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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 A

EWANGELIA 
J 14, 23-29

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów 
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 
wam powiedziałem, przebywając wśród was. 
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 
was. Gdybyście Mnie miłowali, rozrado-
walibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem 
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 
uwierzyli, gdy się to stanie».

Oto słowo Pańskie

4.

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień 

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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PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 15, 1-2. 22-29
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Niektórzy 
przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się 
nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 
Kiedy doszło do niemałych sporów i 
roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, 
postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze 
kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego 
sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. 
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym 
Kościołem postanowili wybrać ludzi przodu-
jących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i 
Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i 
Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: 
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają 
pozdrowienie braciom pogańskiego pocho-
dzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy 
bez naszego upoważnienia wyszli od nas i 
zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt    w 
waszych duszach, postanowiliśmy jedno-
myślnie wybrać mężów i wysłać razem    z 
naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy 
dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i 
Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. 
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, 
nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od 
ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co 
uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 
jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie 
zdrowi!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi;  niech nam ukaże pogodne 
oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego 
zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie 
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu 
oddają wszystkie krańce ziemi.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych      
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Dziś, podczas Mszy św. o godz. 13.00., 
grupa dzieci z naszej parafii przystąpi do 
Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 
Życzymy im, oraz ich rodzicom, aby udział 
w Eucharystii przyniósł obfite owoce łaski 
Bożej.
W środę, 29 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu nad jeziorkiem na 
Powsinku. Zachęcamy do codziennej 
modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na 
terenie naszej parafii. 
W piątek, 31 maja rozpoczynamy nowennę 
do Ducha św. Zakończenie nowenny

Matki. Wszystkim Mamom życzymy błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkich łask.

W następną niedzielę będziemy obchodzić 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W niedzielę, 2 czerwca br. będziemy ob-
chodzili po raz dwunasty Święto Dziękczy-
nienia. Będziemy dziękowali Stwórcy za 
Wielkich Pasterzy – Św. Jana Pawła II i 
Czcigodnego Sługę Bożego Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, a także za wszelkie 
łaski, jakimi Bóg nas obdarza. Zawierzymy 
również Bożej Opatrzności naszą Ojczy-
znę, nasze rodziny i nas samych. W tym 
dniu we wszystkich kościołach Archi-
diecezji zbierane będą ofiary do puszek na 
budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
W niedzielę 9 czerwca, po Mszy św. 
o godz. 11.30., odbędzie się XII Ro-dzinny
Piknik Parafialny. W programie dz   ieci będą
mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpi Zespół
Ludowy Powsinianie i Grupa Seniorów
Wilanowskich, Kuźnia Artystyczna. Bę-
dziemy mogli wysłuchać koncertu w wyko-
naniu Joanny Trzepiecińskiej. Przygoto-
waliśmy wiele imprez towarzyszących,
miedzy innymi liczne konkursy dla dzieci
oraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem i
zaprzęgiem konnym. Catering zapewnia
dobre jedze-nie z grilla. Serdecznie
wszystkich zapraszamy

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w sobotę, 8 czerwca br. Parafialna  
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
wraz z księdzem Tomaszem zaprasza 
wszystkich parafian na Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego. Czuwanie rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 21.00. 
W pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną 
o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00.
Po Mszy, przed wystawionym Najświę-
tszym Sakramentem odmówimy jedną
część różańca, po czym podejmiemy
piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy,
nad wskazaną przez księdza, tajemnicą
różańca świętego.

−

−

−

−

K O M E N T A R Z
    Pierwszy poważny spór w Kościele pierwot-
nym zrodził się pomiędzy chrześcijanami 
pochodzenia żydowskiego i chrześcijanami 
pochodzenia pogańskiego. Chodziło o to czy 
nawróceni poganie mają nadal przestrzegać 
prawa żydowskiego i dokonywać obrzezania, 
czy też można je pominąć, ponieważ       
zbawienie jest możliwe dzięki wierze w Chrys-
tusa, a nie dzięki wypełnianiu prawa (np. por. 
Rz 3,28). 

   Spór był tak głęboki, że groził podzieleniem 
się Kościoła na dwa odłamy. Aby temu 
zapobiec zbiera się tzw. Sobór Jerozolimski, 
na którym Apostołowie z Piotrem na czele 
decydują o dalszych losach Kościoła: 
„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, 
nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne” (Dz 15,28). 

  Od tej pory obrzezanie nie obowiązuje 
chrześcijan. Od tej pory także, w chwilach 
kiedy jedność Kościoła jest zagrożona, 
zbierają się następcy Apostołów na czele 
z papieżem i decydują o dalszych jego 
losach. Jako chrześcijanie wierzymy, że 
towarzyszy im wtedy w sposób szczególny 
Duch Święty a ich nauka jest dla nas wiążąca.

   Módlmy się za papieża i biskupów, aby byli 
dla nas pewnymi przewodnikami do 
zbawienia.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Uniósł mnie anioł w zachwyceniu 
na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 
Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia drogocen-
nego, jakby do jaspisu o przejrzystości 
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, 
miało dwanaście bram, a na bramach – 
dwunastu aniołów i wypisane imiona, które 
są imionami dwunastu szczepów synów 
Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy 
trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od 
zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma 
dwanaście warstw fundamentu, a na nich 
dwanaście imion dwunastu Apostołów 
Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo 
je   go świątynią jest Pan Bóg wszechmogący 
oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni 
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 
oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.

5.

w środę, 29 maja, Wspomnienie św. 
Urszuli Leduchowskiej, dziewicy,
w piątek, 31 maja, Święto Nawiedzenia 
Najśw. Maryi Panny,

w sobotę, 1 czerwca, wspomnienie św. 
Justyna, męczennika.

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

Parafialna Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym 

wraz z ks. Tomaszem

zaprasza wszystkich parafian 

do czuwania w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego. 

DUCHU ŚWIĘTY 
PRZYJDŹ 

 WIGILIA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
Kościół św. Anny w Wilanowie

8 czerwca 2019 r. (sobota) 
godz. 21.00 

9.

10.

8.
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radości.

 Okres Paschalny 

Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy 

litanią loretańską 
przy krzyżach i kapliczkach 

na terenie naszej parafii

− przy krzyżu u zbiegu ulic Obornickiej i Wiertniczej - w poniedziałki, środy i 
piątki godz.17:00

− przy krzyżu u zbiegu ulic Biedronki i Łuczniczej - we wtorki i 
czwartki ogodz. 17:00

− przy kapliczce Matki Bożej przy Rondzie Vogla - codziennie o godz. 18.00.

W środę, 29 maja o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św.
i nabożeństwo majowe przy krzyżu nad jeziorkiem na Powsinku.

    Ostatnie dni okresu paschalnego przeżywamy oczekując na Zesłanie Ducha Świętego. W piątek rozpoczniemy Nowennę do Ducha 
Świętego. W naszym kościele będziemy ją odmawiać codziennie po Mszy świętej o godz. 17:00. Nowenna przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym Kościoła. — Jest to modlitwa polecona przez samego Pana Jezusa       
w dniu Wniebowstąpienia, którą to uroczystość będziemy przeżywać w następną niedzielę, VII i ostatnią niedzielę wielkanocną.  

Jubileusz Święceń Kapłańskich
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który niekoniecznie przerasta 
człowieka […]. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 
na to , abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał” (J 15,16).

Św. Jan Paweł II (w 50. rocznicę święceń kapłańskich)

Księdzu 
z okazji rocznicy święceń kapłańskich (2  maja) 

oraz
Księdzu 

z okazji rocznicy święceń kapłańskich (  maja)
składamy serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci, zdrowia, anielskiej 
cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów w posłudze kapłańskiej. Dziękujemy za Waszą 
obecność, otwartość, życzliwość, zaangażowanie, uśmiech, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże a nade wszystko za 
sprawowanie Mszy Świętej. 

wdzięczni parafianie

1 czerwca 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa przeciwko Jej Dzie-
wictwu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

W pierwsze soboty miesiąca,
w naszej parafii, wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij 
na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy 
otrzymali moc z nieba.
- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas
Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak 
dzieci Boga.
- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy 
wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i 
Panem.
K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty 
zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus 
Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno 
zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki 
wieków.
W.: Amen

Nowennę przed Uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego 
rozpoczynamy odmawiać           
w  piątek 31 maja 2019 r. 

I, IV i VII dzień nowenny
(piątek, poniedziałek, czwartek)

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy
K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstą-
pienia nakazałeś Swym Apostołom „nie od-
chodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale 
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). 
Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, 
Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali 
dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także 
i my pragniemy się przygotować przez 
wspólną modlitwę na przyjście Ducha 
Świętego. Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas 
Ducha Twojego!".
Wezwania
K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądro-
ścią i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość
i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem 
byli Twoimi świadkami wobec wszystkich 
ludzi.
W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy
noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty
doprowadził ich do jedności.
- Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz
mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby
prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby
nas oczyszczał i umacniał.
- Daj nam szczerą miłość, abyśmy się
wzajemnie po bratersku miłowali.
K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na 
swoich Apostołów, spełnij ufne prośby 
Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę 
wiary, obdarz nas również jednością i 
pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego
dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym
samym Duchu razem z Tobą nieustannie
wielbili Boga Ojca.
- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy
wszystko czynili dla chwały Boga.
- Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby
nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło
utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
- Panie, który przenikasz i znasz serca
ludzkie, prowadź nas zawsze drogą
szczerości i prawdy.
K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący 
Boże, niech zajaśnieje nad nami blask 
Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim 
światłem umocni serca tych, którzy odrodzili 
się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana 
naszego.
W.: Amen.

III, VI i IX dzień nowenny
(niedziela, środa, sobota)

Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy
K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś 
Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W 
każdym z nas obmytym wodą chrztu 
powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: 
Wytryska z głębi naszych dusz strumień 
życia nadprzyrodzonego, którego źródłem 
jest Duch Święty. On oświeca nas światłem 
wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i 
rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy 
nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy 
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała 

  nasza świętość, nasze osobiste 
podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło 
w Duchu Świętym, który w nas mieszka. 
Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas 
uświęca Duch Twój, o Panie!".

   We         zwania
K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka 
w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie 
dziękczynienie w psalmach, hymnach i 
pieśniach pełnych ducha.
W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

II, V i VIII dzień nowenny
(sobota, wtorek,piątek)

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej 
Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmu-
conym zapowiedzią Twego bliskiego 
odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha 
Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy” (J14,16-17). Twoja obietnica się 
spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i 
rządzi nim, zespala go i  jednoczy, zstępując 
nieustannie przez Sakramenty, uświęcając 
chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią 
Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. 
Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał 
w Twoim świętym człowieczeństwie, 
mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i 
Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj 
Jego łaska nieustannie uświęca Twój 
Kościół i prowadzi do pełnej jedności 
z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu, 
uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania
K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół 
Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.
W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu 
Świętym.

Duchu Święty, który oświecasz serca     
i umysły nasze, dodaj nam ochoty       
i zdolności, by nasza nauka była dla 
nas pożytkiem doczesnym i wiecz-
nym. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Majówka na Vogla - fot. Bogdan Drabik
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radości.

Okres Paschalny 

Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy 

litanią loretańską 
przy krzyżach i kapliczkach 

na terenie naszej parafii

         

− przy krzyżu u zbiegu ulic Obornickiej i Wiertniczej  - w poniedziałki, środy i 
piątki godz.17:00

− przy   krzyżu   u   zbiegu   ulic   Biedronki    i   Łuczniczej  -  we   wtorki   i 
czwartki ogodz. 17:00

− przy kapliczce Matki Bożej przy Rondzie Vogla - codziennie o godz. 18.00.

W środę, 29 maja o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św.
i nabożeństwo majowe przy krzyżu nad jeziorkiem na Powsinku.

Ostatnie dni okresu paschalnego przeżywamy oczekując na Zesłanie Ducha Świętego. W piątek rozpoczniemy Nowennę do Ducha 
Świętego. W naszym kościele będziemy ją odmawiać codziennie po Mszy świętej o godz. 17:00. Nowenna przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym Kościoła. — Jest to modlitwa polecona przez samego Pana Jezusa       
w dniu Wniebowstąpienia, którą to uroczystość będziemy przeżywać w następną niedzielę, VII i ostatnią niedzielę wielkanocną.  

Jubileusz Święceń Kapłańskich
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który niekoniecznie przerasta 
człowieka […]. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 
na to , abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał” (J 15,16).

Św. Jan Paweł II (w 50. rocznicę święceń kapłańskich)

 Księdzu Maciejowi Raczyńskiemu-Rożek 
z okazji 12 rocznicy święceń kapłańskich (27 maja) 

oraz
Księdzu Michałowi Dubickiemu 

z okazji 21 rocznicy święceń kapłańskich (30 maja)
składamy serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci, zdrowia, anielskiej 
cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów w posłudze kapłańskiej. Dziękujemy za Waszą 
obecność, otwartość, życzliwość, zaangażowanie, uśmiech, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże a nade wszystko za 
sprawowanie Mszy Świętej. 

wdzięczni parafianie 

1 czerwca 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa przeciwko Jej Dzie-
wictwu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem  odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

W pierwsze soboty miesiąca,      
w naszej parafii, wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij 
na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy 
otrzymali moc z nieba.
- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas
Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak 
dzieci Boga.
- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy 
wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i 
Panem.
K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty 
zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus 
Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno 
zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki 
wieków.
W.: Amen

Nowennę przed Uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego 
rozpoczynamy odmawiać           
w  piątek 31 maja 2019 r. 

I, IV i VII dzień nowenny
(piątek, poniedziałek, czwartek)

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy
K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstą-
pienia nakazałeś Swym Apostołom „nie od-
chodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale 
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). 
Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, 
Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali 
dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także 
i my pragniemy się przygotować przez 
wspólną modlitwę na przyjście Ducha 
Świętego. Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas 
Ducha Twojego!".
Wezwania
K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądro-
ścią i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość
i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem
byli Twoimi świadkami wobec wszystkich
ludzi.
W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy
noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty
doprowadził ich do jedności.
- Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz
mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby
prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby
nas oczyszczał i umacniał.
- Daj nam szczerą miłość, abyśmy się
wzajemnie po bratersku miłowali.
K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na 
swoich Apostołów, spełnij ufne prośby 
Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę 
wiary, obdarz nas również jednością i 
pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego
dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym
samym Duchu razem z Tobą nieustannie
wielbili Boga Ojca.
- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy
wszystko czynili dla chwały Boga.
- Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby
nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło
utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
- Panie, który przenikasz i znasz serca
ludzkie, prowadź nas zawsze drogą
szczerości i prawdy.
K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący 
Boże, niech zajaśnieje nad nami blask 
Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim 
światłem umocni serca tych, którzy odrodzili 
się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana 
naszego.
W.: Amen.

III, VI i IX dzień nowenny
(niedziela, środa, sobota)

Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy
K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś
Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W 
każdym z nas obmytym wodą chrztu
powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: 
Wytryska z głębi naszych dusz strumień
życia nadprzyrodzonego, którego źródłem 
jest Duch Święty. On oświeca nas światłem
wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i 
rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy
nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała
nasza świętość, nasze osobiste
podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło
w Duchu Świętym, który w nas mieszka.
Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas 
uświęca Duch Twój, o Panie!".
We         zwania
K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka 
w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie 
dziękczynienie w psalmach, hymnach i 
pieśniach pełnych ducha.
W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

II, V i VIII dzień nowenny
(sobota, wtorek,piątek)

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej 
Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmu-
conym zapowiedzią Twego bliskiego 
odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha 
Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy” (J14,16-17). Twoja obietnica się 
spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i 
rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując 
nieustannie przez Sakramenty, uświęcając 
chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią 
Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. 
Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał 
w Twoim świętym człowieczeństwie, 
mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i 
Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj 
Jego łaska nieustannie uświęca Twój 
Kościół i prowadzi do pełnej jedności 
z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu, 
uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania
K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół 
Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.
W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu 
Świętym.

Duchu Święty, który oświecasz serca     
i umysły nasze, dodaj nam ochoty       
i zdolności, by nasza nauka była dla 
nas pożytkiem doczesnym i wiecz-
nym. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Majówka na Vogla - fot. Bogdan Drabik
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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 A

EWANGELIA 
J 14, 23-29

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów 
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 
wam powiedziałem, przebywając wśród was. 
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 
was. Gdybyście Mnie miłowali, rozrado-
walibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem 
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 
uwierzyli, gdy się to stanie».

Oto słowo Pańskie

4.

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień 

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.

Nowenna przed Uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jubileusz święceń kapłańskich 
księdza Macieja i księdza Michała . . . . . . . . 3

Majówka na Vogla - zdjęcia  . . . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwa majowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Piknik Rodzinny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Zaproszenie na modlitwę 
w pierwszą sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . 3

Wigilia przed Zesłaniem 

6.

7.
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 15, 1-2. 22-29
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Niektórzy 
przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się 
nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 
Kiedy doszło do niemałych sporów i 
roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, 
postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze 
kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego 
sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. 
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym 
Kościołem postanowili wybrać ludzi przodu-
jących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i 
Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i 
Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: 
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają 
pozdrowienie braciom pogańskiego pocho-
dzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy 
bez naszego upoważnienia wyszli od nas i 
zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt    w 
waszych duszach, postanowiliśmy jedno-
myślnie wybrać mężów i wysłać razem    z 
naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy 
dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i 
Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. 
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, 
nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od 
ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co 
uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 
jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie 
zdrowi!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi;  niech nam ukaże pogodne 
oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego 
zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie 
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu 
oddają wszystkie krańce ziemi.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych      
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Dziś, podczas Mszy św. o godz. 13.00., 
grupa dzieci z naszej parafii przystąpi do 
Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 
Życzymy im, oraz ich rodzicom, aby udział 
w Eucharystii przyniósł obfite owoce łaski 
Bożej.
W środę, 29 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu nad jeziorkiem na 
Powsinku. Zachęcamy do codziennej 
modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na 
terenie naszej parafii. 
W piątek, 31 maja rozpoczynamy nowennę 
do Ducha św. Zakończenie nowenny

Matki. Wszystkim Mamom życzymy błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkich łask.

W następną niedzielę będziemy obchodzić 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W niedzielę, 2 czerwca br. będziemy ob-
chodzili po raz dwunasty Święto Dziękczy-
nienia. Będziemy dziękowali Stwórcy za 
Wielkich Pasterzy – Św. Jana Pawła II i 
Czcigodnego Sługę Bożego Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, a także za wszelkie 
łaski, jakimi Bóg nas obdarza. Zawierzymy 
również Bożej Opatrzności naszą Ojczy-
znę, nasze rodziny i nas samych. W tym 
dniu we wszystkich kościołach Archi-
diecezji zbierane będą ofiary do puszek na 
budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
W niedzielę    9   czerwca,  po   Mszy   św. 
o godz. 11.30., odbędzie się XII Ro-dzinny
Piknik Parafialny. W programie dz   ieci będą
mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpi Zespół
Ludowy Powsinianie i Grupa Seniorów
Wilanowskich, Kuźnia Artystyczna. Bę-
dziemy mogli wysłuchać koncertu w wyko-
naniu Joanny Trzepiecińskiej. Przygoto-
waliśmy wiele imprez towarzyszących,
miedzy innymi liczne konkursy dla dzieci
oraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem i
zaprzęgiem konnym. Catering zapewnia
dobre jedze-nie z grilla. Serdecznie
wszystkich zapraszamy

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w sobotę, 8 czerwca br. Parafialna  
Wspólnota  Odnowy  w Duchu  Świętym 
wraz z księdzem Tomaszem zaprasza 
wszystkich parafian na Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego. Czuwanie  rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 21.00. 
W pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną 
o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00.
Po Mszy, przed wystawionym Najświę-
tszym Sakramentem odmówimy jedną
część różańca, po czym podejmiemy
piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy,
nad wskazaną przez księdza,  tajemnicą
różańca świętego.

−

−

−

−

K O M E N T A R Z
    Pierwszy poważny spór w Kościele pierwot-
nym zrodził się pomiędzy chrześcijanami 
pochodzenia żydowskiego i chrześcijanami 
pochodzenia pogańskiego. Chodziło o to czy 
nawróceni poganie mają nadal przestrzegać 
prawa żydowskiego i dokonywać obrzezania, 
czy też można je pominąć, ponieważ       
zbawienie jest możliwe dzięki wierze w Chrys-
tusa, a nie dzięki wypełnianiu prawa (np. por. 
Rz 3,28). 

   Spór był tak głęboki, że groził podzieleniem 
się Kościoła na dwa odłamy. Aby temu 
zapobiec zbiera się tzw. Sobór Jerozolimski, 
na którym Apostołowie z Piotrem na czele 
decydują o dalszych losach Kościoła: 
„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, 
nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne” (Dz 15,28). 

  Od tej pory obrzezanie nie obowiązuje 
chrześcijan. Od tej pory także, w chwilach 
kiedy jedność Kościoła jest zagrożona, 
zbierają się następcy Apostołów na czele 
z papieżem i decydują o dalszych jego 
losach. Jako chrześcijanie wierzymy, że 
towarzyszy im wtedy w sposób szczególny 
Duch Święty a ich nauka jest dla nas wiążąca.

   Módlmy się za papieża i biskupów, aby byli 
dla nas pewnymi przewodnikami do 
zbawienia.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Uniósł mnie anioł w zachwyceniu 
na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 
Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia drogocen-
nego, jakby do jaspisu o przejrzystości 
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, 
miało dwanaście bram, a na bramach – 
dwunastu aniołów i wypisane imiona, które 
są imionami dwunastu szczepów synów 
Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy 
trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od 
zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma 
dwanaście warstw fundamentu, a na nich 
dwanaście imion dwunastu Apostołów 
Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo 
je   go świątynią jest Pan Bóg wszechmogący 
oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni 
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 
oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.

5.

w środę, 29 maja, Wspomnienie św. 
Urszuli Leduchowskiej, dziewicy,
w piątek, 31 maja, Święto Nawiedzenia 
Najśw. Maryi Panny,

w sobotę, 1 czerwca, wspomnienie św. 
Justyna, męczennika.

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

Parafialna  Wspólnota  Odnowy 
w Duchu  Świętym 

wraz z ks. Tomaszem

zaprasza wszystkich parafian 

do czuwania w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego. 

DUCHU ŚWIĘTY 
PRZYJDŹ 

 WIGILIA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
Kościół św. Anny w Wilanowie

 8 czerwca 2019 r. (sobota) 
godz. 21.00 

9.

10.

8.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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