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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 
Dn 7, 9–10.13–14

   Patrzałem, aż postawiono trony, a 
Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego 
była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy 
jakby z czystej wełny. Tron Jego był 
z ognistych płomieni, jego koła – płonący 
ogień. Strumień ognia się rozlewał i wy-
pływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło 
Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy 
stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto 
księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach: 
a oto na obłokach nieba przybywa jakby 
Syn Człowieczy. Podchodzi do 
Przedwiecznego i wprowadzają Go przed 
Niego. Powierzono Mu panowanie, 
chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 
wszystkie narody, ludy i języki. Panowa-
nie Jego jest wiecznym panowaniem, 
które nie przeminie, a Jego królestwo nie 
ulegnie zagładzie.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 97, 1–2.5–6.9

Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

DRUGIE CZYTANIE 
2 P 1, 16–19

     Nie za wymyślonymi bowiem mitami 
postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy 
wam poznać moc i przyjście Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, ale 
(nauczaliśmy) jako naoczni świadkowie 
Jego wielkości. Otrzymał bowiem od 
Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto 
głos Go doszedł od wspaniałego 
Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie. I słysze-
liśmy, jak ten głos doszedł z nieba, 
kiedy z Nim razem byliśmy na górze 
świętej. Mamy jednak mocniejszą, 
prorocką mowę, a dobrze zrobicie, 
jeżeli będziecie przy niej trwali jak 
przy lampie, która świeci w ciemnym 
miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda 
poranna wzejdzie w waszych sercach.

To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, 
Jego sluchajcie!

EWANGELIA
Mt 17, 1–9 

  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 upo-
dobanie, 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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 17, 5c

Góry jak wosk topnieją 
przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy
ponad wszystkich bogów.

ks. dr Waldemar R. Macko

 Po zapowiedzi swojej męki i zmart-
wychwstania Jezus zabrał Piotra, Jakuba 
i Jana na górę, aby ukazać im swą 
Boską chwałę.

 Już nie kamienne tablice, nie spisane 
prawo, ale sam Jezus jest objawieniem 
woli Wszechmogącego. W Nim i w Jego 
nauczaniu mamy odnaleźć prawdę, która 
doprowadzi nas do Królestwa Bożego – 
nowej Ziemi Obiecanej.

1

 Aby lepiej zrozumieć to wydarzenie 
musimy przywołać scenę ze Starego 
Testamentu: przekazanie Mojżeszowi 
Bożych przykazań – dekalogu. Gdy 
Mojżesz wszedł na górę „Chwała Pana 
spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją 
obłok przez sześć dni. W siódmym dniu 
Pan przywołał Mojżesza z pośrodka 
obłoku.” Bóg przekazał Mojżeszowi 
swoje prawo – dziesięć słów. Na górze 
przemienienia Apostołowie przekonują 
się, że słowem Boga, najwyższym i jedy-
nym Prawodawcą, jest sam Chrystus. 
Potwierdził to głos z obłoku „To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodo-
banie, Jego słuchajcie!”

od 9.07 do 13.08.2017

Za wypoczywających na 
wakacjach, aby wypoczywając 

nie zapominali o praktykach 
religijnych.

K OM E N T A R Z 
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 Po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 r. 
biskupowi Sipontu św. Wawrzyńcowi. Zostało 
to poprzedzone takim wydarzeniem… 
Pewnemu bogatemu włościaninowi uciekł byk. 
Właściciel dostrzegł go na szczycie góry, 
klęczącego u wejścia do groty – w miejscu 
przyszłych objawień. Włościanin nie mógł tam 
dojść, więc w gniewie napiął łuk i wypuścił 
strzałę, by ukarać śmiercią nieposłuszne 
zwierzę. Ale, oto stała się rzecz dziwna. Strza-
ła… obróciła się i trafiła go w nogę. Przestra-
szony, pobiegł opowiedzieć o tym niesamo-
witym zdarzeniu miejscowemu biskupowi. Ten 
niezwłocznie zarządził trzy dni publicznych 
modlitw i pokuty. Kiedy chylił się ku wieczorowi 
ostatni pokutny dzień, a było to 8 maja, św. 
Michał ukazał się biskupowi i powiedział: 
Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed 
obliczem Boga. Grota jest mnie poświęco-
na; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie 
się otwiera skała, będą przebaczone grze-
chy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu 
zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź 
w góry i poświęć tę grotę dla kultu 
chrześcijańskiego.

Początki tutejszego sanktuarium sięgają 
końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. 
Najstarsze źródła pisane świadczące o 
starożytności tego miejsca to dwa listy 
papieża św. Gelazego I pisane na przełomie 
493 i 494 roku do biskupów oraz Liber de 
apparitione Sancti Michaelis in Monte 
Gargano z VIII wieku. W księdze tej opisane 
są objawienia św. Michała Archanioła. 

Rok później, 8 maja, biskup wraz z całą lud-
nością Sipontu udał się na Monte Gargano, 
gdzie wszyscy usłyszeli dobywające się 
z groty, którą miał poświęcić, cudowne śpiewy 
anielskie. Przerażony i zdezorientowany św. 
Wawrzyniec zdecydował się poprosić o radę 
papieża, św. Gelazego. Po pozytywnej opinii 
Ojca Świętego biskup jeszcze bardziej utwier-
dził się w wierze, że objawienia nie były złudze-
niami. Zaraz potem objawił mu się Archanioł 
i oznajmił: Zaniechaj myśli o poświęceniu 
groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę 
i już poświęciłem razem z moimi aniołami. 
Znajdziesz w niej znaki na skale i mój 
wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko 
wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie 
modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu 
Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam 
poświęcam tę świątynię.

  Sanktuarium nawiedziło także wielu świętych 
– m.in. założyciel surowego zakonu kartuzów 
św. Bruno z Kolonii, św. Anzelm z Canterbury, 
św. Bernard z Clairvaux, św. Franciszek z 
Asyżu, który nawiasem mówiąc uznał się za 
niegodnego, żeby wejść do groty; św. Tomasz 
z Akwinu, św. Brygida Szwedzka, św. Jan 
Kapistran, św. Gerard Majella, św. Józef z 
Kupertynu, św. Alfons Maria de Liguori, zało-
życiel redemptorystów, oraz św. ojciec Pio. 
Przybywali tu także władcy, by wymienić 
Ludwika II, Ottona III, Henryka II, Karola I 
Andegaweńskiego. Gościł tu także król Polski 
Zygmunt Stary. 
 W szczególny sposób zapisała się tutaj 
wizyta cesarza św. Henryka II, który jako 
pierwszy świecki otrzymał pozwolenie, by 
pozostać w grocie na noc. Wcześniej nikt nie 
odważył się na taki krok, z powodu wielkiego 
respektu, jaki budziło to święte miejsce. 
Powszechnie uważano bowiem, że nocą 
rządził w grocie osobiście sam św. Michał 
Archanioł. Uważano tak choćby z racji tego, iż 
wiele cudów zdarzyło się w grocie po zacho-
dzie słońca. Potwierdzają to liczne świadectwa. 
Według tradycji odwaga świętego cesarza 
została nagrodzona wizjami Dziewięciu 
Chórów Anielskich oraz samego Archanioła.

   Pierwsza budowla chrześcijańska w stylu 
preromańskim, wzniesiona w epoce bizantyj-
skiej, została usytuowana poniżej groty. 
Następnie, między VII i VIII w., 
Longobardowie dobudowali bazylikę, przez 
którą wchodziło się do sanktuarium.

   Bazylika w Monte Sant’Angelo od wieków 
była celem pielgrzymek nie tylko zwykłych 
ludzi, ale również papieży, świętych i władców. 
Wśród papieży pielgrzymujących do Monte 
Sant’Angelo przypomnijmy św. Gelazego I, 
św. Agapita I, św. Leona IX, św. Celestyna V, 
Aleksandra III, Grzegorza X, bł. Urbana II, 
Kaliksta II, który ogłosił Michała Archanioła 
„Księciem i opiekunem całego świata”. Przed 
wyborem na stolicę Piotrową udał się tam też 
św. Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX 
przyznał odwiedzającym to miejsce odpust 
zupełny. W grocie gościł też papież Leon XIII, 
autor modlitwy do św. Michała Archanioła. 
Wreszcie 24 maja 1987 roku przybył tu z 
pielgrzymką papież – Polak Jan Paweł II.

   Istotne zmiany architektoniczne w sanktu-
arium nastąpiły podczas rządów Andega-
wenów w XIII w. Imponująca ośmioboczna 
dzwonnica, mierząca 27 metrów, która obec-
nie stoi obok wejścia do sanktuarium, pow-
stała z inicjatywy Karola Andegaweńskiego 
i została ukończona w1282r.

  W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze Gargano, w mieście 
Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku 
czci świętego Michała Archanioła. Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju 
bazylika. To niezwykłe miejsce położone w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, 
widnieje na wysokości 856 m n.p.m. Można tutaj dotrzeć dwiema drogami. Pierwsza, znacznie 
szybsza, prowadzi z oddalonego o nieco ponad 20 kilometrów San Giovanni Rotondo; inna, 
bardziej okrężna wiedzie na wzgórze wieloma serpentynami. Ta druga trasa, choć męcząca, 
rekompensuje nam trud wspaniałymi widokami.

NIE LUDZKĄ RĘKĄ 
POŚWIĘCONE 

   Biskup ze strachu przed poganami, dla 
których Monte Gargano od niepamiętnych 
czasów było miejscem świętym, długo się 
wahał, zanim zdecydował się wypełnić 
polecenie Archanioła.  
plan

   Drugie objawienie św. Michała Archanioła, 
zwane „epizodem Zwycięstwa”, datowane jest 
na 492 rok. Sipont został oblężony przez 
Germanów pod wodzą Odoakra. W obliczu 
pewnej porażki, św. Wawrzyniec znowu zarzą-
dził trzy dni pokuty i publicznych modlitw, aż 
powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, 
obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy 
Sipontu natychmiast przystąpią do kontrataku. 
Rozentuzjazmowani obietnicą obrońcy wyszli 
z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie, której 
towarzyszyły trzęsienie ziemi, grzmoty i błys-
kawice. 29 września 492 roku całkowite 
zwycięstwo wojsk Sipontu stało się faktem.

 Jak więc prezentuje się miejsce poświęcone 
temu, który jako pierwszy podczas buntu 
Lucyfera wystąpił z okrzykiem: 
Któż jak Bóg!?

sn2ii

Pierwsze objawienie

Znak zwycięstwa

   Wszystko to i wiele innych cudów zdarzyło 
się dokładnie 29 września 493 r. Od tego dnia 
grota św. Archanioła na Monte Gargano cieszy 
się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako 
jedyna świątynia na świecie nie została nigdy 
poświęcona ludzką ręką.   

Noc cesarza Henryka

Niebiańska 
Bazylika

   Ostatni raz św. Michał Archanioł ukazał się 
25 września 1656 r. arcybiskupowi Puccia-
rellemu podczas epidemii dżumy i powiedział: 
Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotk-
nie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. 
Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak 
krzyża i moje imię. 
  Tak się stało. Odtąd ze wszystkich zakątków 
świata nadchodzą prośby o kamyki ze świętej 
groty. Do dziś sanktuarium, również ze wzglę-
du na swoje piękne położenie, jest jednym 
z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie.
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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.

 Po prawej stronie, tuż obok wejścia do groty, 
znajduje się mały ołtarz z XVII wieku, wznie-
siony ku czci św. Franciszka z Asyżu.

  Wejdźmy teraz do sanktuarium. Znajdujemy 
się przed schodami złożonymi z 86 stopni, które 
prowadzą w dół, do świętej groty. Schodzimy 
jakby do wnętrza ziemi… Na ścianach 
korytarza znajdują się łuki, wewnątrz których 
umieszczono nagrobki miejscowych rodzin. Od 
czasu do czasu można się też natknąć na freski 
z Madonną i kilkoma świętymi, którzy wydają 
się nam towarzyszyć i pocieszać w tej 
podziemnej wędrówce. Po dotarciu do końca 
schodów pielgrzym musi przejść przez Porta 
del Toro nazwaną tak od fresku nad portalem, 
który wraz z barokowymi kolumienkami powstał 
w 1657 roku. 

    W absydzie został umieszczony ołtarz z końca 
XVII wieku z Najświętszym Sakramentem, 
w którym znajdują się kamienne rzeźby 
św. Józefa, św. Mikołaja z Bari i św. Antoniego 
z Padwy. Po lewej stronie absydy znajduje się 
kaplica Relikwii Świętego Krzyża, której budo-
wę i wystrój ukończono w 1791 r. Zachowało 
się w niej wiele relikwiarzy. W środku, nad 
marmurowym ołtarzem, znajduje się kopia 
(oryginał jest przechowywany w muzeum 
Bazyliki) wspaniałego, misternie wykonanego 
kryształowego krzyża, zawierającego fragment 
Krzyża Świętego, podarowanego sanktuarium 
przez cesarza Fryderyka II.

   W tym miejscu groty znajduje się też kilka 
kamiennych rzeźb. Pośrodku dominuje figura 
św. Michała Archanioła, który zwycięża smoka, 
a po bokach znajduje się posąg Madonny z 
Dzieciątkiem oraz rzeźby przedstawiające 
Najświętszą Trójcę i św. Mateusza Apostoła.
    Miejsce to od wieków nawiedzane jest przez 
pątników ze wszystkich stron świata. Tutaj 
otrzymują łaski, które są im rozdzielane 
niezwykle hojnie. Nic dziwnego – to jedyna 
świątynia nie poświęcona ludzką ręką…

  W głębi, w prezbiterium, stoi zanurzona w 
półcieniu, wykonana z białego marmuru rzeźba 
św. Michała Archanioła, który zwycięża szatana. 
Posąg, zamknięty w srebrno-kryształowej urnie, 
umieszczono w grocie w 1507 roku. Obok 
ołtarza poświęconego św. Michałowi wznosi się 
imponujący tron biskupi z połowy XI w. 

    I tak, po pewnym czasie wchodzimy nareszcie 
do Niebiańskiej Bazyliki, która składa się z dwóch, 
kontrastujących ze sobą części: nagiej skały, 
miejsca wybranego przez Boga i wybudowanej 
obok przez człowieka nawy, będącej wyrazem 
czci dla świętości i próbą połączenia ludzkiej 
kondycji z Bożą obecnością.
   Za drzwiami z brązu znajduje się więc nawa 
wybudowana pod koniec XIII w. przez Karola I 
Andegaweńskiego, stanowiąca jeden z pierw-
szych przykładów stylu gotyckiego na Półwyspie 
Apenińskim.

   Po lewej stronie prezbiterium mamy ołtarz 
poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy, 
a jeszcze bardziej na lewo, ukryte w załomie 
skalnym, znajduje się miejsce zwane „Studzienką” 
lub „Kroplą”. Nie było tu nigdy żadnego źródła, 
a jedynie w naturalny sposób gromadziła się 
woda kapiąca ze skały: uważano, że ma ona 
cudowne właściwości.

Modlitwa: 
Święty Michale Archaniele, który miano-
wany obrońcą Kościoła katolickiego, 
zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem 
niewiernych poprzez naukę Apostołów, 
nad okrucieństwem tyranów poprzez wytr-
wałość jego męczenników, nad przewrot-
nością heretyków poprzez mądrość jego 
doktorów, nad nieprawością tego świata 
przez czystość dziewic, świętość pontyfi-
katu i skruchę pokutników, broń go nieu-
stannie przed podstępami szatana, chroń 
przed zniesławieniem przez niegodnych 
synów, by zawsze jawił się jako jeden, 
święty, katolicki i powszechny oraz byśmy 
trzymali się wiary do końca naszego 
ziemskiego życia. 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

NOWENNA  
MIESIĄC TRZECI

– 6 sierpnia 2017 roku

Przygotowała: Katarzyna Maciejowska 
źródło: Internet
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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.
4  Nr 439
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1. 

XVIII Niedziela Zwykła – 6 sierpnia 2017r.
Święto Przemienienia Pańskiego

2.

W Kościele przeżywamy dziś Święto 
Przemienienia Pańskiego. Msza św. 
za zmarłych z naszych rodzin zostanie 
odprawiona na cmentarzu o godz. 
17.00. W związku z tym nie będzie 
nabożeństwa w kościele.

3.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w najbliższy ponie-
działek o godz. 18.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy.

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

Początek sierpnia to czas pielgrzymek. 
Od poniedziałku, 7 sierpnia naszą 
duchową łączność z pielgrzymami wyra-
żać będziemy odmawiając różaniec 
przez cały czas trwania pielgrzymki. 
Modlitwę różańcową odmawiamy 
codziennie, za wyjątkiem soboty, po 
Mszy św. o godz. 17.00 –  chodząc 
wokół kościoła.

4. Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia
serdecznie zapraszają na „Koncerty
letnie u św. Anny”. Dziś o godz. 19.00
w naszym kościele koncert muzyki kla-
sycznej w wykonaniu Izabeli Jaskólskiej-
-Stańczak – skrzypce i Natalii Knyziak
– organy.

6.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kance-
larię parafialną. Narzeczonych poleca-
my modlitwie parafian.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

we wtorek, 8 sierpnia, wspomnienie 
św. Dominika, kapłana;
w środę, 9 sierpnia, święto 
św. Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein), dziewicy i męczennicy;
w czwartek, 10 sierpnia, święto 
św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
w piątek, 11 sierpnia, wspomnienie 
św. Klary, dziewicy.

–

–

Piotr Karol Petykiewicz, kawaler 
z parafii tutejszej 
i Izabela Sylwia Gorzkowska, panna 
z parafii pw. św. Apostołów Jana 
i Pawła w Warszawie 

–

– zapowiedź II.

5. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

–

–

7. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

śp. Antoniego Edwarda 
Kucharskiego;
śp. Janinę Chmielewską.

–

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

–

W ciągu 17 dni sierpnia będziemy tworzyć 
duchową przestrzeń całkowitego, bezwarun-
kowego, zupełnego oddania siebie i wszelkich 
spraw Maryi. Wraz ze św. Janem Apostołem 
chcemy wypełnić Testament z Krzyża 
i przyjąć Maryję za swoją Matkę. 

Maryja w Fatimie prosiła o poświęcenie 
Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. W naszym 
Wielkim Zawierzeniu pragniemy oddać Jej 
wszystkie sprawy naszej ojczyzny, polecając 
każdego dnia kolejne sfery życia społecznego. 
Oddajemy osoby i instytucje, szczególnie 
te obszary, w których rozpanoszyło się zło. 
Oddajemy naszej Matce sprawy innych 
ludzi, prosząc o łaski potrzebne do nawróce-
nia i uświęcenia. Wierzymy, że i tym razem 
Maryja przyjdzie nam z pomocą i nie 
zawiedzie naszego zaufania.

W ramach nowenny przed Wniebowzięciem 
NMP, od 6 do 14 sierpnia będziemy Maryi 
polecać kolejne sfery życia. 15 sierpnia na 
wszystkich Mszach św. będziemy zawierzać 
siebie i wszelkie sprawy Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Od 16 do 22 sierpnia będziemy 
dziękować dobremu Bogu za wszelkie łaski, 
udzielone za wstawiennictwem 
Niepokalanej. Zapraszamy wszystkich do 
udziału w tych uroczystościach. Więcej 
szczegółów na: http://niepokalanow.pl/

Prosimy wszystkich czcicieli Matki Bożej 
o duchowe wsparcie całej akcji. Można w tej 
intencji ofiarować Komunię świętą, post, 
dobry uczynek lub modlitwę – szczególnie 
różańcową.

Wielkie Zawierzenie
 Niepokalanemu Sercu Maryi

6–22 sierpnia 2017
Bazylika w Niepokalanowie

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, 
mieszkanko Syjonu, 
bo wielki jest pośród ciebie 
Święty Izraela! (Iz 12,6) 
Ja, Pan; Ja cię wspomagam; 
Ja przemieniam; 
Ja, Bóg; Ja, Święty Izraela… (por. Iz 41)

W naszym kościele
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

w ciszy trwa w: 
środy w godz. od 73o–21oo 

czwartki w godz. od 73o–24oo   
piątki w godz. od 73o–193o 
Zapisy do Bractwa Adoracyjnego:

tel.: 609 146 445
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