komunikaty
duszpaster skie
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 polecanych w wypominkach rocznych.
Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin odprawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której będziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek 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 młodzieży pracującej.
Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.
Siostry Pasjonistki zapraszają do wspólnej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości beatyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpoczęła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwoniąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od godziny 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 narażeniem życia, głoszą Ewangelię.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Centralna 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 przewodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji 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 proszą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na modlitwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odprawiona 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.

Pragniemy zorganizować przy naszej parafii warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, w którychkolwiek z zajęć prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej parafii i w gablocie przed kościołem.

.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 czuwanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się będziemy po Mszy św. o godz. 18.00.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej przeprowadzone będą w dniach 11 – 13 kwietnia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emitowany 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

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01

(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla młodzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.
W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z parafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Dubiecko – 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 zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

ogłoszenia
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5miesięcznym synkiem na dłuższą współpracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.: 504 217 208".

*******

Rodzina poszukuje uczciwej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.: 888 022 066.

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć remont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remontowych zachęcamy, aby 1% naszego podatku 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 Villanowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Fundacji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie internetowej www.fundacja-wilanow.pl.
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Zesłanie Ducha Świętego

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali
wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali
w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy,
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?
– mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż
więc każdy z nas słyszy swój własny język
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici,
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamﬁlii,
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy
ich głoszących w naszych językach wielkie
dzieła Boże.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1.24.29–31.34

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12, 3b–7.12–13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy
Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, ale
jeden Pan; różne są wreszcie działania,
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia
się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się
z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno
ciało, tak też jest i z Chrystusem.
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S Ł O W A

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu
zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też
zostali napojeni jednym Duchem.
Oto słowo Boże

SEKWENCJA
Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij
serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

KOMENTARZ
Kończymy dziś Okres Wielkanocny, czas
świętowania Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Kończymy wspaniałą uroczystością Zesłania
Ducha Świętego.
W dzisiejszej Ewangelii Zmartwychwstały
Chrystus daje nam dar pokoju. A dzieje się to
przez wzięcie–przyjęcie Ducha Świętego –
Pocieszyciela. Jest Boże przebaczenie grzechów – Duch Święty objawia wielkość Bożego
Miłosierdzia, które z Bożego Serca przychodzi (rozpoczęliśmy czerwiec – miesiąc
szczególnej czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa) i daje prawdziwy pokój duszy. Ale
potrzeba uprzedniego przekonania nas
o grzechu przez Bożego Ducha, Jego działania
w niezamąconym sumieniu. Żeby podjąć
najszczęśliwszą decyzję o nawróceniu.
Pozwólmy Duchowi Świętemu prowadzić się
do życiodajnego sakramentu pokuty i pojednania, aby tchnął miłość–życie w to, co w nas
jest grzechowym potrzaskiem. A wtedy, mimo
zakończenia w liturgii okresu paschalnego,
czas zmartwychwstania będzie trwał...
NIECH ZSTĄPI DUCH ŚWIĘTY I ODMIENI
OBLICZE SERC. NASZYCH SERC !
ks. Robert Mikos

EWANGELIA
J 20, 19–23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania,
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: Pokój wam! A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Oto słowo Pańskie
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Figura
św. Michała
Archanioła nawiedzi
naszą parafię
W dniach 2–4 marca 2018 roku do naszej parafii w Wilanowie przybędzie figura
św. Michała Archanioła z Groty Objawień w Sanktuarium św. Michała Archanioła na
górze Gargano.
Rzeźba peregrynuje po Polsce od 2013 r. Wędrówka stanowi okazję do ożywienia
kultu Michała Archanioła, pierwszego i najważniejszego spośród aniołów, hetmana
Maryi, który swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga.
Figura Michała Archanioła wykonana
została w roku 1507 przez rzeźbiarza Andreo
Contucciego zwanego Sansovino. Przedstawia
Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty
rzymskiego, pod którego stopami leży
pokonany szatan. Pomysłodawcą stworzenia
figury był kard. Antonio z Monte San Savino.
Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało
na Górze Gargano na pamiątkę objawień
archanielskich, jakie miały tam miejsce w końcu
V wieku. Jest to jedyna świątynia na świecie
nie poświęcona ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów.
Miejsce to zasłynęło łaskami, które można
tam wyprosić.
Michał Archanioł swoim imieniem głosi
chwałę i moc Boga. Imię Michał znaczy „Któż
jak Bóg!”. Zarówno w tradycji żydowskiej jak
i tradycji chrześcijańskiej jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. W Piśmie
Świętym Starego Testamentu nazywany jest
„księciem anielskim” i „wielkim księciem”.
W Tradycji żydowskiej Archanioł Michał jest
pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem i ludźmi. W Piśmie Świętym Starego Testamentu
wraz z Archaniołem Gabrielem miał odwiedzić
Abrahama, zapowiedzieć mu przyszłe narodziny a później nie pozwolić złożyć ofiary
z syna Izaaka.

Kościół rzymski czcił św. Michała zawsze
w dniu 29 września. W czasie ostatniej
reformy Kalendarza Rzymskiego, w tym dniu
dołączył Kościół także do czci liturgicznej
świętych archaniołów Rafała i Gabriela.
NOWENNA
Św. Michał Archanioł czczony jest jako patron
Kościoła świętego, opiekun chroniący przed
DZIEŃ PIERWSZY
wszelkimi złymi duchami, zwycięski obrońca
– 4 czerwca 2017 roku
w walce z szatanem, z jego pokusami
i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci
Modlitwa:
go także jako patrona ludzi chorych.
„Święty Michale Archaniele, wspomagaj
nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen”. Autorem tej szczególnej
modlitwy jest papież Leon XIII, który
inwokację do św. Michała Archanioła napisał
pod wpływem przerażającego widzenia
demonów, które gromadziły się nad
Wiecznym Miastem, aby je osaczyć. Nie
znamy dokładnie szczegółów tego widzenia.
Jest pewne, że papież napisał tę modlitwę
i 29 lipca 1886 r., polecił sekretarzowi
Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do
wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani
odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po
każdej tzw. Mszy św. cichej, tzn. nie śpiewanej. Inwokację do św. Michała Archanioła
poprzedzały modlitwy do Matki Bożej.

Kult św. Michała Archanioła istniał już w
starożytności chrześcijańskiej; świadczy o tym
wiele dowodów liturgicznych. Znacznie później
pojawił się kult oddawany na Górze Gargano
koło Siponte w południowej Italii, gdzie miał się
zjawić św. Michał Archanioł. Cześć ta miała
Sobór Watykański II, dokonując reformy
początkowo charakter lokalny, później jednak liturgicznej, zniósł modlitwy wprowadzone
została rozszerzona na cały Kościół. Z cza- przez papieża Leona XIII, odmawiane
sem Jego imię weszło do liturgii mszalnej, przy bezpośrednio po Mszy św. cichej.
poświęceniu kadzidła i w liturgii pogrzebowej.
Od kilkunastu lat, za zgodą władz
Św. Michał Archanioł ukazał się także za kościelnych, modlitwa do św. Michała jest
czasów św. Grzegorza Wielkiego, papieża, w odmawiana po Mszy św. w Zgromadzeniu św.
Rzymie podczas procesji przebłagalnej odpra- Michała Archanioła i w parafiach przez niego
wianej na zamku, zwanym odtąd Zamkiem prowadzonych. Coraz częściej odmawiają ją
Świętego Anioła, i włożył miecz do pochwy na także indywidualni wierni. Jest ona wypisana
znak, że Bóg odwróci od ludu rzymskiego również przy mozaice św. Michała na Jasnej
srożący się gniew. Odtąd dżuma ustała. Górze.
W diecezji Avranches, we Francji, od X wieku
obchodzono rocznicę pojawienia się św.
Przygotowała: Katarzyna Maciejowska
Michała na Mont-Saint-Michel. Działo się to
około 708 roku.
źródło: Internet
si
ni
2

Święty Michale Archaniele, który pełen
wiary, pokory, wdzięczności i miłości,
daleki od poddania się podszeptom
zbuntowanego Lucyfera i wszystkich
upadłych aniołów, porwawszy resztę
zastępów niebieskich do obrony sprawy
Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo.
Błagamy cię, wyjednaj nam łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków szatana, byśmy za twoim
przykładem zwyciężywszy, mogli któregoś dnia zasłużyć na chwalebne miejsce,
z którego one zostały bezpowrotnie
strącone. Amen.
Ojcze nasz…
Modlitwa Papieża Leona XIII
(egzorcyzm prosty):

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Litania do św. Michała Archanioła:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże
Duchy Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
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Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się
za nami!
Święty Michale Archaniele
Święty Michale książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco szatana
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale radości Aniołów
Święty Michale zaszczycie nieba
Święty Michale przedstawiający
Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz w
modlitwie
Święty Michale nasza tarczo w pokusach
Święty Michale warownio ludu Bożego
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię
narodów
Święty Michale chorąży zbawienia
Święty Michale aniele pokoju
Święty Michale prowadzący dusze do
wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny
Boże, który świętego Michała Archanioła
ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem
Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski
w tym życiu i chwały w wieczności. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Autor: Maciej Lichota

zadanie 1: Znajdź i wykreśl nazwy dziewięciu owoców Ducha Świętego (Ga 5, 22–23).
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie, które zapisz poniżej.
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zadanie 2: Rozwiąż krótki test.
1. Po ilu dniach od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość
Zesłania Ducha Świętego?
a) 40
b) 50
c) 8
d) 10
2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego:
a) kończy okres Wielkiego Postu
b) rozpoczyna okres zwykły
c) kończy okres wielkanocny
d) rozpoczyna okres wielkanocny
3. W poniedziałek następujący po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypada:
a) święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
b) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
c) święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
d) święto Przemienienia Pańskiego

"Siamo pellegrini, siamo figli tuoi.
San Michele Arcangelo, prega per noi."

4. Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się w:
a) sobotę
b) piątek
c) niedzielę
d) czwartek

Sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant'Angelo

Odrzu
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 4 czerwca 2017 r.
1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania 6. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. i Urząd 11. W bieżącym tygodniu przypadają następujące uroczystości liturgiczne:
Miasta st. Warszawy zapraszają na konsultaDucha Świętego. W dniu dzisiejszym
możemy uzyskać odpust zupełny pod
cje społeczne dotyczące planowanej trasy
– w poniedziałek, 5 czerwca, święto
zwykłymi warunkami i za udział w publicznym
tramwajowej Wola–Wilanów. Spotkanie odbęNMP Matki Kościoła;
śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu,
dzie się w sobotę, 10 czerwca br., w Urzędzie
–
w czwartek, 8 czerwca, święto
Duchu przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie
Dzielnicy Wilanów, przy ul. Klimczaka 2.
Jezusa Chrystusa, Najwyższego
przystrajamy nasze domy w zieleń tataraków
7. W niedzielę, 11 czerwca br., o godz. 12.45
i Wiecznego Kapłana;
i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe,
z Placu Trzech Krzyży wyruszy XII Marsz dla
w piątek, 9 czerwca, święto
–
święto rolników, ogrodników i działkowców.
Życia i Rodziny pod hasłem: „Czas na
poświęcenia kościoła katedralnego;
Dzisiejsza niedziela kończy okres Komunii
rodzinę”.
– w sobotę, 10 czerwca, wspomnienie
wielkanocnej.
św. Bogumiła, biskupa.
8. Również w niedzielę, 11 czerwca br., po
2. Również dziś obchodzimy, po raz dziesiąty,
Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
Święto
Dziękczynienia
pod
hasłem:
X Rodzinny Piknik Parafialny. W programie
imieniny, składamy serdeczne życzenia
„Dziękujemy za chleb”. O godz. 12.00 na
znajdą się liczne atrakcje dla dzieci, wystąpią
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślplacu przed Świątynią Opatrzności Bożej
zespoły wilanowskie, a także muzykalna
ności w życiu osobistym i zawodowym.
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z
rodzina Kaczmarków, laureatów konkursu:
udziałem Episkopatu Polski. Członkowie Akcji
12. W najbliższym czasie sakramentalny związek
„Mam talent”. Przygotowaliśmy również wiele
Katolickiej przez całą niedzielę zbierać będą
małżeński zawrą:
imprez towarzyszących, między innymi liczne
ofiary na budowę świątyni Opatrzności Bożej.
–
Grzegorz Mirosław Romanek, kawaler
konkursy dla dzieci oraz inne atrakcje np.
z parafii tutejszej
3. W dniach 2–4 marca 2018 r. przeżywać
przejażdżkę kucykiem. Catering zapewni
będziemy nawiedzenie figury Michała
i Sandra Margareta Cylwik, panna
dobre jedzenie z grilla. Serdecznie wszystkich
Archanioła. Do tego wydarzenia będziemy
zapraszamy.
z parafii tutejszej
przygotowywać się przez kolejne dziewięć
– zapowiedź I.
miesięcy. W każdą pierwszą niedzielę 9. Uroczystość Bożego Ciała przypada w
czwartek,
15
czerwca
br.
Procesja
do
czterech
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachomiesiąca, począwszy od dziś, o godz. 17.00
ołtarzy wyruszy z naszego kościoła po Mszy
dzących między narzeczonymi, zobowiązany
odprawiana będzie nowenna, a po każdej
św. o godz. 10.00. Procesja przejdzie ulicami:
jest powiadomić kancelarię parafialną.
Mszy św., w tym dniu, będziemy odmawiali
Stanisława Kostki Potockiego, Wiertniczą,
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
modlitwę do św. Michała Archanioła.
Przyczółkową, a następnie wejdziemy w ulicę
4. W najbliższy poniedziałek, pierwszy ponieprowadzącą do Pałacu i z powrotem do 13. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w zeszłym miesiącu naszych parafian:
działek miesiąca czerwca, o godz. 18.00
kościoła. Zapraszamy mieszkańców naszej
zostanie odprawiona Msza św. wotywna
parafii i poszczególne wspólnoty parafialne
– śp. Jerzego Smolaga;
o Duchu Świętym. Zapraszamy do wspólnej
do przygotowania ołtarzy.
– śp. Helenę Widłak;
modlitwy.
10. W dniach od 19 do 21 czerwca br.
– śp. Jadwigę Rutkowską;
5. We wtorek, modlimy się w sposób szczególprzeprowadzimy zbiórkę makulatury, dochód
– śp. Roberta Chojnackiego.
ny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz.
z jej sprzedaży będzie przeznaczony na
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
17.30. Msza św. w intencji dzieci, zwłaszcza
fundusz budowy studni w Sudanie. Makulaa światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
tych, które odeszły od wiary i Kościoła,
turę prosimy składać do podstawionego przy
odpoczywają w pokoju. Amen.
Kanonii kontenera.
zostanie odprawiona o godz. 18.00.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl
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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 ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, 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 według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

L I T U R G I A

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
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Módlmy się aby nasi bracia, którzy
oddalili się od wiary mogli za sprawą
naszej modlitwy odkryć na nowo
bliskość Miłosiernego Pana.
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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 postanowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.
Oto Słowo Boże.

S Ł O W A

k o m e n t a r z
Dzięki relacji św. Mateusza dowiadujemy się o bardzo ważnym wydarzeniu, 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 czasie Wielkiego Postu nabiera szczególnego znaczenia.
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypomina im również o niej po przemienieniu. 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 przenikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umęczony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miłości wydał samego siebie na okup
za nas.
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeństwo naszego Zbawiciela, dwa bieguny 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, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała 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 Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, 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 którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, dotknął 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 widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.
Oto słowo Pańskie.
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