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.
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L I T U R G I A
Iz 22, 19–23

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę
cię z twojej posady, tegoż dnia powołam
sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza.
Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go
twoim pasem, twoją władzę oddam w jego
ręce: on będzie ojcem dla mieszkańców
Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz
domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on
otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie,
nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na
miejscu pewnym; i stanie się on tronem
chwały dla domu swego ojca.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138, 1–3.6.8

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam
w Twoim świętym przybytku.

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

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

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

Pan, który jest wysoko,
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

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".

*******

DRUGIE CZYTANIE
Rz 11, 33–36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy
Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki
i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto
bowiem poznał myśl Pana, albo kto był
Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla
Niego (jest) wszystko. Jemu chwała na
wieki. Amen.

Oto słowo Boże

Wydawca

Nr 108

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z parafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Dubiecko – zapowiedź I.

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.

Wszyscyś

my Nr 442

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 16, 18

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go
nie przemogą.

EWANGELIA
Mt 16, 13–20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei
Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni
odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków. Jezus zapytał
ich: A wy za kogo Mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus
mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego
ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty
jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby
nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Szymon Piotr, Skała, na której Jezus
zbuduje Swój Kościół.
Aby jednak ta obietnica mogła się urzeczywistnić, Jezus stawia kluczowe pytanie:
„a wy za kogo mnie uważacie?” Jednoznaczna odpowiedź Piotra w imieniu Apostołów
stała się podstawą do budowania nowej
rzeczywistości, jaką jest Kościół – wspólnota
wierzących. Nie bez przyczyny Piotr otrzymuje nowe imię. Przypomnijmy sobie przypowieść o domu budowanym na skale i na
piasku. Skoro Kościół ma być wspólnotą
utworzoną przez Jezusa i ludzi, to ludzki fundament musi być jak najsolidniejszy. Jest nim
wiara człowieka otwartego na łaskę Boga.
Kościół przechodził w swojej historii różne
koleje losu. Ciągle jednak trwa, by głosić
Ewangelię, Dobrą Nowinę o przymierzu Boga
z ludźmi, które swoje uwieńczenie znajduje w
Królestwie Bożym. Chwile chwały i słabości
Kościoła przypominają podstawową prawdę:
na tyle jesteśmy mocni, na ile trwamy przy
Bogu. Gdy jednak w swojej pysze oddalamy
się od Niego – doświadczamy słabości.
Kościół, a więc my wszyscy, musimy nieustannie odnawiać się w wierze i głosić z całą
stanowczością, że Jezus jest Synem Bożym,
który dla naszego zbawienia stał się
człowiekiem.
ks. dr Waldemar R. Macko
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXI Niedziela Zwykła
– 27 sierpnia 2017r.
1. Nabożeństwo uwielbienia Pana Jezusa
skorzystać z sakramentu pokuty i pojew Najśw. Sakramencie zostanie odpradnania oraz przyjąć Najświętszy
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrymodlić się będziemy za zmarłych
stii lub w kancelarii parafialnej. W
polecanych w wypominkach rocznych.
sobotę, 2 września Msza św. wotywna
o Niepokalanym Sercu NMP o godz.
2. Dziś witamy księdza Tomasza Lisa,
7.00. a zaraz po niej nabożeństwo
który został skierowany do pracy w naróżańcowe.
szej parafii. Życzymy ks. Tomaszowi
błogosławieństwa Bożego w pełnieniu 8. W następny poniedziałek, 4 września,
powierzonych mu obowiązków.
po Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczynamy 33-dniowe przygotowania do Aktu
3. Jak każdego roku pomagamy najubożOfiarowania się Jezusowi Chrystusowi
szym rodzinom z naszej parafii w przyprzez Maryję wg św. Ludwika Grignion
gotowaniu ich dzieci do nowego roku
de Montfort. Szczegóły w Klimatach św.
szkolnego, dlatego dziś i w następną
niedzielę, przeprowadzimy zbiórkę
Anny oraz na stronie internetowej parafii.
ofiar na podręczniki, zeszyty i przybory 9. Uroczysta Msza św. w 334. rocznicę
do pisania.
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym kościele, we wtorek, 12
4. W czwartek, 1 września, przypada 77.
września, o godz. 18.00. Mszy św. przerocznica wybuchu II wojny światowej.
wodniczyć będzie Ks. infułat Stanisław
W tym dniu w sposób szczególny modliKur. W czasie Mszy św. modlić się
my się za poległych w obronie Ojczyzny.
będziemy za naszych parafian i wszy5. Rozpoczęcie roku szkolnego dzieci ze
stkich mieszkańców Wilanowa. Zapraszkół podstawowych odbędzie się w nado licznego udziału w uroczystości.
szamy
stępną niedzielę, 3 września br. podczas
10. W tym tygodniu przypadają następująMszy św. o godz. 11.30.
ce święta liturgiczne:
6. Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek odbędzie się w niedzielę, 10 września,
– w poniedziałek, 28 sierpnia
podczas Mszy św. o godz. 11.30.
wspomnienie św. Augustyna, biskupa
i Doktora Kościoła;
7. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota
– we wtorek, 29 sierpnia, wspomnienie
miesiąca. W piątek, 1 września, Msza św.
męczeństwa św. Jana Chrzciciela;
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa
– w piątek, 1 września, wspomnienie
zostanie odprawiona o godz. 12.00. Z
bł. Bronisławy, dziewicy.
sakramentu pokuty i pojednania można
będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
Pragniemy również odwiedzić chorych
imieniny, składamy serdeczne życzenia
i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej ponazwiska oraz adresy osób pragnących
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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Drodzy Czytelnicy
„Klimatów św. Anny“!
Chciałabym podziękować
Wam wszystkim za życzliwe
przyjmowanie treści, którymi
przez ponad 4 lata starałam się
nas wszystkich u-Boga-cać,
za każde dobre słowo
i za każde słowo „dziękuję“.
Jestem wdzięczna wszystkim
osobom, które wspierały mnie
w tym czasie, ale w sposób
szczególny pragnę podziękować
Pani Danucie Godłozie,
na której fachową korektę
zawsze mogłam liczyć.
Anna Kozikowska

Zapraszamy na drogę oddania
– ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez
Maryję wg św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort

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

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl

Wydawca
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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.

..Wszystkie osoby zainteresowane
udziałem w 33-dniowych rekolekcjach
przygotowujących do konsekracji życia
Panu Jezusowi przez ręce Maryi prosimy
o kontakt: tel. 609 146 445.
Pierwsze spotkanie już w poniedziałek
4 września br. po Mszy św. o godz. 18.00.
Więcej informacji na: www.parafiawilanow.pl
w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001

L I T U R G I A

od 13.08 do 10.09.2017
Módlmy się, aby Pan umacniał
swoją Łaską i mocą Ducha
Świętego naszego Papieża
Franciszka.
Nr 442

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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