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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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 34, 4b–6, 8–9

Mojżesz wstawszy rano wstąpił na
górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk
tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku,
i Mojżesz zatrzymał się koło Niego,
i wypowiedział imię Jahwe.
Przeszedł Pan przed jego oczyma
i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę
i wierność, I natychmiast skłonił się
Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon,
mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością,
Panie, to proszę, niech pójdzie Pan
w pośród nas. Jest to wprawdzie lud
o twardym karku, ale przebaczysz winy
nasze i grzechy nasze i uczynisz nas
swoim dziedzictwem.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3, 52–56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś,
Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie
Twoje imię,
pełne chwały i świętości.
Błogosławiony jesteś
w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś
na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś
Ty, który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś
na sklepieniu nieba.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 13, 11–13

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu,
jedno myślcie, pokój zachowujcie,
a Bóg miłości i pokoju niech będzie
z wami! Pozdrówcie się nawzajem
świętym pocałunkiem! Pozdrawiają
was wszyscy święci. Łaska Pana
Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą
z wami wszystkimi!
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

KOMENTARZ

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu, Bogu, który jest i który był,
i który przychodzi.

W dniu naszego Chrztu Świętego
zostaliśmy zanurzeni w tajemnicę Trójcy
Przenajświętszej słowami: „Ja ciebie
chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego“. Od tego momentu towarzyszy
nam miłość Boża, która jest źródłem
każdego życia.
Niezgłębiona tajemnica Trójjedynego
Boga to tajemnica Miłości, życia wewnętrznego Boga – Ojca – Syna Bożego –
Ducha Świętego; trzech Osób w Jednym
Bogu, wymiany miłości, potęgi Bożego
działania.
Nauka o Trójcy Przenajświętszej jest
trudna, ale nie chodzi w tej nauce o to, aby
wszelkie tajemnice rozwikłać, rozwiązać,
poznać, przeniknąć, dotknąć, zbadać,
przeanalizować, lecz... żeby nimi żyć
TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA
SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, ABY
KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY, NIE
ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE!

Ap 1, 8

EWANGELIA
J 3, 16–18

Jezus powiedział do Nikodema: Tak
Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Bożego.
Oto słowo Pańskie

ks. Robert Mikos
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Polska odnowiła
Akt Zawierzenia
Niepokalanemu
Sercu Maryi

JAN GŁĄBIŃSKI /FOTO GOŚĆ

Benedykt XVI dosadnie przekonywał: „Doświadczenie mówi nam, że świat bez Boga staje się
piekłem: jest przepełniony egoizmem, rozbitymi
rodzinami, nienawiścią między jednostkami
i nacjami, wielkim niedostatkiem miłości, radości i nadziei” (Orędzie Benedykta XVI z okazji
XVI Światowego Dnia Młodzieży – Madryt 2011).
Bóg Ojciec, który z miłości posłał swego Syna
na świat, aby zbawić całą ludzkość, nadal
troszczy się o nas. Podczas gdy świat proponuje ateizm jako drogę, którą winien iść wolny
człowiek, Dziewica Maryja, Matka wszystkich
żyjących, wskazuje na swoje Niepokalane
Serce otoczone cierniami niewdzięczności,
przynaglając nas delikatnie i miłościwie, abyśmy
nie wygaszali w sobie głodu więzi z Bogiem” –
podkreślał hierarcha.

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 6 czerwca 2017 r. z udziałem
Episkopatu Polski i najważniejszych przedstawicieli władz państwowych odbyły się
główne uroczystości 100–lecia objawień fatimskich, a także 20. rocznicy pobytu Ojca
Świętego Jana Pawła II w Zakopanem.
Podczas Eucharystii księża biskupi polscy dokonali odnowienia Aktu Poświęcenia
naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. W liturgii wzięli udział prezydent RP
Andrzej Duda wraz z małżonką, premier Beata Szydło z wieloma ministrami, posłowie
i senatorowie oraz władze samorządowe.
Wszystkich serdecznie powitał kustosz
sanktuarium na Krzeptówkach ks. dr Marian
Mucha. Liturgia przebiegała z akcentami
góralskimi, przygrywała kapela regionalna.
W świątyni było wiele delegacji z pocztami
sztandarowymi.
Eucharystii przewodniczył abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wśród głównych celebrujących
byli abp. Salvator Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i abp Marek Jędraszewski,
metropolita krakowski. Kazanie wygłosił bp
Virgílio do Nascimento Antunes, biskup diecezji
Coimbra z Portugalii, były rektor sanktuarium
w Fatimie.
„Fatima jest krzykiem, który chce
poruszyć sumienia i serca ludzi” – to
główne przesłanie homilii portugalskigo
biskupa Virgílio do Nascimento Antunes. „To
nasze dzisiejsze liturgiczne zgromadzenie jest
wyrazem wdzięczności Bogu, który troszczy
się o swój lud; który troszczy się o każdego
z nas lubując się w okazywaniu miłości i miłosierdzia [...]. Ten nasz akt wdzięczności Bogu
ubogacony jest obchodami setnej rocznicy
obj
sii
n
2

Biskup z Portugalii zauważył, że Fatima nie
jest orędziem tragedii, ale „Jest orędziem
nadziei! Jest krzykiem, który chce poruszyć
sumienia i serca ludzi! Jest jak morze światła,
które przerywa ciemności kultury grzechu i
śmierci próbujące zdominować nasz świat.
Inaczej mówiąc, przesłanie z Fatimy jest
uroczystą afirmacją obecności Boga pośród
wszystkich prób negowania Jego obecności.
To przypomnienie, że Bóg nie odwraca się od
nas nigdy. Wręcz przeciwnie: puka do serca
świata i upomina się o każde ze swoich dzieci.”
„Fatima, bracia i siostry, to objawienie Bożego
pragnienia pod adresem całej ludzkości.
A przecież „Bóg pragnie – poucza św. Paweł w
Pierwszym Liście do Tymoteusza – by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy” (1 Tm 2,4). W tym znaczeniu, kluczem
do tak zwanej „Tajemnicy Fatimskiej” są dwa
słowa: „zbawienie dusz”. Faktycznie, wizja piekła
z pierwszej części Tajemnicy, koncentruje się
na dramacie biednych grzeszników, którzy
pozbawili się wiecznej więzi z Bogiem. To
prawdziwa przegrana człowieka! Dlatego Pani
w bieli prosi pastuszków, aby modlitwą walczyli
o dusze ludzkie. Konkretnie, aby odmawiając
różaniec dodawali po każdej tajemnicy: „O mój
Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas
od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie
dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia”
– kontynuował hierarcha.

objawień fatimskich. To bardzo konkretny
znak miłości Boga, który troszczy się o swój
lud prowadząc go drogami zbawienia, zarówno
w dobrych, jak i złych czasach. W wolności,
„Nie tylko w XX wieku świat był areną degraale także poprzez niewolę. W radości i trudach dacji godności ludzkiej, prześladowań, ludobójjakie spotykamy na drodze – mówił hierarcha. stwa, wojen. Podobnie dzieje się w wieku XXI.
Jego zdaniem Objawienia Matki Bożej w Na porządku dziennym słyszymy o prześladoFatimie, odczytane przez Kościół jako smuga waniach chrześcijan, o uchodźcach, o terroryświatła, która oświetla ciemności świata, to zmie, o zamachach na życie niewinnych istot:
wołanie nieba do ludzkości, aby nie opuszczała dzieci, chorych i starców, i innych formach
Domu Ojca! – To również wyraz matczynej okrucieństwa i zniewolenia. Jeśli reżimy totalitroski Maryi, która wskazuje na swego Syna: tarne z ich tragicznymi skutkami naznaczyły
„Fatima – przypomniał 13 maja w swej homilii swoim piętnem ostatnie 100 lat historii świata,
papież Franciszek, jest przede wszystkim tym nowe tyranie rodzą się jak grzyby po deszczu
płaszczem Światła, który nas okrywa, tutaj – zniewalając ludy i narody. Jeśli sen budowania
tak samo jak w każdym innym miejscu na świata bez Boga osiągnął znaczny sukces w
Ziemi – kiedy uciekamy się pod opiekę Europie na początku ubiegłego wieku, ten sam
Najświętszej Matki, aby ją prosić tak, jak sen, z jego rozlicznymi wariantami, dosięga dziś
śpiewamy w Antyfonie Salve Regina: „Okaż dużo większej części ludzkości” – zauważył
ks. biskup.
nam Jezusa” – mówił biskup z Portugalii.
„Fatima, bracia i siostry, idzie pod prąd tej
ogromnej fali sekularyzacji, która dążyła i nadal
dąży do zmarginalizowania Boga w życiu ludzi
i społeczeństwa, proponując i próbując stworzyć „raj” bez Niego. Kilka lat temu papież
Bene

Na zakończenie portugalski biskup
się do Aktu Poświęcenia Kościoła w
Niepokalanemu Sercu Maryi sprzed
który był dla niego bezsprzecznie
profetycznym.

odniósł
Polsce
71 lat,
aktem
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„Życzę aby każdy z was, na wzór św. Jana
Pawła II, mógł dzisiaj poprzez ten Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, powiedzieć
z wiarą, nadzieją i miłością: Totus tuus, Maria!
Cały twój jestem, Maryjo! Życzę, by cały
naród polski mógł dziś powtórzyć z synowskim
zawierzeniem: cały twój jestem, Maryjo! Strzeż
nas i chroń Maryjo! Wstawiaj się do Miłosiernego Boga za nami i za wszystkimi ludami ziemi,
tej ziemi. Amen! – zakończył hierarcha.
Jeśli Maryja prosi o poświęcenie się Jej
Niepokalanemu sercu – odpowiadamy czynem
na Jej wezwanie – powiedział po zakończeniu
uroczystości ks. dr Krzysztof Czapla SAC,
dyrektor Sekretariatu Fatimskiego, zwracając
uwagę na to, że akt jest odpowiedzią na prośbę
Matki Bożej. Pierwotny akt poświęcenia Polski
Niepokalanemu Sercu Maryi miał miejsce w
1946 roku na Jasnej Górze. Prymas Polski ks.
kard. August Hlond w pierwszych miesiącach
po zakończeniu II wojny światowej pokazał
drogę ratunku dla naszej Ojczyzny, która była
zalewana przez „czerwoną zarazę”. Polska jako
jeden z pierwszych krajów po wojnie poświęciła
się Niepokalanemu Sercu Maryi. Teraz taki akt
dokonuje się na 100-lecie objawień fatimskich –
wskazał dyrektor Sekretariatu Fatimskiego.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach – polska Fatima – powstało z
inicjatywy ks. Mirosława Drozdka jako wotum
wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła II
po zamachu. Świątynię konsekrował sam
Papież Polak 20 lat temu. Św. Jan Paweł II
przypomniał nam istotę przesłania Fatimy,
którym jest wołanie o nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Dziś, w 100-lecie Fatimy,
w sanktuarium fatimskim, przy Sercu Niepokalanej gromadzi się Polska, państwo, Kościół, by
powiedzieć Matce Bożej, że poświęcamy się
Jej Niepokalanemu Sercu – mówił ks. Krzysztof
Czapla.
Uroczysty akt będzie następnie podejmowany przez poszczególne diecezje i wspólnoty
parafialne 8 września br. – w dzień, kiedy
będziemy obchodzić 71. rocznicę aktu, który
jako pierwszy w historii miał miejsce na polskiej
ziemi. To nie jest jednorazowa sprawa. Ten
uroczysty akt ma się uwewnętrznić w duszy,
świadomości narodu. Poświęcić ma się Polska,
każde serce.
Nie ma innego państwa na świecie, jak
Polska, która ma w swojej tożsamości to, że
jest narodem katolickim. Polska zrodziła się
przez chrzest. Bez Kościoła, bez religii
katolickiej – nie ma Polski – dodał ks. Czapla.
„Ludzie rzeczywiście się cieszą, że władze
tutaj były. Szczególne brawa dostała pani premier Beata Szydło. Wszyscy ciągle w pamięci
mają niedawne wydarzenie związane z jej
synem Tymoteuszem, który otrzymał święcenia
kapłańskie. Widać było jak ważne jest dla ludzi,
że ten rząd przestrzega wolności religijnej i
przyszedł tutaj by się modlić.” – relacjonuje
Barbara Gruszka-Zych – dziennikarka i reporterka tygodnika Gość Niedzielny. „Przyjechali
ludzie z całej Polski, żeby się pomodlić. Jest sporo
młodych, są siostry zakonne różnych zgromadzeń. Całe Krzeptówki są pełne pielgrzymów.
(...) Tak jak podkreślał biskup z Coimbry, ważne
jest, aby cały naród powiedział Totus Tuus"

Autor: Maciej Lichota

zadanie 1: Uzupełnij fragmenty Nowego Testamentu odpowiednimi słowami.
W razie problemów dokładne cytatyznajdziesz w Piśmie Świętym Starego
i Nowego Testamentu, przekład z języków oryginalnych z komentarzem,
Edycja św. Pawła, Częstochowa 2008.

Przed (1) .................(3) ................. (2) ................. wiedział, że nadeszła (5) .................
Jego przejścia z tego (9) ................. do (11) ................. . A ponieważ umiłował swoich,
którzy mieli pozostać na świecie, tę (10) ................. okazał im aż do końca. (J 13, 1)
Ile razy bowiem będziecie jeść ten Chleb i pić z tego (4) ................. , będziecie
ogłaszać (6) ................. Pana, aż przyjdzie. (1 Kor 11, 26)
Panie, nie jestem godny, żebyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko (8) ................. ,
a mój sługa (7) ................. zdrowie. (Mt 8, 8)

zadanie 2: Wpisz słowa z zadania 1 do kratek, a otrzymasz rozwiązanie.

od 11.06 do 9.07.2017
Aby uwikłani w zło, niepotrafiący
zerwać z grzechem zawierzyli
Miłosierdziu Pana i doświadczyli
Jego zbawczej łaski.

Przygotowała: Anna Kozikowska

(Per Mariam)
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składać do podstawionego przy Kanonii
1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawio- 6. Odprawa dla ministrantów i lektorów przed
uroczystością Bożego Ciała odbędzie się w
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić
kontenera.
się będziemy za zmarłych polecanych w wyśrodę, 14 czerwca br., o godz. 19.00.
12. W najbliższym czasie sakramentalny związek
pominkach rocznych.
7. W zeszłą niedzielę Członkowie Parafialnego
małżeński zawrą:
Oddziału Akcji Katolickiej zebrali do puszek
2. Po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się
– Grzegorz Mirosław Romanek, kawaler
1263,44 PLN na rzecz budowy Centrum
X Rodzinny Piknik Parafialny. W programie
z parafii tutejszej
Opatrzności Bożej. Wszystkim ofiarodawcom
znajdą się liczne atrakcje dla dzieci, wystąpią
i Sandra Margareta Cylwik, panna
składamy serdeczne Bóg zapłać.
zespoły wilanowskie, a także muzykalna
z
parafii tutejszej
rodzina Kaczmarków, laureatów konkursu: 8. W tym tygodniu przypadają następujące
–
zapowiedź II.
„Mam talent”. Przygotowaliśmy również wiele
święta liturgiczne:
imprez towarzyszących, między innymi liczne
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho– we, wtorek 13 czerwca, wspomnienie
konkursy dla dzieci oraz inne atrakcje np.
dzących między narzeczonymi, zobowiązany
św. Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora
przejażdżkę kucykiem. Catering zapewni
jest powiadomić kancelarię parafialną.
Kościoła;
dobre jedzenie z grilla. Serdecznie wszystkich
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
– w środę, 14 czerwca, wspomnienie
zapraszamy.
bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika;
3. Uroczystość Bożego Ciała przypada w
w czwartek, 15 czerwca, Uroczystość
–
czwartek, 15 czerwca br. Procesja do
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła
(Boże Ciało);
po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja przejw sobotę, 17 czerwca, wspomnienie
–
dzie ulicami: St. Kostki Potockiego, Wiertniczą,
św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
Przyczółkową a następnie wejdziemy w ulicę

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
prowadzącą do Pałacu i z powrotem do
imieniny, składamy serdeczne życzenia
kościoła. Zapraszamy mieszkańców naszej
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślparafii i poszczególne wspólnoty parafialne
do przygotowania ołtarzy.
ności w życiu osobistym i zawodowym.
4. Od piątku do czwartku następnego tygodnia 9. W sobotę 17 czerwca przed Mszą św.
o godz. 18.00 dokonamy instalacji relikwii
obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała,
św. brata Alberta w naszym kościele.
z procesją Eucharystyczną wokół kościoła.
10.
Zapraszamy
dzieci i młodzież na Mszę św.
5. Spotkanie dla bielanek i dzieci pragnących
z
okazji
zakończenia
roku szkolnego, która
czynnie uczestniczyć w Procesji Bożego
odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca o godz.
Ciała odbędzie się w środę, 14 czerwca br.,
11.30.
o godz. 18.30 przy kościele. Zapraszamy
wszystkie dzieci, a szczególnie te, które 11. W dniach od 19 do 21 czerwca br. przeprow tym roku przystąpiły do I Komunii św.
wadzimy zbiórkę makulatury, dochód z jej
i obchodziły rocznicę I Komunii św. Zgłoszesprzedaży będzie przeznaczony na fundusz
nia należy kierować do sióstr katechetek.
budowy studni w Sudanie. Makulaturę prosimy

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
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L I T U R G I A
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.

W konkursie
wiedzy liturgicznej
nasi młodsi ministranci
zgarnęli wszyskie medale!
XX Parafiada Służby Liturgicznej Archidiecezji
Warszawskiej odbyła się w minioną sobotę,
3 czerwca 2017 r. w Pruszkowie.
W Parafiadzie wzięli udział ministranci, bielanki
i młodzież zaangażowana w posługę liturgiczną w stołecznych parafiach.
Oprócz rywalizacji sportowej w różnych kategoriach, rozegrany został Finał Piłkarskiej Ligi
Ministranckiej oraz konkurs wiedzy liturgicznej.
Ministranci reprezentujący naszą parafię
świetnie poradzili sobie nie tylko w zawodach
sportowych. Całe podium w konkursie wiedzy
liturgicznej (w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa) należało do... naszej parafii! Trzej
bracia: Amadeusz, Fryderyk oraz Miłosz
Kozikowscy zgarnęli wszystkie medale, które
wręczył im zaskoczony ksiądz biskup Michał
Janocha.
Gratulujemy naszym ministrantom i ich opiekunowi – ks. Michałowi Dubickiemu.
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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.
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 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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