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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.
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PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 4, 8–11.14–16a

   Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez 
Szunem. Była tam kobieta bogata, która 
zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. 
Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by 
spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego 
męża: Oto jestem przekonana, że świętym 
mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas 
przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, 
obmurowany, i wstawmy tam dla niego 
łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie 
do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego 
dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do 
górnego pokoju i tamże położył się do snu. 
Mówił dalej: Co więc można uczynić dla niej? 
Odpowiedział Gechazi: Niestety, ona nie ma 
syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: 
Zawołaj ją! Zawołał ją i stanęła przed 
wejściem. I powiedział: O tej porze za rok 
będziesz pieściła syna.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 89, 2–3.16–19

Na wieki będę sławił łaski Pana

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
„Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 6, 3–4.8–11

 Czyż nie wiadomo wam, że my 
wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, 
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 
Zatem przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć zostaliśmy razem z Nim 
pogrzebani po to, abyśmy i my wkro-
czyli w nowe życie – jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystu-
sem, wierzymy, że z Nim również żyć 
będziemy, wiedząc, że Chrystus pow-
stawszy z martwych już więcej nie 
umiera, śmierć nad Nim nie ma już 
władzy. Bo to, że umarł, umarł dla 
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla 
Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarli-
ście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga 
w Chrystusie Jezusie.

    Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje 
Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa, 
przyjmuje Ojca, który Go posłał.

EWANGELIA
Mt 10, 37–42 

  Jezus powiedział do apostołów: Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 
nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna 
lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. Kto nie bierze swego 
krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien. Kto chce znaleźć swe życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto 
przyjmuje proroka, jako proroka, 
nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 
sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, 
nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto 
poda kubek świeżej wody do picia 
jednemu z tych najmniejszych, dlatego 
że jest uczniem, zaprawdę powiadam 
wam, nie utraci swojej nagrody.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 10, 40

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza
a król nasz do świętego Izraela.

ks. dr Maciej Rożkowski-Rożek

K OM E N T A R Z 
 W naszym doświadczeniu życia 
codziennego najtrwalszymi relacjami, 
jakie mamy, są z reguły relacje rodzinne: 
z mężem, z żoną, z rodzicami, z dziećmi. 
Pozostałe relacje nie mają aż takiej głębi 
i trwałości, chociaż niektórzy mogą się 
pochwalić długoletnimi przyjaźniami. 
Wiele ludzi mówi, że rodzina jest wszy-
stkim co mają. Stanowi ona jedyny cel 
i sens życia.

 Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii karci takie podejście do życia, 
nie karcąc jednocześnie piękna i dobra 
relacji rodzinnych: Kto kocha ojca lub 
matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 
godzien. I kto kocha syna lub córkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien 
(Mt 10, 37). Miłość do Boga i do 
Chrystusa jest czymś jeszcze większym 
niż te głębokie i piękne relacje, jakich 
doświadczamy w rodzinie. Warto się tym 
zachwycić, warto zrozumieć, że miłość 
do Boga, postawiona na pierwszym 
miejscu, nie jest nigdy konkurencją dla 
miłości żony, męża, dzieci czy rodziców, 
ale jest jej fundamentem i umocnieniem.

1

Koło Radia Maryja 
zaprasza na 

ogólnopolską pielgrzymkę 
Rodziny Radia Maryja 

na Jasną Górę w dniu 9 lipca b.r.

 Zapisy w zakrystii 
codziennie po każdej Mszy św.  

oraz pod telefonem: 605 095 809.
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 Hebrajskie imię Mika'el znaczy „Któż jak 
Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował 
się przeciwko Bogu i do buntu namówił część 
aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z 
okrzykiem „Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę 
szatanom.

Modlitwa: 
Święty Michale Archaniele, mianowany 
przez Boga stróżem całego ludu wybra-
nego, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwie-
wałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie 
potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, 
posyłając z chmur deszcz manny i wydo-
bywając wodę ze skał, prosimy cię, abyś 
oświecał, podtrzymywał, bronił i wspoma-
gał nasze dusze w każdej potrzebie, 
pomagając przezwyciężyć wszystkie prze-
ciwności, jakie na każdym kroku napoty-
kamy na bezdrożach tego świata. 
Prosimy, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć 
do tego królestwa pokoju i radości, którego 
cieniem jedynie była ziemia obiecana 
Abrahamowi. 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
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Do ostatniej reformy kalendarza kościel-
nego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odręb-
ne święta: św. Michała czczono 29 września, 
św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 
24 października. Obecnie wszyscy trzej 
archaniołowie są czczeni wspólnie.

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierw-
szy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 
13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga 
szczególnym zaufaniem.

  W Polsce powstały dwa zgromadzenia 
zakonne pod wezwaniem św. Michała: 
męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), 
założone przez błogosławionego Bronisława 
Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez 
kard. Józefa Glempa w Warszawie w 2005 r.).

Przygotowała: Katarzyna Maciejowska 
źródło: Internet

 Św. Michał Archanioł jest patronem 
Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, 
Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier 
i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, 
Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto 
także mierniczych, radiologów, rytowników, 
szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przy-
zywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W Piśmie świętym pięć razy jest mowa 
o Michale. W księdze Daniela jest nazwany
„jednym z przedniejszych książąt nieba” 
(Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” 
(Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w 
Apokalipsie jako stojącego na czele duchów 
niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). 
Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie 
zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po 
jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł 
również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest 
uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, 
łaski i zmiłowania. 

NOWENNA  
MIESIĄC DRUGI

– 2 lipca 2017 roku

planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludz-
kiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, 
jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem 
Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrze-
ścijańscy przypisują mu wiele ze wspomnia-
nych atrybutów; uważają go za anioła od 
szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą 
o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas
i Didymus. Jako praepositus paradisi ma 
ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym.

  Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi 
od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, 
dlatego Kościół obchodzi ich święto.

KOLEJNA 
ANIELSKA

  NIEDZIELA

   Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała ak-
centują księgi apokryficzne: Księga Henocha, 
Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, 
w których Michał występuje jako najważniej-
sza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca 
plan

   Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego 
i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci 
go jako swego opiekuna. Kult św. Michała 
Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo 
dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon 
Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, 
św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na 
pamiątkę zostawić cudowne źródło, do które-
go śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Po-
dobne sanktuarium było w Chone, w osadzie 
odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę 
„Michelion". W Konstantynopolu kult św. Michała 
był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. 
aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. 
kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem 
było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspo-
minają, że nad Bosforem istniało sanktuarium 
św. Michała, założone przez cesarza Konstan-
tyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu 
w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako 
cudowny w jednym z klasztorów pod jego 
imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą 
cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym 
obrazem, gdyż według ich opinii miała ona 
własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień 
miesiąca był poświęcony św. Michałowi.

 W ikonografii św. Michał Archanioł przedsta-
wiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, 
jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała 
są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy 
upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami 
są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, 
puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub 
skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - 
„Któż jak Bóg”, waga.

sn2ii
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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 zwierzchni-
kiem raju, udziel za jego wstawiennictwem 
Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski 
w tym życiu i chwały w wieczności. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant'Angelo

 Miały miejsce 19 lat po objawieniach Matki 
Bożej w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 
września 1877 r. W pierwszym dniu Maryja 
objawiła się Justynie Szafryńskiej (13 l.), gdy 
wracała z mamą z egzaminu przed Pierwszą 
Komunią Świętą. Następnego dnia w czasie 
odmawiania różańca nad klonem przed 
kościołem „Jasną Panią” siedzącą na tronie z 
Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów zobaczyła 
też Barbara Samulowska (12 l.). Działo się to 
w zaborze pruskim poddanym intensywnej 
germanizacji, a Matka Boża przemówiła do 
dziewczynek po polsku!
Pierwsze objawienie 27 czerwca 1877 r.
Był wieczór i dzwon kościoła bił na Anioł 
Pański. Justyna dostrzegła Matkę Bożą 
pomiędzy dwoma uschniętymi konarami. 
Najświętsza Maryja miała długie włosy. Po 
chwili z nieba zstąpiło Dzieciątko Jezus w 
biało-żółtym odzieniu. Oboje wstąpili do nieba. 
Dzieciątko widziała po lewej stronie Matki 
Bożej.

   Ponad 160 razy zjawiła się tu Maryja z przesłaniem dla udręczonego ludu. Tu modlono 
się o wolność religijną. Tu wielu spotkało Maryję i rozpoczęło nowe życie. Objawienia 
w Gietrzwałdzie, choć jako jedyne do tej pory w Polsce zostały oficjalnie uznane przez 
władze kościelne, są jednak nadal niedoceniane. Właśnie minęła ich 140. rocznica.

GIETRZWAŁD
– Objawienia Matki Bożej 

dla Polaków na trudne czasy

Objawienie 28 czerwca 1877 r.
Tym razem „Piękną Panią” widziały obie 
dziewczynki: Justyna Szafryńska i Barbara 
Samulowska. Matka Boża ukazała się ponad 
klonem, rosnącym niedaleko kościoła. 
Najświętsza Maryja siedziała na tronie z 
Dzieciątkiem Jezus i w otoczeniu Aniołów. 
Dzieciątko Jezus trzymało błyszczącą kulę z 
krzyżykiem u góry. Matka Boża została 
ukoronowana przez Aniołów.
Objawienie w sobotę, 30 czerwca 1877 r.
Justyna zapytała: „Czego żądasz Matko 
Boża?” i usłyszała odpowiedź: „Ja żądam, 
abyście codziennie odmawiali różaniec! ”
Objawienie w niedzielę 1 lipca 1877 r.
Tego dnia dzieci z parafii w Gietrzwałdzie 
przystąpiły do I Komunii Świętej. Justyna 
podczas odmawiania różańca pod klonem, 
zapytała „Kto Ty Jesteś?”, a  Matka Boża 
odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna 
Maryja Niepokalanie Poczęta!”

Objawienie 3 lipca 1877 r.
Dziewczynki zapytały się Matki Bożej „Czy 
przybywający tutaj chorzy będą doznawać 
uzdrowienia?” Matka Boża odpowiedziała: 
„Stanie się cud, a później chorzy zostaną 
uzdrowieni”, a potem powiedziała: “Niech 
chorzy odmawiają różaniec”.
Objawienie 28 lipca 1877 r.
Na pytanie co to znaczy, jeśli ktoś fałszywie 
przysięga, Matka Boża odpowiedziała: „Taki 
nie jest godny wejść do nieba, on jest do tego 
namówiony przez szatana”.
Objawienie 1 sierpnia 1877 r.
Barbara zapytała: „Czy osierocone parafie 
otrzymają wkrótce kapłanów?” – Matka Boża 
odpowiedziała: „Jeśli ludzie gorliwie będą się 
modlić, wówczas Kościół nie będzie prześla-
dowany, a osierocone parafie otrzymają 
kapłanów!”
Objawienie 8 września 1877 r.
W dniu 8 września 1877 r., około godziny 
siódmej wieczorem Matka Boża pobłogosła-
wiła źródełko i wypowiedziała słowa: „Teraz 
chorzy mogą brać tę wodę na uzdrowienie”.
Objawienie 16 września 1877 r. – ostatnie
W dniu 16 września 1877 r., około godziny 
piątej wieczorem Matka Boża błogosławiła 
najpierw swoją figurę w kapliczce, a potem 
błogosławieństwa udzieliła proszącym i wszy-
stkim zgromadzonym. Na koniec powiedziała:
„ODMAWIAJCIE GORLIWIE RÓŻANIEC!”

   Odpowiedzi Matki Bożej przyniosły wtedy 
pocieszenie Polakom. Faktycznie wypełniły 
się. Polacy ze wszystkich dzielnic bardzo 
licznie nawiedzali Gietrzwałd. W ciągu nieca-
łych 3 miesięcy naliczono około 160 spotkań, 
które ściągnęły do Gietrzwałdu około 300 ty-
sięcy pielgrzymów z całej rozebranej wów-
czas przez zaborców Polski od Bałtyku po 
Tatry. Przez to władze pruskie  od razu w 
sposób zdecydowanie negatywny odniosły 
się do objawień.
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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

1. 

XIII Niedziela Zwykła 
– 2 lipca 2017 r.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne oraz 
Nowenna przed nawiedzeniem figury 
św. Michała Archanioła zostaną odprawiona 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja 
wokół kościoła. Prosimy ministrantów, bie-
lanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty 
parafialne o udział w procesji.

3.

Dziś po każdej Mszy św. będziemy odmawiali 
modlitwę do św. Michała Archanioła.

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

W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna o 
Duchu Świętym. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.

4. We wtorek, modlimy się w sposób szcze-
gólny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy 
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci, 
zwłaszcza tych, które odeszły od wiary 
i Kościoła zostanie odprawiona o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek 
miesiąca. W czwartek, 6 lipca, Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie o godz. 17.00, a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, 
w sposób szczególny, modlimy się o powo-
łania kapłańskie. W piątek, 7 lipca, Msza św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o 
godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojedna-
nia można będzie skorzystać rano i od godz. 
16.00.

8.

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

Krzysztof Maciej Bieda, kawaler 
z parafii pw. św. Bonifacego w Warszawie
i Nina Małgorzata Sawicka, panna 
z parafii tutejszej

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
–

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym. 

w poniedziałek, 3 lipca święto  
św. Tomasza, Apostoła;
w czwartek, 6 lipca, wspomnienie 
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy; 
w sobotę, 8 lipca, wspomnienie 
św. Jana z Dukli, kapłana.

–

–

–

– zapowiedź II.

7. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

6. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątko-
wej 12 pułku ułanów podolskich, odbędzie się 
w naszym kościele, w niedzielę 16 lipca po 
Mszy św. o godz. 13.00. Serdecznie zapra-
szamy na tę uroczystość.

od 11.06 do 9.07.2017

Aby uwikłani w zło, niepotrafiący 
zerwać z grzechem zawierzyli 

Miłosierdziu Pana i doświadczyli 
Jego zbawczej łaski.

  Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 
8 września 1877 roku źródełka pielgrzymi od 
lat czerpią wodę, która wciąż przynosi ulgę 
cierpiącym oraz liczne uzdrowienia.

   Biskup warmiński Filip Krementz interesował 
się wydarzeniami w Gietrzwałdzie, zażądał 
szczegółowego sprawozdania proboszcza, 
a potem wydelegował do Gietrzwałdu kanoni-
ków Kapituły Katedralnej do zbadania i oceny 
wydarzeń.

  Objawieniom gietrzwałdzkim nadał szczegól-
ne znaczenie i związał je z sytuacją narodu 
polskiego błogosławiony kapucyn o. Honorat 
Koźmiński z Zakroczymia (1829–1916). 
W swoich wystąpieniach podkreślał, że wyda-
rzenia z 1877 r. są dowodem błogosławień-
stwa i łaski, nadanych Polakom. „Nigdy nie 
słyszano jeszcze, aby tak długo i tak przystę-
pnie i do tego w sposób tak uroczysty ukazała 
się Matka Boża”.

  Wpływ objawień na Warmii był ogromny. 
Nastąpiło przede wszystkim odrodzenie życia 
obyczajowego i podniesienie świadomości 
religijnej wiernych. Pięć lat po wydarzeniach, 
w sprawozdaniu z 27 września 1882 roku ks. 
Augustyn Weichsel pisał: „nie sama tylko moja 
parafia, ale też cała okolica stała się poboż-
niejsza po objawieniach. Dowodzi tego wspól-
ne odmawianie różańca świętego po wszyst-
kich domach, wstąpienie do klasztoru bardzo 
wielu osób, regularne uczęszczanie do 
Kościoła (…)”.

Anna Kozikowska 
( Per Mariam )

  W Gietrzwałdzie Najświętsza Panna wzywała 
do modlitwy we wszelkich potrzebach i uzależ-
niała otrzymanie łaski od modlitwy różańco-
wej. Pierwsze Jej słowa w Gietrzwałdzie były: 
„Życzę Sobie, abyście codziennie odmawiali 
różaniec”. Na przedstawiane Jej prośby 
różnych osób często odpowiadała: „Niech się 
modli na różańcu”. Ostatnie Jej słowa brzmiały: 
„Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

   Objawieniami Swoimi w Gietrzwałdzie Matka 
Boża pragnęła podnieść na duchu ludność 
katolicką, zwłaszcza polską, uciemiężoną 
przez Kulturkampf Ottona Bismarcka. Pośred-
nio słowa pociechy Maryi Panny odnosiły się 
także do Polaków w zaborze rosyjskim, udrę-
czonych prześladowaniem rządów carskich po 
powstaniu styczniowym. Orędzie Najświętszej 
Dziewicy brzmiało: „Jeśli ludzie będą gorliwie 
się modlić, wówczas Kościół nie będzie prze-
śladowany, a osierocone parafie otrzymają 
kapłanów”. Przy końcu objawień wypowiedzia-
ła te pocieszające słowa: „Nie smućcie się, bo 
Ja zawsze będę przy was”.

  W czasie objawień Najświętsza Maryja Panna 
wyrażała swoją troskę o osoby chore oraz o 
osoby nadużywające alkoholu. Prosiła o zmianę 
obyczajów, o modlitwę za kapłanów. Podkre-
śliła rangę Eucharystii nad innymi nabożeń-
stwami. Przekazała nam także, że najwięk-
szym darem dla zmarłych rodziców jest 
zamówienie za nich Mszy św. Ostrzegała przed 
szatanem. Na pytanie: czym lud może odstra-
szyć szatana? Odpowiedziała: „Modlitwą”.
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