 
tyle Różańców, ile zechcesz! Interesującym 
jest fakt, iż to Franciszek, według Łucji, 
najmniej przejął się straszliwą wizją piekła, 
którą Maryja objawiła im podczas Swego 
trzeciego Objawienia (13 lipca 1917 roku). Był 
bowiem całkowicie skupiony na Trójcy Świętej 
oraz chęci pocieszania Pana Jezusa i Jego 
Matki.

Franciszek 
– pocieszyciel Pana Jezusa

  Jak wspominał Ti Marto, Hiacynta była 
niezwykle wrażliwa i bardzo spokojna. Była 
jak dar z Nieba. Zdaniem Łucji w wieku pięciu 
lat, słysząc opowiadanie o cierpieniach Zbawi-
ciela, rozczulała się, płakała i przyrzekała, że 
nie popełni grzechu. Hiacynta miała duszę 
szlachetną, delikatną i uczuciową. Kochała 
kwiaty. W odróżnieniu od brata, kochała księ-
życ – „lampę Matki Bożej”, bo nie wyrządza 
krzywdy wzrokowi.

ni2

W 100. rocznicę objawień fatimskich

   Słowa Anioła to program świętości. Ileż 
duchowej dojrzałości trzeba mieć, by je 
przyjąć bez szemrania. I te dzieci egzamin 
duchowej dojrzałości zdały celująco. Potwier-
dzały to swoim życiem: rok później – w czasie 
objawień Matki Bożej i po objawieniach. Aż do 
śmierci, która po Franciszka i Hiacyntę 
przyszła niebawem.
 Dzieci wymyślały przeróżne sposoby 
umartwiania się. Mimo głodu, oddawały swoje 
posiłki biednym, jadły gorzkie korzenie i żołę-
dzie, całe dnie – nawet w te najbardziej 
gorące – wstrzymywały się od picia, nacierały 
pokrzywą ciało, długimi godzinami modliły się 
twarzą przy ziemi. Odmawiały sobie prakty-
cznie każdej przyjemności, nawet zwykłych 
dziecięcych zabaw. Całe ich życie stało się 
służbą miłości wobec grzeszników. Nawet po 
tym, gdy zamknięto ich w więzieniu i zastra-
szano, nie ulękły się i wytrwale realizowały 
prośby Maryi. Miejsce beztroskich zabaw 
zajęła nieustanna modlitwa i pokuta. Nawet 
w czasie choroby modlili się gorliwie, a cier-
pienia ofiarowywali w intencji grzeszników 
i dla wynagrodzenia Panu Jezusowi i Jego 
Matce.

Matka Boża w Fatimie uczyniła powiernikami niebiańskich tajemnic trójkę pastuszków 
– Łucję dos Santos oraz jej kuzynów Hiacyntę i Franciszka Marto. Proces beatyfikacyjny
zmarłej w roku 2005 Łucji jest w toku, natomiast Hiacynta i Franciszek zostali ogłoszeni 
błogosławionymi w 2000 roku. Wczoraj, 13 maja 2017 roku – dokładnie w setną rocznicę 
objawień fatimskich – odbyła się uroczystość włączenia Hiacynty i Franciszka w poczet 
świętych Kościoła katolickiego. Ich wspomnienie przypada 20 lutego.
  Dzieci, które uczą nas dorosłych, a swą postawą dają dowód na to, że nie istnieje 
nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą 
oddziaływać na historię.

Gdzieniegdzie można usłyszeć jakże 
krzywdzącą opinię, że dwójka fatimskich 
dzieci została beatyfikowana za sam fakt 
uczestniczenia w Objawieniach Matki Bożej. 
Nic bardziej mylnego. Dość wspomnieć choć-
by Justynę Szafryńską i Barbarę Samulowską 
(wizjonerki z Gietrzwałdu) czy Melanię Calvat 
i Maksymina Giraud (widzących z La Salette), 
którzy dotąd nie zostali wyniesieni do chwały 
ołtarzy, by zadać kłam opinii, iż samo 
uczestniczenie w Objawieniu jest równozna-
czne z beatyfikacją czy kanonizacją.

W przypadku rodzeństwa Marto musimy 
stwierdzić stanowczo, że oboje zostali 
ogłoszeni świętymi, ponieważ w stopniu 
wręcz zadziwiającym praktykowali cnoty 
chrześcijańskie. Sprawa jest o tyle niezwykła, 
że Franciszek w chwili śmierci miał zaledwie 
jedenaście lat, a jego siostra – dziesięć...

    Kanonizowani wizjonerzy byli najmłodszymi 
z siedmiorga dzieci małżeństwa Piotra 
Manuela (zwanego Ti Marto) i Olimpii Marto. 
Wedle relacji ojca, Franciszek był krzepki, 
odważny, opanowany, zgodny i wrażliwy. Jak 
wszystkie dzieci, miał też swoje wady. Był 
nieco krnąbrny. Jeszcze przed Objawieniami 
zdarzyło mu się także unikać modlitwy 
wieczornej, ale później to raczej on wraz z 
młodszą siostrą nawoływali całą rodzinę do 
odmawiania Różańca.

  Czy ten „fatimski kwiatuszek” nie miał wad? 
Niewielkie. Była trochę rozpieszczona, 
niekiedy dąsała się. Lubiła postawić na 
swoim. Po Objawieniach Maryi, Hiacynta tak 
przejęła się modlitwą za grzeszników, że 
została obdarzona licznymi szczególnymi 
łaskami. Miała wizje prorocze, wypraszała dla 
innych uzdrowienia i łaski uznane za 
cudowne. Jeszcze w rok po Objawieniach, 
Fatimska Pani ukazała jej się trzy razy. Ciężka 
choroba Hiacynty była okazją do 
zaofiarowania przez nią wielu cierpień Bogu. 
– Przyjmuję wszystko z miłości do Naszego 
Pana i Niepokalanego Serca Maryi – mówiła. 
Przejęta losem grzeszników, których dusze 
zagrożone są potępieniem wiecznym, ofiaro-
wała swe cierpienia za ich ratowanie od ognia 
piekielnego.

  Wzorem swego patrona – Biedaczyny 
z Asyżu – zachwycał się pięknem stworzenia: 
rozgwieżdżonym niebem, strumykami, kwiatami, 
a przede wszystkim słońcem, które było dla 
niego symbolem mocy Boga. Franciszek był 
tym z trójki wizjonerów, którzy widzieli Anioła 
Portugalii i Matkę Bożą, ale ich nie słyszał.

Hiacynta 
–„fatimski kwiatuszek”

Egzamin 
 duchowej dojrzałości dzieci 

pasących stada

   Stale potrzeba „dzieci ze szkoły Maryi” – 
mówił św. Ojciec Pio; prognozował, że dzieci 
uratują świat. Tymczasem świat sprytnie ewan-
gelizuje nasze dzieci... Niewiele z nich można 
zobaczyć z różańcem w ręku i niewiele na 
adoracji Jezusa. Niewiele duchem Jezusa 
przejęte... 

  Aby i one spotkały Niepokalaną, co wskaże 
im drogę do Nieba! – Święci życiem Hiacynto 
i Franciszku, pomóżcie naszym dzieciom 
pokochać Maryję i mieć z Nią bliską więź.
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  „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją 
kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec 
i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan 
spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to 
zawsze. Jest to  modlitwa do Tej, która odnosi 
triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”. 
„Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, 
gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym 
się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do 
ręki różaniec”. Często, nawet w godzinie śmierci 
powtarzał: „Zawsze odmawiaj różaniec”. 
„Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani 
sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać 
Różaniec. Nawet wtedy, gdy pracujesz: 
myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, 
módl się – bo wtedy nie dajesz miejsca 
szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. 
A poza tym kroczysz w wolności i zawsze 
jesteś spokojny” – św. O. Pio.
  Matka Boża, która kocha niewyobrażalnie 
wielką miłością każdego z nas, zwraca się do 
nas i prosi łagodnie: „Odmawiajcie codziennie 
Różaniec”. Nie mówi: odmawiajcie Różaniec, 
ale dodaje: codziennie. Jedno słowo, a znacz-
na różnica. W tym słowie zawiera się czuła 
troska Niepokalanego Serca Matki. 
   Różaniec, ofiara wynagradzająca za grzechy 
i nawrócenie są głównymi elementami Orędzia 
Fatimskiego. Przesłanie przekazane w Fatimie 
przez Matkę Bożą wyraża się w trzech 
głównych praktykach: 
– Nabożeństwie do Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi (w tym Pierwsze Soboty 
Miesiąca),
– codziennym rozważaniu Różańca św. oraz
– prawidłowej obserwacji i uświęceniu obo-
wiązków stanu danej osoby. 
 Przesłanie to jest zasadniczym dla 
budowania lepszego świata, „cywilizacji miłości, 
nowej wiosny dla Kościoła, Nowego 
Maryjnego Zesłania Ducha Świętego”.
  W pierwszej, najważniejszej części swojego 
fatimskiego orędzia (pierwsza tajemnica) 
Matka Boża mówi, że ostateczną konsekwen-
cją odrzucenia Boga przez człowieka jest 
piekło. Ukazała dzieciom (Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie) przerażającą wizję piekła, a potem 
powiedziała do nich: „Widzieliście piekło, do 
którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg 
chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić 
na świecie nabożeństwo mego Niepokalanego 
Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, 
zostanie wielu przed piekłem uratowanych 
i nastanie pokój na świecie”. „Ofiarujcie się za 
grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy 
będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z 
miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników 
i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

POŚWIĘCENIE NIEPOKALANEMU 
SERCU MARYI 

  Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, 
oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu 
w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.
  Będziemy prowadzeni przez Ciebie do 
Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez 
Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć 
będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby 
świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem 
Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani 
przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce 
ziemi poznanie i miłość ku Niemu.
  I tak pod macierzyńską opieką Twego 
Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystu-
sem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią 
i świadkami Jego Zmartwychwstania i przez 
Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę 
Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, 
wychwalamy i wielbimy. Amen.

Opracowała: Anna Kozikowska 
Źródło: sekretariatfatimski.pl/ oraz pCh24.pl 

Św. Jan Paweł II podczas pobytu w Fatimie 
13 maja 1982 r. w swojej homilii nawiązał do 
tego orędzia Matki Bożej, które pragnie nas 
przestrzec i uchronić przed najbardziej rady-
kalnym złem, jakim jest piekło:
Największą przeszkodą w drodze człowie-
ka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, 
a w końcu wyparcie się Boga. Świadome 
wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli. 
Odrzu

Spełnienie tych próśb Matki Bożej Fatimskiej 
jest ratunkiem dla każdego z nas, Polski, 
Europy i świata. Naszym celem powinna być 
odpowiedź z miłości na prośby Matki Bożej, a 
przez wykonanie tego, przyspieszenie zapo-
wiadanego triumfu Niepokalanego Serca Maryi 
ku chwale Trójcy Przenajświętszej.

Oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności 
człowieka. W rzeczywistości wieczne zbawienie 
człowieka znajduje się tylko w Bogu. 
Odrzucenie Boga przez człowieka – jeżeli 
jest zdecydowane – prowadzi logicznie do 
odrzucenia człowieka przez Boga (por. Mt 7, 
23; 10, 33), do potępienia. Czy Matka, która 
całą miłością, jaką budzi w Niej Duch Święty, 
pragnie zbawienia każdego, może milczeć w 
obliczu kwestionowania samej podstawy ich 
zbawienia? Nie, nie może. Tak więc, ponieważ 
orędzie Matki Bożej Fatimskiej jest orędziem 
macierzyńskim, jest ono silne i jednoznaczne. 
Brzmi poważnie. Brzmi jak mowa Jana 
Chrzciciela nad brzegiem Jordanu. Nawołuje 
do pokuty. Ostrzega. Wzywa do modlitwy. 
Poleca różaniec. Orędzie jest skierowane do 
każdego człowieka.

fot. JAKUB SZYMCZUK /GN 

  Matka Boża w drugiej tajemnicy fatimskiej 
wskazuje na najskuteczniejszy sposób ratunku 
przed piekłem. Jest nim poświęcenie ludzkości 
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz modlitwa 
różańcowa. Jesteśmy więc wezwani do 
zjednoczenia się z Niepokalanym Sercem 
Matki Najświętszej, aby nas uczyła żywej 
wiary i ufności, która ma się wyrazić:
1) w odwróceniu się od grzechu i życiu
zgodnie z zasadami moralnymi i nauką 
Kościoła Katolickiego;
2) w codziennej modlitwie różańcowej i medy-
tacji Pisma św.;
3) w praktyce pierwszych piątków i sobót w
intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki 
Bożej za grzechy własne i świata;
4) w comiesięcznej spowiedzi i jak najczę-
stszym przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii, 
a także, jeżeli to jest możliwe, poście o chlebie 
i wodzie w środy i piątki. 

Nagle zobaczyliśmy Anioła przed nami: 
– „Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! 
Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać 
(światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustan-
nie Największemu modlitwy i umartwienia”. 
– „Jak mamy się umartwiać?” – zapytałam.
– „Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie 
ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, który-
mi On jest obrażany i dla uproszenia nawró-
cenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie 
pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem 
Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmij-
cie i znoście z poddaniem cierpienia, które 
wam Bóg ześle”.

Rzadko które wydarzenie religijne odegrało 
tak ważną rolę w dziejach Kościoła, a nawet 
całego świata, jak objawienia fatimskie, a 
zwłaszcza ich przesłanie. Od samego 
początku miały one niezwykły charakter, 
gdyż poprzedziło je rok wcześniej ukazanie 
się trójce pastuszków Anioła, który powiedział 
mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!
i zapowiedział przyszłe objawienia.
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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 14.05 do 11.06.2017 r. 

Módlmy się aby nasi bracia, którzy 
oddalili się od wiary mogli za sprawą 

naszej modlitwy odkryć na nowo 
bliskość Miłosiernego Pana.

1. 

V Niedziela Wielkanocy – 14 maja 2017 r.  

2.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Przypominamy, że w dni 
powszednie nabożeństwo majowe odpra-
wiane jest po Mszy św. o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach rocz-
nych. Zachęcamy również do modlitwy 
i śpiewu Litanii Loretańskiej przy krzyżach 
i kapliczkach. 

3.

W najbliższy wtorek, 16 maja, o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. i nabożeń-
stwo majowe przy krzyżu na ul. Przyczółko-
wej, przy drodze na korty tenisowe.

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

Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 i 13.00 III 
i IV grupa dzieci z naszej parafii i ze szkół 
prywatnych, znajdujących się na terenie 
naszej parafii, przystąpi do Pierwszej 
Komunii Świętej. W następną niedzielę, 
21 maja Mszy św. o godz. 11.00 i 13.00 
odbędzie się Komunia grupy V i VI.

  We wtorek, 16 maja br., przypada 
uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana 
i męczennika, patrona Polski i metropolii. 
 Główne obchody odbędą się w Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Uroczysta 
Msza Święta, której będzie przewodniczył 
kard. Kazimierz Nycz zostanie odprawiona 
w sanktuarium tego dnia o godz. 18.00.

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

5. W ubiegłą niedzielę, na tacę przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 8806 PLN. Za złożone ofiary 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

6. W tym tygodniu, we wtorek 16 maja 
przypada uroczystość św. Andrzeja Boboli, 
kapłana i męczennika.

Msza św. w uroczystość 

św. Andrzeja Boboli 

– patrona Polski i metropolii

warszawskiej

 Noc Muzeów na Miodowej 17/19
20 maja 2017, godz. 18.00-00.00

W sobotę, 20 maja 2017 roku, w ramach akcji 
Noc Muzeów, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego zaprasza na Noc Otwartą Domu 
Arcybiskupów Warszawskich. Wstęp wolny.
O mieszkańcach pałacu i jego gościach opowia-
dać będą między innymi biografowie: Prymasa 
Wyszyńskiego i Jana Pawła II oraz współpraco-
wniczka Prymasa Pani Anna Rastawicka.

 W sanktuarium św. Andrzeja Boboli na 
warszawskim Mokotowie, które ma charakter 
narodowy, spoczywają zachowane w całości 
relikwie tego męczennika.
  Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 
1938 r. przez Piusa XI a w 2002 r. został 
ogłoszony patronem Polski. W 2007 r. 
Episkopat nadał kościołowi, w którym 
znajdują się jego relikwie, tytuł sanktuarium 
narodowego. Oficjalne ogłoszenie tego tytułu 
miało miejsce 16 maja 2008 r. podczas 
uroczystości ku czci świętego.
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