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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W ANabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. Przypominamy, że
nabożeństwo majowe odprawiane jest
w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 17.00.
W środę, 15 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo ma-
jowe przy kapliczce przy Rondzie Vogla. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy litanią 
loretańską o godz. 17:00. przy krzyżach na 
terenie parafii:
- w poniedziałki, środy i piątki przy krzyżu u
zbiegu ulic Obornickiej i Wiertniczej,
- we wtorki i czwartki przy krzyżu u zbiegu
ulic Biedronki i Łuczniczej.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii.
Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św., a po niej nabożeństwo fatim-
skie. Zapraszamy do udziału w modlitwie,    
w poniedziałek 13 maja o godz. 18.00.
Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej 
parafii oraz ze szkół znajdujących się na 
terenie parafii odbędzie się w następują-
cychterminach: 
Grupa I i II w niedzielę 19 maja o godz. 
11.00. i 13.00. W tym dniu nie będzie Mszy 
św. z udziałem dzieci o godz. 11.30.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 13, 14. 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich: W owym 
czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez 
Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli 
w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu 
Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 
Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali 
się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 
W następny szabat zebrało się niemal całe 
miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi 
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i 
bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił 
Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli 
odważnie: «Należało głosić słowo Boże 
najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i 
sami uznajecie się za niegodnych życia 
wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak 
bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię 
światłością dla pogan, abyś był zbawieniem 
aż po krańce ziemi”». Poganie, słysząc to, 
radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszy-
scy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwie-
rzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. 
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe 
niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili 
prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili 
ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na 
nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A ucznio-
wie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 100 (99), 2-3. 4-5

My ludem Pana i Jego owcami

Służcie Panu z weselem, 
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami 
radości. 
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, 
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego 
własnością, 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 
z hymnami w Jego przedsionki, 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, 
Jego łaska trwa na wieki, 
a Jego wierność przez pokolenia.

EWANGELIA 
J 10, 27-30

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a 
Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I 
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie

4.

Grupa III przystąpi do Pierwszej Komunii 
w sobotę 25 maja na Mszy św. o godz. 
12.00. 
W niedziele 26 maja na Mszy św. o godz.      
13.00., dzieci, które w zeszłym roku 
przystąpiły do Pierwszej Komunii będą 
obchodziły rocznicę pełnego udziału           
w Eucharystii.
W sobotę 25 maja br., na Mszy św.             
o godz. 18.00., młodzież z naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania.
Mszy św. będzie przewodniczył Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 14 maja, święto św. Macieja,
apostoła,
- w czwartek, 16 maja, uroczystość św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

W dzwonnicy, prezentowana jest wystawa 
prezentowana jest wystawa prac 
artystycznych Marty Piekut, Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej i Aleksandry Gintro-
wskiej. Zapraszamy do odwiedzania 
wystawy.

Gościmy w naszej parafii ks. Pawła 
Rawskiego, misjonarza z Kamerunu, który 
po Mszy św. zbiera ofiary na potrzeby 
misji.  

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14 

Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

K O M E N T A R Z
Możemy zadać sobie pytanie, jakie jest 

zadanie owiec opisanych w dzisiejszej 
Ewangelii. 

Otóż owce słuchają głosu Pasterza i idą za 
Nim (por. J10,27). Czyli pierwszym zadaniem 
owiec jest słuchanie głosu Pasterza. Ciekawe, 
że tak samo zaczyna się dziesięć przykazań: 
„Słuchaj Izraelu” (Pwt 6,4). 

Podobnie też Pan Jezus odpowiada na 
pytanie jednego z uczonych w Piśmie o to, 
jakie jest pierwsze ze wszystkich przykazań: 
„Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu” (Mk 12,29). 

Aby móc pójść za Chrystusem-Dobrym 
Pasterzem, jesteśmy wezwani najpierw, aby 
słuchać jego głosu. Jak przyjrzymy się 
naszemu słuchaniu podczas czytań mszal-
nych czy podczas kazania, to widać od razu, 
że jest nad czym pracować. Bardzo często 
wkładamy w to tak mało trudu, że nie 
jesteśmy w stanie powtórzyć nawet, o czym 
była Ewangelia. A nie wystarczy słuchać 
Chrystusa tylko na Mszy Świętej. Pozostaje 
Jego głos w drugim człowieku, na modlitwie 
czy w innych sytuacjach naszego życia.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

od 12.05.2019 do 09.06.2019
Módlmy się za dzieci przystępujące 

do I Komunii Św. i młodzież 
przygotowującą się do sakramentu 

Bierzmowania. 
Maryjo,

broń ich od złego.
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W maju i czerwcu 2019 r.
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 7, 9. 14b-17

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki 
tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każ-
dego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i 
języków, stojący przed tronem i przed 
Barankiem. Odziani są w białe szaty, a        
w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze 
Starców: «To ci, którzy przychodzą z wiel-
kiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi 
Baranka je wybielili. Dlatego są przed 
tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu 
oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na 
tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą 
już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie 
porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł 
ich będzie Baranek, który jest pośrodku 
tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

16 maja 2019 roku, czwartek
Msza Święta w intencji 
Bractwa Adoracyjnego

Msza święta o godz.18.00 z kazaniem 
nt. Adoracji - II konferencja

16 maja 2019 r. - Msza Święta
w intencji Bractwa Adoracyjnego  . . . . . . . . . 4
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Po Nabożeństwie osoby, które zawie-
rzyły się Jezusowi przez Maryję wg 
św. Ludwika Grignion de Montfort, 
13 maja 2016 r. przed Figurą MB 
Fatimskiej odnowią ten Akt 
Zawierzenia.

Nr 531z w2 3Nr 531

radości.

Epidemii spodziewano się od strony ziem
zachodnich, dlatego krzyże morowe posta-
wiono przy drodze do Wilanowa prowadzącej 
z tamtego kierunku. Trzeba pamiętać, że
dzisiejsza ulica Obornicka stanowiła przed 
laty bezpośrednie połączenie wsi Wilanów 
z Drogą Królewską (Króleszczakiem, jak tu
mówiono), czyli dzisiejszą Aleją Wilanowską i 
ul. Jana III Sobieskiego.

Ulicą Obornicką wyjeżdżały wozy jadące do
Służewa czy z towarem (warzywami) na
mokotowską ulicę Dworkową, gdzie mieścił 
się targ. Pomiędzy krzyżami morowymi 
przejeżdżali wilanowscy gospodarze jadąc 
pod Pasiekę, na najbardziej żyzne pola w ich 
posiadaniu, gdzie dziś powstają bloki 
Miasteczka Wilanów.

Krzyże usytuowane po obu stronach drogi,
(dzisiaj ul Obornicka przy skrzyżowaniu z ul. 
Wiertniczą), stanowiły niejako bramę, która 
w czasach epidemii miała zapobiec prze-
niknięciu choroby do wsi. Stoją w tym miejscu 
już od kilkaset lat. Potwierdza ten fakt
chociażby mapa z 1820 r.

Ta lokalizacja to dla mieszkańców Wilano-
wa, ważne miejsce. Przed laty, gdy nie było
jeszcze wzmożonego ruchu samochodowego 
i można było się w skupieniu pomodlić, przy
tych krzyżach odbywały się nabożeństwa ma-
jowe i inne.

Krzyżami opiekują się od zawsze okoliczni 
mieszkańcy, sprzątając ich otoczenie, sadząc 
krzewy i kwiaty, a także zmieniając wystrój  
w zależności od świąt i pory roku.

Nabożeństwa Fatimskie
W poniedziałek 13 maja br.

zostanie wznowione w naszej parafii,
Nabożeństwo Fatimskie, które odpra-
wiać będziemy każdego 13-tego dnia
miesiąca do 13 października włącznie. 

Msza Świętej o godz. 18:00 
różaniec pokutny i procesja wokół 
kościoła z figurą MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy Apelem
Jasnogórskim.

Ks. Tomasz Jaklewicz
Źródło:
https://www.gosc.pl/doc/3085443.Kosciol-owczarnia-i-
pasterz

Co kilkadziesiąt lat są przeprowadzane 
gruntowne prace renowacyjne przy krzyżach. 
Takie prace przeprowadzono w październiku 
1980 r., gdy proboszczem wilanowskiej parafii  
był ksiądz prałat Bogusław Bijak. Odbyła się 
wówczas wieczorową porą, duża parafialna 
uroczystość, przy pochodniach niesionych 
przez uczestników. Na miejscu odbyło się 
nabożeństwo i odmówiono różaniec. 

Kilka lat temu, również w październiku,         
ale w 2015 r. prace renowacyjne przeprowa-
dził pan Tadeusz Kondraciuk, stolarz z Pow-
sina, które sfinansował obecny proboszcz 
wilanowski ksiądz Waldemar Macko. Przy 
okazji ostatniej renowacji, wymieniono rów-
nież płotki okalające krzyże i posadzono 
krzaki bukszpanu.

Krzysztof Kanabus

 Okres Paschalny Wilanowskie Krzyże Morowe
Stoją tu, jak mówili przed laty seniorzy naszych rodzin, od zawsze. Tradycja przekazywana 

w wilanowskich rodzinach z pokolenia na pokolenie, mówi, że krzyże miały chronić naszą 
miejscowość przed zarazą czyli morowym powietrzem (dawniej w ten sposób mówiono 
o epidemii czarnej ospy, cholery, tyfusu czy innych, mających ostry przebieg chorób zakaźnych, 
najczęściej przenoszonych drogą kropelkową). 

Kościół – owczarnia i pasterz 
Jest obliczem Jego miłosierdzia. Ten, kto 
słucha Jezusa, słucha Boga. Kto idzie za    
Jezusem, idzie za Bogiem. To twierdzenie 
tak mocno bulwersowało faryzeuszy, że 
ostatecznie Go za to zabili. Jest tu pewna 
analogia z sytuacją dzisiejszą. Dlaczego 
najbardziej prześlado-waną religią jest 
chrześcijaństwo? Bo Kościół jest jedno            
z Jezusem. Jest Jego Ciałem, przedłużeniem 
Jego rąk. Pretenduje do bycia pasterzem       
w imieniu Jezusa, czyli ostatecznie w imieniu 
Boga. Kościół jako całość jest kontynuacją 
misji Dobrego Pasterza. I nie chodzi tylko        
o „swoje” owce (chrześcijan), ale o przypro-
wadzenie do Boga wszystkich owiec
(ludzkości). To uniwersalne pragnienie
rozwściecza tych, którzy dziś chcą przez
politykę, ekonomię czy media rządzić
światem, czyli zapanować nad owieczkami.
I dlatego będą zawsze chcieli zniszczyć
Kościół.

Popatrzmy na kontekst. W 10. rozdziale Jana 
czytamy wprost o złodziejach i rozbójnikach, 
którzy są zagrożeniem dla owiec. Teksty 
Starego Testamentu zapowiadały, że w obli-
czu nadużyć ludzkich pasterzy sam Bóg 
okaże się Pasterzem, który zgromadzi 
rozproszone owce i będzie ich strzegł do 
końca. Prorockie obietnice pojawienia się 
jednego Pasterza (nowego Mojżesza, 
nowego Dawida) łączono z oczekiwaniem na 
Mesjasza. Jezus jednoznacznie wskazuje na 
siebie: „Ja jestem wypełnieniem tej 
obietnicy”. Bycie owcą w owczarni Jezusa 
ma w sobie coś definitywnego, ostatecznego, 
wiecznego. Nie można „wynająć” Jezusa 
jako przewodnika na próbę, na jakiś czas. 
Chodzi o związek na zawsze. Konkurencyjni 
pseudopasterze czekają, by „zaopiekować 
się” bezpańskimi owieczkami.
3. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Trzy ostatnie
zdania odsłaniają „zaplecze” posłannictwa
Jezusa. Owce należą ostatecznie do Ojca.
Ręce Jezusa są rękami Ojca. Uwidacznia się
tutaj tajemnica jedności Osób Boskich. Jezus
jako człowiek, a zarazem wcielony Syn Boży
jest doskonałym wysłannikiem Ojca.

  Co robi dobry pasterz, a co robią owce? 
Zwróćmy uwagę na czasowniki.

1. Pasterz „zna” owce oraz „daje im życie
wieczne”. Z kolei owce „słuchają” głosu
Pasterza oraz „idą za Nim”. Owczarnia, czyli
Kościół, opiera się na wyjątkowej relacji owiec
do Dobrego Pasterza. Owce są zależne od
Niego, ale godzą się na to, bo wiedzą, że daje
im życie. Dlatego słuchają Go i idą za Nim. W
swojej wolności chcą być prowadzone przez
Pasterza. On zna owce, czyli je kocha. Bo
tylko miłość pozwala na autentyczne
poznanie. Każda z owiec jest dla Niego
ważna. Jak opisać tę relację? Wzajemność,
bliskość, zaufanie, zgoda na autorytet,
bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty i wolno-
ści zarazem. Czy taki mamy obraz Kościoła?
Czy dostrzegamy najważniejszego Pasterza,
słyszymy Jego głos i idziemy za Nim? Jeśli
nie, to dlaczego?

2. Owce „nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki”. Ta obietnica pachnie
wiecznością. Wskazuje też pośrednio, że
istnieje jakieś zagrożenie, walka. Jest ktoś, kto
chce wyrwać owce z ręki Pasterza.

Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja

  Początków tego nabożeństwa należy szukać 
w pieśniach sławiących Maryję Pannę zna-
nych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie 
poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 
dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. 
Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki.
   Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało 
się popularne w całej chrześcijańskiej Euro-
pie. Jeden z mistyków nadreńskich, domi-
nikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach 
wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju 
zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi.       
W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa 
sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy 
maj został nazwany miesiącem Maryi w wy-
danej w 1549 r. w Niemczech książeczce 
"Maj duchowy", która była odpowiedzią na 
Reformację.
   W wielu żywotach świętych oraz kronikach 
zakonnych można wyczytać o majowym kul-
cie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. 
Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy 
figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do 
składania u jej stóp kwiatów. Podobne 
zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki 
włoskich dominikanów.

Nabożeństwo majowe przy krzyżu morowym na ulicy 
Obornickiej (maj 2019 roku).

fot. Elżbieta Wrotek

 Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne "majówki" 
- nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych 
figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

   Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący 
na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu 
jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy 
królewskiej specjalne koncerty pieśni maryj-
nych, które kończył uroczystym błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem. 
Wielkim propagatorem tej formy czci Matki 
Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 
roku wydał specjalną broszurkę, którą roze-
słał do wszystkich włoskich biskupów. Po 
mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, 
o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majo-
we w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpo-
wszechnił je również w Paryżu, towarzysząc
papieżowi Piusowi VII podczas koronacji
Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII
obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi
odpustami. W 1859 r. kolejny następca św.
Piotra - Pius IX, zatwierdził obowiązującą do
naszych czasów formę nabożeństwa,
składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki
kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem.
 W Polsce pierwsze odnotowane nabożeń-
stwa majowe zostały wprowadzone w 1838 
roku przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie 
XIX w. "majówki" odprawiane już były w wie-
lu miastach, m.in. w Warszawie w kościele 
Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, 
Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
litanią loretańską o godz. 17:00 
w poniedziałki, środy i piątki 

przy krzyżu u zbiegu ulic Obornickiej              
i Wiertniczej,

we wtorki i czwartki przy krzyżu  
u zbiegu ulic Biedronki i Łuczniczej.

W środę, 15 maja o godz. 18.00. 
Msza św. i nabożeństwo majowe 

przy kapliczce przy Rondzie Vogla.

Litania Loretańska, która jest główną częścią 
nabożeństw majowych, powstała prawdopo-
dobnie już w XII w. we Francji. Zebrane 
wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 
11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją 
nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości 
Loretto, gdzie była niezwykle popularna. 
Ponieważ często modlący się dodawali do niej 
własne wezwania, w 1631 r.  Święta  Kongre-

gacja Obrzędów zakazała dokonywania 
w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania     
posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju 
Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie 
więcej. W okresie międzywojennym, po 
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczy-
stości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono 
wezwanie "Królowo Polski".

Źródło:
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-
kosciola/art,18483,nabozenstwa-majowe-znaczenie-
i-tradycja.html
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Po Nabożeństwie osoby, które zawie-
rzyły się Jezusowi przez Maryję wg 
św. Ludwika Grignion de Montfort, 
13 maja 2016 r. przed Figurą MB 
Fatimskiej odnowią ten Akt 
Zawierzenia. 
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radości.

   Epidemii spodziewano się od strony ziem 
zachodnich, dlatego krzyże morowe posta-
wiono przy drodze do Wilanowa prowadzącej 
z tamtego kierunku. Trzeba pamiętać, że 
dzisiejsza ulica Obornicka stanowiła przed 
laty bezpośrednie połączenie wsi Wilanów 
z Drogą Królewską (Króleszczakiem, jak tu 
mówiono), czyli dzisiejszą Aleją Wilanowską i 
ul. Jana III Sobieskiego. 
   Ulicą Obornicką wyjeżdżały wozy jadące do 
Służewa czy z towarem (warzywami) na 
mokotowską ulicę Dworkową, gdzie mieścił 
się targ. Pomiędzy krzyżami morowymi 
przejeżdżali wilanowscy gospodarze jadąc 
pod Pasiekę, na najbardziej żyzne pola w ich 
posiadaniu, gdzie dziś powstają bloki 
Miasteczka Wilanów. 
  Krzyże usytuowane po obu stronach drogi, 
(dzisiaj ul Obornicka przy skrzyżowaniu z ul. 
Wiertniczą), stanowiły niejako bramę, która  
w czasach epidemii miała zapobiec prze-
niknięciu choroby do wsi. Stoją w tym miejscu 
już od kilkaset lat. Potwierdza ten fakt 
chociażby mapa z 1820 r.
  Ta lokalizacja to dla mieszkańców Wilano-
wa, ważne miejsce. Przed  laty,  gdy  nie  było 
jeszcze wzmożonego ruchu samochodowego 
i można było się w skupieniu pomodlić, przy 
tych krzyżach odbywały się nabożeństwa ma-
jowe i inne.
  Krzyżami opiekują się od zawsze okoliczni 
mieszkańcy, sprzątając ich otoczenie, sadząc 
krzewy i kwiaty, a także zmieniając wystrój  
w zależności od świąt i pory roku.

Nabożeństwa Fatimskie
W poniedziałek 13 maja br.

zostanie wznowione w naszej parafii, 
Nabożeństwo Fatimskie, które odpra-
wiać będziemy każdego 13-tego dnia 
miesiąca do 13 października włącznie. 

Msza Świętej o godz. 18:00 
różaniec pokutny i procesja wokół 
kościoła z figurą MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy Apelem 
Jasnogórskim.

Ks. Tomasz Jaklewicz
Źródło:
https://www.gosc.pl/doc/3085443.Kosciol-owczarnia-i-
pasterz

 Co kilkadziesiąt lat są przeprowadzane 
gruntowne prace renowacyjne przy krzyżach. 
Takie prace przeprowadzono w październiku 
1980 r., gdy proboszczem wilanowskiej parafii  
był ksiądz prałat Bogusław Bijak. Odbyła się 
wówczas wieczorową porą, duża parafialna 
uroczystość, przy pochodniach niesionych 
przez uczestników. Na miejscu odbyło się 
nabożeństwo i odmówiono różaniec. 

Kilka lat temu, również w październiku,         
ale w 2015 r. prace renowacyjne przeprowa-
dził pan Tadeusz Kondraciuk, stolarz z Pow-
sina, które sfinansował obecny proboszcz 
wilanowski ksiądz Waldemar Macko. Przy 
okazji ostatniej renowacji, wymieniono rów-
nież płotki okalające krzyże i posadzono 
krzaki bukszpanu.

 Krzysztof Kanabus

Okres Paschalny Wilanowskie Krzyże Morowe
  Stoją tu, jak mówili przed laty seniorzy naszych rodzin, od zawsze. Tradycja przekazywana 
w wilanowskich rodzinach z pokolenia na pokolenie, mówi, że krzyże miały chronić naszą 
miejscowość przed zarazą czyli morowym powietrzem (dawniej w ten sposób mówiono 
o epidemii czarnej ospy, cholery, tyfusu czy innych, mających ostry przebieg chorób zakaźnych, 
najczęściej przenoszonych drogą kropelkową). 

Kościół – owczarnia i pasterz 
Jest obliczem Jego miłosierdzia. Ten, kto 
słucha Jezusa, słucha Boga. Kto idzie za    
Jezusem, idzie za Bogiem. To twierdzenie 
tak mocno bulwersowało faryzeuszy, że 
ostatecznie Go za to zabili. Jest tu pewna 
analogia z sytuacją dzisiejszą. Dlaczego 
najbardziej prześlado-waną religią jest 
chrześcijaństwo? Bo Kościół jest jedno            
z Jezusem. Jest Jego Ciałem, przedłużeniem 
Jego rąk. Pretenduje do bycia pasterzem       
w imieniu Jezusa, czyli ostatecznie w imieniu 
Boga. Kościół jako całość jest kontynuacją 
misji Dobrego Pasterza. I nie chodzi tylko        
o „swoje” owce (chrześcijan), ale o przypro-
wadzenie do Boga wszystkich owiec
(ludzkości). To uniwersalne pragnienie
rozwściecza tych, którzy dziś chcą przez
politykę, ekonomię czy media rządzić
światem, czyli zapanować nad owieczkami.
I dlatego będą zawsze chcieli zniszczyć
Kościół.

Popatrzmy na kontekst. W 10. rozdziale Jana
czytamy wprost o złodziejach i rozbójnikach, 
którzy są zagrożeniem dla owiec. Teksty
Starego Testamentu zapowiadały, że w obli-
czu nadużyć ludzkich pasterzy sam Bóg 
okaże się Pasterzem, który zgromadzi 
rozproszone owce i będzie ich strzegł do
końca. Prorockie obietnice pojawienia się 
jednego Pasterza (nowego Mojżesza, 
nowego Dawida) łączono z oczekiwaniem na
Mesjasza. Jezus jednoznacznie wskazuje na
siebie: „Ja jestem wypełnieniem tej 
obietnicy”. Bycie owcą w owczarni Jezusa
ma w sobie coś definitywnego, ostatecznego, 
wiecznego. Nie można „wynająć” Jezusa
jako przewodnika na próbę, na jakiś czas. 
Chodzi o związek na zawsze. Konkurencyjni 
pseudopasterze czekają, by „zaopiekować
się” bezpańskimi owieczkami.
3. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Trzy ostatnie
zdania odsłaniają „zaplecze” posłannictwa
Jezusa. Owce należą ostatecznie do Ojca.
Ręce Jezusa są rękami Ojca. Uwidacznia się
tutaj tajemnica jedności Osób Boskich. Jezus
jako człowiek, a zarazem wcielony Syn Boży
jest doskonałym wysłannikiem Ojca.

Co robi dobry pasterz, a co robią owce? 
Zwróćmy uwagę na czasowniki.

1. Pasterz „zna” owce oraz „daje im życie
wieczne”. Z kolei owce „słuchają” głosu
Pasterza oraz „idą za Nim”. Owczarnia, czyli
Kościół, opiera się na wyjątkowej relacji owiec
do Dobrego Pasterza. Owce są zależne od
Niego, ale godzą się na to, bo wiedzą, że daje
im życie. Dlatego słuchają Go i idą za Nim. W
swojej wolności chcą być prowadzone przez
Pasterza. On zna owce, czyli je kocha. Bo
tylko miłość pozwala na autentyczne
poznanie. Każda z owiec jest dla Niego
ważna. Jak opisać tę relację? Wzajemność,
bliskość, zaufanie, zgoda na autorytet,
bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty i wolno-
ści zarazem. Czy taki mamy obraz Kościoła?
Czy dostrzegamy najważniejszego Pasterza,
słyszymy Jego głos i idziemy za Nim? Jeśli
nie, to dlaczego?

2. Owce „nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki”. Ta obietnica pachnie
wiecznością. Wskazuje też pośrednio, że
istnieje jakieś zagrożenie, walka. Jest ktoś, kto
chce wyrwać owce z ręki Pasterza.

Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja

Początków tego nabożeństwa należy szukać 
w pieśniach sławiących Maryję Pannę zna-
nych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie 
poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 
dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. 
Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało 
się popularne w całej chrześcijańskiej Euro-
pie. Jeden z mistyków nadreńskich, domi-
nikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach 
wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju 
zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi.       
W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa 
sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy 
maj został nazwany miesiącem Maryi w wy-
danej w 1549 r. w Niemczech książeczce 
"Maj duchowy", która była odpowiedzią na 
Reformację.

W wielu żywotach świętych oraz kronikach 
zakonnych można wyczytać o majowym kul-
cie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. 
Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy 
figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do 
składania u jej stóp kwiatów. Podobne 
zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki 
włoskich dominikanów.

Nabożeństwo majowe przy krzyżu morowym na ulicy 
Obornickiej (maj 2019 roku).

fot. Elżbieta Wrotek

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne "majówki" 
- nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych 
figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący 
na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu 
jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy 
królewskiej specjalne koncerty pieśni maryj-
nych, które kończył uroczystym błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem. 
Wielkim propagatorem tej formy czci Matki 
Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 
roku wydał specjalną broszurkę, którą roze-
słał do wszystkich włoskich biskupów. Po 
mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, 
o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majo-
we w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpo-
wszechnił je również w Paryżu, towarzysząc
papieżowi Piusowi VII podczas koronacji
Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII
obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi
odpustami. W 1859 r. kolejny następca św.
Piotra - Pius IX, zatwierdził obowiązującą do
naszych czasów formę nabożeństwa,
składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki
kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem.
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeń-

stwa majowe zostały wprowadzone w 1838 
roku przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie 
XIX w. "majówki" odprawiane już były w wie-
lu miastach, m.in. w Warszawie w kościele 
Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, 
Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
litanią loretańską o godz. 17:00 
w poniedziałki, środy i piątki 

przy krzyżu u zbiegu ulic Obornickiej              
i Wiertniczej,

we wtorki i czwartki przy krzyżu  
u zbiegu ulic Biedronki i Łuczniczej.

W środę, 15 maja o godz. 18.00. 
Msza św. i nabożeństwo majowe 

przy kapliczce przy Rondzie Vogla.

Litania Loretańska, która jest główną częścią 
nabożeństw majowych, powstała prawdopo-
dobnie już w XII w. we Francji. Zebrane 
wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 
11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją 
nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości 
Loretto, gdzie była niezwykle popularna.
Ponieważ często modlący się dodawali do niej 
własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongre-

gacja    Obrzędów     zakazała      dokonywania 
w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania     
posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju 
Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie 
więcej. W okresie międzywojennym, po 
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczy-
stości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono 
wezwanie "Królowo Polski".

Źródło:
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-
kosciola/art,18483,nabozenstwa-majowe-znaczenie-
i-tradycja.html
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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A S Ł O W ANabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. Przypominamy, że
nabożeństwo majowe odprawiane jest
w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 17.00.
W środę, 15 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo ma-
jowe przy kapliczce przy Rondzie Vogla. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. 
Zapraszamy  do wspólnej modlitwy litanią 
loretańską o godz. 17:00. przy krzyżach na 
terenie parafii:
- w poniedziałki, środy i piątki przy krzyżu u
zbiegu ulic Obornickiej i Wiertniczej,
- we wtorki i czwartki przy krzyżu u zbiegu
ulic Biedronki i Łuczniczej.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii.
Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św., a po niej nabożeństwo fatim-
skie. Zapraszamy do udziału w modlitwie,    
w poniedziałek 13 maja o godz. 18.00.
Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej 
parafii oraz ze szkół znajdujących się na 
terenie parafii odbędzie się w następują-
cych terminach: 
Grupa I i II w niedzielę 19 maja o godz. 
11.00. i 13.00. W tym dniu nie będzie Mszy 
św. z udziałem dzieci o godz. 11.30.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 13, 14. 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich: W owym 
czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez 
Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli 
w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu 
Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 
Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali 
się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 
W następny szabat zebrało się niemal całe 
miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi 
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i 
bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił 
Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli 
odważnie: «Należało głosić słowo Boże 
najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i 
sami uznajecie się za niegodnych życia 
wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak 
bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię 
światłością dla pogan, abyś był zbawieniem 
aż po krańce ziemi”». Poganie, słysząc to, 
radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszy-
scy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwie-
rzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. 
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe 
niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili 
prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili 
ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na 
nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A ucznio-
wie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 100 (99), 2-3. 4-5

Myludem Panai Jegoowcami

Służcie Panu z weselem, 
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami 
radości. 
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, 
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego 
własnością, 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 
z hymnami w Jego przedsionki, 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, 
Jego łaska trwa na wieki, 
a Jego wierność przez pokolenia.

EWANGELIA 
J 10, 27-30

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a 
Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I 
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie

4.

Grupa III przystąpi do Pierwszej Komunii 
w sobotę 25 maja na Mszy św. o godz. 
12.00. 
W niedziele 26 maja na Mszy św. o godz.      
13.00., dzieci, które w zeszłym roku 
przystąpiły do Pierwszej Komunii będą 
obchodziły rocznicę pełnego udziału           
w Eucharystii.
W  sobotę   25   maja   br.,   na    Mszy św.             
o godz. 18.00., młodzież z naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania.
Mszy św. będzie przewodniczył Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 14 maja, święto św. Macieja,
apostoła,
- w czwartek, 16 maja, uroczystość św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

W dzwonnicy, prezentowana jest wystawa 
prezentowana jest wystawa prac 
artystycznych Marty Piekut, Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej i Aleksandry Gintro-
wskiej. Zapraszamy do odwiedzania 
wystawy.

Gościmy w naszej parafii ks. Pawła 
Rawskiego, misjonarza z Kamerunu, który 
po Mszy św. zbiera ofiary na potrzeby 
misji.  

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14 

Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

K O M E N T A R Z
Możemy zadać sobie pytanie, jakie jest

zadanie owiec opisanych w dzisiejszej 
Ewangelii.

Otóż owce słuchają głosu Pasterza i idą za
Nim (por. J10,27). Czyli pierwszym zadaniem
owiec jest słuchanie głosu Pasterza. Ciekawe,
że tak samo zaczyna się dziesięć przykazań:
„Słuchaj Izraelu” (Pwt 6,4). 

Podobnie też Pan Jezus odpowiada na
pytanie jednego z uczonych w Piśmie o to, 
jakie jest pierwsze ze wszystkich przykazań:
„Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu” (Mk 12,29). 

Aby móc pójść za Chrystusem-Dobrym 
Pasterzem, jesteśmy wezwani najpierw, aby 
słuchać jego głosu. Jak przyjrzymy się 
naszemu słuchaniu podczas czytań mszal-
nych czy podczas kazania, to widać od razu, 
że jest nad czym pracować. Bardzo często 
wkładamy w to tak mało trudu, że nie 
jesteśmy w stanie powtórzyć nawet, o czym
była Ewangelia. A nie wystarczy słuchać 
Chrystusa tylko na Mszy Świętej. Pozostaje 
Jego głos w drugim człowieku, na modlitwie 
czy w innych sytuacjach naszego życia.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

od 12.05.2019 do 09.06.2019
Módlmy się za dzieci przystępujące 

do I Komunii Św. i młodzież 
przygotowującą się do sakramentu 

Bierzmowania. 
Maryjo,

broń ich od złego.
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W maju i czerwcu 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 7, 9. 14b-17

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki 
tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każ-
dego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i 
języków, stojący przed tronem i przed 
Barankiem. Odziani są w białe szaty, a        
w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze 
Starców: «To ci, którzy przychodzą z wiel-
kiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi 
Baranka je wybielili. Dlatego są przed 
tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu 
oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na 
tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą 
już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie 
porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł 
ich będzie Baranek, który jest pośrodku 
tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

 16 maja 2019 roku, czwartek
Msza  Święta w intencji 
Bractwa Adoracyjnego

Msza święta o godz.18.00 z kazaniem 
nt. Adoracji - II konferencja

16 maja 2019 r. - Msza Święta
w intencji Bractwa Adoracyjnego . . . . . . . . . 4
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