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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 
Łk 24, 46-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpu-
szczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc 
z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii 
i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 
pokłon i z wielką radością wrócili do 
Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie

4.

Ks. Tomasz Lis

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

Zaproszenie na modlitwę 
w pierwszy poniedziałek miesiąca
w pierwszy wtorek - za dzieci,
w pierwszą środę - za naszych kapłanów
w pierwszy piątek miesiąca   . . . . . . . . . . . . . 2

Wigilia przed Zesłaniem 

6.

7.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich:  Pierwszą 
Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż 
do dnia, w którym dał polecenia apostołom, 
których sobie wybrał przez Ducha Świętego,    
a potem został wzięty do nieba. Im też po 
swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 
ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił 
o królestwie Bożym. A podczas wspólnego

posiłku przykazał im nie odchodzić z Jero-
zolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słysze-
liście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni
Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani:
«Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i
w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obe-
cności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego,
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich
dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa-
trujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże

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

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,  
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,  
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami,  
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych. 
Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą 
zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego, w sobotę 8 czerwca. Parafialna  
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, 
wraz z księdzem Tomaszem, zaprasza 
wszystkich Parafian do wspólnego czuwa-
nia, które rozpoczniemy Mszą św. o go-
dzinie 21.00.
Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I 
piątek miesiąca. 
W czwartek, 6 czerwca, zostanie odpra-
wiona Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne.
W piątek, 7 czerwca, Msza św. wotywna      
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zosta-
nie odprawiona o godz. 12.00. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania można będzie
skorzystać rano i od godz. 16.00.
Pragniemy również odwiedzić chorych
i osoby w podeszłym wieku. Imiona i na-
zwiska oraz adresy osób pragnących sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament pro-
simy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej.
W następną niedzielę, 9 czerwca br., po 
Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się XII 
Rodzinny Piknik Parafialny. 

W programie dzieci będą mogły obejrzeć 
teatrzyk, wystąpi Grupa Seniorów Wilano-
wskich i Kuźnia Artystyczna. Będziemy 
mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Joanny Trzepiecińskiej. Przygotowaliśmy 
również wiele imprez towarzyszących, 
między innymi liczne konkursy dla dzieci 
oraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem 
i zaprzęgiem konnym. Catering zapewnia 
dobre jedzenie z grilla. Serdecznie wszys-
tkich zapraszamy. Młodzież i osoby doro-
słe, które chciałyby pomóc w sprawnym 
przeprowadzeniu naszego pikniku w ra-
mach wolontariatu, prosimy o zgłoszenia 
do zakrystii.
W dniu 9 czerwca, siostry katechetki, 
chcą zorganizować loterię, z której do-
chód będzie przeznaczony na wyjazd 
wakacyjny dla dzieci. Siostry proszą           
o przynoszenie rzeczy na fanty do domu
sióstr albo do zakrystii, do siostry Melanii.
Siostry serdecznie dziękują za pomoc
w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
    „A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi      
i został uniesiony do nieba”. 

  Przez trzy lata uczniowie przebywają z Je-
zusem, towarzyszą  Mu, kroczą za Nim 
fizycznie aż przychodzi dzień Jego śmierci na 
krzyżu. Przez czterdzieści dni po Zmar-
twychwstaniu Jezus ukazuje się im i mówi       
o królestwie  Bożym. W dniu wniebowstąpie-
nia sytuacja uczniów diametralnie się zmienia.
Ich Mistrz i Nauczyciel opuszcza ich fizycznie,
ale nie zostawia samych. Obiecuje im moc
z wysoka, Ducha Świętego i wzywa, by byli
Jego świadkami „aż po krańce ziemi”.

   Uczniowie czują się w tej nowej sytuacji 
trochę zagubieni. Z jednej strony pytają          
o czas przywrócenia królestwa Izraela –
ziemska perspektywa, a z drugiej wpatrują się
w niebo niejako zapominając, że mają być
Jego świadkami.

   Podobnie i my możemy mieć trudność, by 
uchwycić tę właściwą harmonię. Żyć w tym 
świecie, podejmując konieczne obowiązki 
ziemskie, a zarazem być świadkiem Chry-
stusa ukazując perspektywę nieba. 

  Czy i jak potrafię żyć w tym świecie zarazem 
nie będąc z tego świata?

30.rocznica święceń kapłańskich 
naszego księdza Proboszcza  . . . . . . . . . . . . 3

Święto Dziękczynienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Piknik Rodzinny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24-28; 10, 19-23

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Chrystus 
wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świą-
tyni, ale do samego nieba, aby teraz wsta-
wiać się za nami przed obliczem Boga, ani 
nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiaro-
wać, jak arcykapłan, który co roku wchodzi 
do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od 
stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgła-
dzić grzech przez ofiarę z samego siebie.    
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 
potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był 
ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 
drugi raz ukaże się nie w związku z grze-
chem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go 
oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż 
wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową 
i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało 
swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który 
jest nad domem Bożym, przystąpmy z ser-
cem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na 
duszy od wszelkiego zła świadomego i 
obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się 
niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo 
godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28, 19a. 20b

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.

5.

w poniedziałek, 3 czerwca, wspomnienie 
św. męczenników Karola Lwangi i tow.,
w środę, 5 czerwca, wspomnienie         
św. Bonifacego, biskupa i męczennika,
w sobotę, 8 czerwca, wspomnienie        
św. Jadwigi, królowej.

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

−

W programie:
Teatrzyk dla dzieci, 

występ Zespołu Ludowego Powsinianie 
i Grupy Seniorów Wilanowskich,

Kuźnia Artystyczna 
oraz koncert Joanny Trzepiecińskiej.

Catering zapewni dobre jedzenie z grilla.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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2 czerwca 2019 roku - XII Święto Dziękczynienia
W niedzielę 2 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej będziemy dziękowali Stwórcy za Wielkich Pasterzy – Świętego Jana Pawła II
i Czcigodnego Sługę Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a także za wszelkie łaski, jakimi Bóg nas obdarza. Zawierzymy
również Bożej Opatrzności naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

 Okres Paschalny 

Wniebowstąpienie Pańskie

   Wraz z Wniebowstąpieniem kończy się mi-
sja Chrystusa, Jego posłannictwa wśród nas 
w ludzkim ciele, żeby dokonać zbawienia. 
Trzeba było, żeby po Zmartwychwstaniu 
Chrystus kontynuował swoją obecność wśród 
nas, żeby objawić swoje nowe życie i dopełnić 
formacji uczniów. Jednak ta obecność kończy 
się w dniu Wniebowstąpienia. Niemniej je-
dnak, chociaż Jezus powraca do nieba z Oj-
cem, pozostaje wśród nas na różne sposoby, 
a przede wszystkim na sposób sakra-
mentalny, przez Świętą Eucharystię.

 Wniebowstąpienie jest znakiem nowej 
sytuacji Jezusa. Wstępuje On na tron Ojca, 
żeby dzielić go nie tylko jako wieczny Syn 
Boga, ale również jako prawdziwy człowiek, 
zwycięzca grzechu i śmierci. Chwała, jaką 
odebrał fizycznie wraz ze Zmartwychwsta-
niem, jest obecnie dopełniana Jego publiczną 
intronizacją w niebiosach jako Pana stwo-
rzenia, razem z Ojcem. Jezus odbiera hołd i 
pochwałę mieszkańców niebios.

   Zważywszy, że Chrystus przybył na świat, 
żeby nas odkupić z grzechu i poprowadzić do 
doskonałej komunii z Bogiem, Wniebowstą-
pienie Jezusa rozpoczyna wkraczanie do 
nieba ludzkości. Jezus jest nadprzyrodzoną 
Głową ludzi tak, jak Adam był nią w porządku

   Chociaż Jezus powraca do nieba, to pozostaje wśród na na różne sposoby, 
a przede wszystkim przez Eucharystię. 

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. Litania do Ducha Świę-
tego oraz katecheza ks. Tomasza nt. 
"Duch Święty w nauce św. Pawła" - 
kontynuacja

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Poniedziałek 3 czerwca 2019 r. 
godz. 19:00 

Modlimy się zwłaszcza za te dzieci, 
które odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców.

natury. Zważywszy, że Głowa jest w niebie, 
również my, członkowie Ciała, mamy rzeczy-
wistą możliwość osiągnięcia nieba. Więcej – 
On przygotował nam miejsce w domu Ojca 
(por. J 14, 3).

   Siedząc po prawicy Ojca, Jezus kontynu-
uje swoje posługiwanie powszechnego 
Pośrednika zbawienia. „Jest Panem, który 
teraz w swoim człowieczeństwie w wiecznej 
chwale Syna Bożego rządzi i wstawia się 
nieustannie za nami u Ojca. Posyła nam 
swego Ducha i daje nam nadzieję, że 
pewnego dnia będziemy z Nim na 
wieki” (Kompendium, 132).

 Rzeczywiście w dziesięć dni po 
Wniebowstąpieniu Jezus zesłał Ducha Świę-
tego uczniom, zgodnie ze swoją obietnicą. 
Od tego czasu Jezus posyła nieustannie 
ludziom Ducha Świętego, żeby udzielać im 
posiadanej przez Niego ożywiającej mocy i 
zgromadzić ich za pośrednictwem swojego 
Kościoła w celu utworzenia jednego ludu 
Bożego.

Antonio Ducay

Źródło: Kurs doktryny. Temat 11
https://opusdei.org/pl-pl/section/kurs-doktryny/

W pierwsze wtorki miesiąca 
modlimy się za dzieci

 4 czerwca 2019 r. 
Różaniec za dzieci o godz. 18.30 

Msza św. o godz. 19.00

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Msza  Święta  w  intencji  naszych  księży      

 (fot. shutterstock.com)

o potrzebne   łaski   dla   Nich   za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi 
Panny. Wspierajmy naszych kapłanów 
także modlitwą osobistą.

 Od stycznia do września 
2019 roku

obchodzimy  9 pierwszych 
piątków miesiąca.

7 czerwca 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Nabożeństwo pier-
wszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. 

W pierwsze środy miesiąca 
modlimy się za Kapłanów

5 czerwca 2019 roku 
Msza św. o godz. 17:00

Święto Dziękczynienia obchodzone w archidiecezji warszawskiej w pierwszą niedzielę czerwca jest związane z pozyskiwaniem 
funduszy na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Czerwcowy termin Święta Dziękczynienia ma wyrażać wdzięcz-
ność i pamięć o papieżu Janie Pawle II, którego pielgrzymki do Ojczyzny rozpoczynały się z początkiem czerwca. Dzień ten ma 
przypominać wiernym, że najcenniejszym darem jest ich wdzięczność Bogu, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna 
łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków.

PROGRAM:

8.00-12.00
Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami bł Franciszki 
Siedliskiej z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej.
12.00-14.00
Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. kard. 
Stanisława Dziwisza. Wprowadzenie relikwii bł. F. Siedliskiej  
do Świątyni Opatrzności Bożej.
14.00
Otwarcie Miasteczka dla Dzieci i gry rodzinnej "Święta 
drużyna Bożego planu się trzyma". Panteonu Wielkich 
Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla Dzieci. 

15.00
Wypuszczenie do nieba baloników "Dziękuję".
Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30-19.00
Pokazy filmów: "Świątynia 1791-2016", "Jan Paweł II i 
Prymas Stefan Kardynał Wyszyński", "Jan Paweł II, Szukałem 
Was", "Pielgrzym".
19.00
Msza Święta dziękczynna, po niej Wieczór Uwielbienia.
21:37
Zakończenie i modlitwa. Iluminacja Światyni.

30. rocznica święceń kapłańskich naszego księdza Proboszcza
W niedzielę 26 maja 2019 roku podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w intencji naszego księdza Proboszcza, 

który świętował 30. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji grupy parafialne przygotowały dla księdza Waldemara R. Macko 
tort i życzenia.  

https://opusdei.org/pl-pl/section/kurs-doktryny/
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Wraz z Wniebowstąpieniem kończy się mi-
sja Chrystusa, Jego posłannictwa wśród nas 
w ludzkim ciele, żeby dokonać zbawienia. 
Trzeba było, żeby po Zmartwychwstaniu 
Chrystus kontynuował swoją obecność wśród 
nas, żeby objawić swoje nowe życie i dopełnić 
formacji uczniów. Jednak ta obecność kończy 
się w dniu Wniebowstąpienia. Niemniej je-
dnak, chociaż Jezus powraca do nieba z Oj-
cem, pozostaje wśród nas na różne sposoby, 
a przede wszystkim na sposób sakra-
mentalny, przez Świętą Eucharystię.

Wniebowstąpienie jest znakiem nowej 
sytuacji Jezusa. Wstępuje On na tron Ojca, 
żeby dzielić go nie tylko jako wieczny Syn 
Boga, ale również jako prawdziwy człowiek, 
zwycięzca grzechu i śmierci. Chwała, jaką 
odebrał fizycznie wraz ze Zmartwychwsta-
niem, jest obecnie dopełniana Jego publiczną 
intronizacją w niebiosach jako Pana stwo-
rzenia, razem z Ojcem. Jezus odbiera hołd i 
pochwałę mieszkańców niebios.

Zważywszy, że Chrystus przybył na świat, 
żeby nas odkupić z grzechu i poprowadzić do 
doskonałej komunii z Bogiem, Wniebowstą-
pienie Jezusa rozpoczyna wkraczanie do 
nieba ludzkości. Jezus jest nadprzyrodzoną 
Głową ludzi tak, jak Adam był nią w porządku

Chociaż Jezus powraca do nieba, to pozostaje wśród na na różne sposoby, 
a przede wszystkim przez Eucharystię. 

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. Litania do Ducha Świę-
tego oraz katecheza ks. Tomasza nt. 
"Duch Święty w nauce św. Pawła" - 
kontynuacja

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Poniedziałek 3 czerwca 2019 r.
godz. 19:00 

Modlimy się zwłaszcza za te dzieci, 
które odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców.

natury. Zważywszy, że Głowa jest w niebie, 
również my, członkowie Ciała, mamy rzeczy-
wistą możliwość osiągnięcia nieba. Więcej – 
On przygotował nam miejsce w domu Ojca
(por. J 14, 3).

Siedząc po prawicy Ojca, Jezus kontynu-
uje swoje posługiwanie powszechnego 
Pośrednika zbawienia. „Jest Panem, który 
teraz w swoim człowieczeństwie w wiecznej 
chwale Syna Bożego rządzi i wstawia się 
nieustannie za nami u Ojca. Posyła nam 
swego Ducha i daje nam nadzieję, że
pewnego dnia będziemy z Nim na
wieki” (Kompendium, 132).

Rzeczywiście w dziesięć dni po
Wniebowstąpieniu Jezus zesłał Ducha Świę-
tego uczniom, zgodnie ze swoją obietnicą.
Od tego czasu Jezus posyła nieustannie 
ludziom Ducha Świętego, żeby udzielać im
posiadanej przez Niego ożywiającej mocy i 
zgromadzić ich za pośrednictwem swojego 
Kościoła w celu utworzenia jednego ludu
Bożego.

Antonio Ducay

Źródło: Kurs doktryny. Temat 11
https://opusdei.org/pl-pl/section/kurs-doktryny/

W pierwsze wtorki miesiąca
modlimy się za dzieci

4 czerwca 2019 r.
Różaniec za dzieci o godz. 18.30 

Msza św. o godz. 19.00

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Msza Święta w intencji naszych księży      

(fot. shutterstock.com)

o potrzebne łaski dla Nich za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi 
Panny. Wspierajmy naszych kapłanów 
także modlitwą osobistą.

Od stycznia do września
2019 roku

obchodzimy 9 pierwszych
piątków miesiąca.

7 czerwca 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Nabożeństwo pier-
wszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. 

W pierwsze środy miesiąca
modlimy się za Kapłanów

5 czerwca 2019 roku
Msza św. o godz. 17:00

Święto Dziękczynienia obchodzone w archidiecezji warszawskiej w pierwszą niedzielę czerwca jest związane z pozyskiwaniem 
funduszy na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Czerwcowy termin Święta Dziękczynienia ma wyrażać wdzięcz-
ność i pamięć o papieżu Janie Pawle II, którego pielgrzymki do Ojczyzny rozpoczynały się z początkiem czerwca. Dzień ten ma 
przypominać wiernym, że najcenniejszym darem jest ich wdzięczność Bogu, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna 
łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków.

PROGRAM:

8.00-12.00
Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami bł Franciszki 
Siedliskiej z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej.
12.00-14.00
Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. kard. 
Stanisława Dziwisza. Wprowadzenie relikwii bł. F. Siedliskiej  
do Świątyni Opatrzności Bożej.
14.00
Otwarcie Miasteczka dla Dzieci i gry rodzinnej "Święta 
drużyna Bożego planu się trzyma". Panteonu Wielkich 
Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla Dzieci. 

15.00
Wypuszczenie do nieba baloników "Dziękuję".
Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30-19.00
Pokazy filmów: "Świątynia 1791-2016", "Jan Paweł II i 
Prymas Stefan Kardynał Wyszyński", "Jan Paweł II, Szukałem 
Was", "Pielgrzym". 
19.00
Msza Święta dziękczynna, po niej Wieczór Uwielbienia.
21:37
Zakończenie i modlitwa. Iluminacja Światyni.

30. rocznica święceń kapłańskich naszego księdza Proboszcza
    W niedzielę 26 maja 2019 roku podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w intencji naszego księdza Proboszcza, 
który świętował 30. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji grupy parafialne przygotowały dla księdza Waldemara R. Macko 
tort i życzenia.  

https://opusdei.org/pl-pl/section/kurs-doktryny/
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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.

Nr 534

L I T U R G I A S Ł O W A

EWANGELIA 
Łk 24, 46-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpu-
szczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc 
z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii 
i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 
pokłon i z wielką radością wrócili do 
Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie

4.

Ks. Tomasz Lis

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.

Wniebowstąpienie Pańskie . . . . . . . . . . . . . . 2

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

Zaproszenie na modlitwę
w pierwszy poniedziałek miesiąca
we wtorek - za dzieci,
w pierwszą środę - za naszych kapłanów
w pierwszy piątek miesiąca . . . . . . . . . . . . . 2

Wigilia przed Zesłaniem 

6.

7.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Pierwszą 
Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż 
do dnia, w którym dał polecenia apostołom, 
których sobie wybrał przez Ducha Świętego,    
a potem został wzięty do nieba. Im też po 
swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 
ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił 
o królestwie Bożym. A podczas wspólnego

posiłku przykazał im nie odchodzić z Jero-
zolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słysze-
liście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni
Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani:
«Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i
w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obe-
cności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego,
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich
dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa-
trujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże

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

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,  
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,  
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami,  
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych. 
Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą 
zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego, w sobotę 8 czerwca. Parafialna  
Wspólnota  Odnowy  w Duchu  Świętym, 
wraz z księdzem Tomaszem, zaprasza 
wszystkich Parafian do wspólnego czuwa-
nia, które rozpoczniemy Mszą św. o go-
dzinie  21.00.
Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I 
piątek miesiąca. 
W czwartek, 6 czerwca, zostanie odpra-
wiona Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne.
W piątek, 7 czerwca, Msza św. wotywna      
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zosta-
nie odprawiona o godz. 12.00. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania można będzie
skorzystać rano i od godz. 16.00.
Pragniemy również odwiedzić chorych
i osoby w podeszłym wieku. Imiona i na-
zwiska oraz adresy osób pragnących sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament pro-
simy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej.
W następną niedzielę, 9 czerwca br., po 
Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się XII 
Rodzinny Piknik Parafialny. 

W programie dzieci będą mogły obejrzeć 
teatrzyk, wystąpi Grupa Seniorów Wilano-
wskich i Kuźnia Artystyczna. Będziemy 
mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Joanny Trzepiecińskiej. Przygotowaliśmy 
również wiele imprez towarzyszących, 
między innymi liczne konkursy dla dzieci 
oraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem 
i zaprzęgiem konnym. Catering zapewnia 
dobre jedzenie z grilla. Serdecznie wszys-
tkich zapraszamy. Młodzież i osoby doro-
słe, które chciałyby pomóc w sprawnym 
przeprowadzeniu naszego pikniku w ra-
mach wolontariatu, prosimy o zgłoszenia 
do zakrystii.
W dniu 9 czerwca, siostry katechetki, 
chcą zorganizować loterię, z której do-
chód będzie przeznaczony na wyjazd 
wakacyjny dla dzieci. Siostry proszą           
o przynoszenie rzeczy na fanty do domu
sióstr albo do zakrystii, do siostry Melanii.
Siostry serdecznie dziękują za pomoc
w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

 W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi      

i został uniesiony do nieba”. 

Przez trzy lata uczniowie przebywają z Je-
zusem, towarzyszą Mu, kroczą za Nim 
fizycznie aż przychodzi dzień Jego śmierci na 
krzyżu. Przez czterdzieści dni po Zmar-
twychwstaniu Jezus ukazuje się im i mówi       
o królestwie Bożym. W dniu wniebowstąpie-
nia sytuacja uczniów diametralnie się zmienia.
Ich Mistrz i Nauczyciel opuszcza ich fizycznie,
ale nie zostawia samych. Obiecuje im moc
z wysoka, Ducha Świętego i wzywa, by byli
Jego świadkami „aż po krańce ziemi”.

Uczniowie czują się w tej nowej sytuacji 
trochę zagubieni. Z jednej strony pytają          
o czas przywrócenia królestwa Izraela –
ziemska perspektywa, a z drugiej wpatrują się
w niebo niejako zapominając, że mają być
Jego świadkami.

Podobnie i my możemy mieć trudność, by 
uchwycić tę właściwą harmonię. Żyć w tym 
świecie, podejmując konieczne obowiązki 
ziemskie, a zarazem być świadkiem Chry-
stusa ukazując perspektywę nieba. 

Czy i jak potrafię żyć w tym świecie zarazem 
nie będąc z tego świata?

30.rocznica święceń kapłańskich 
naszego księdza Proboszcza . . . . . . . . . . . . 3

Święto Dziękczynienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Piknik Rodzinny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24-28; 10, 19-23

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Chrystus 
wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świą-
tyni, ale do samego nieba, aby teraz wsta-
wiać się za nami przed obliczem Boga, ani 
nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiaro-
wać, jak arcykapłan, który co roku wchodzi 
do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od 
stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgła-
dzić grzech przez ofiarę z samego siebie.    
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 
potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był 
ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 
drugi raz ukaże się nie w związku z grze-
chem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go 
oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż 
wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową 
i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało 
swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który 
jest nad domem Bożym, przystąpmy z ser-
cem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na 
duszy od wszelkiego zła świadomego i 
obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się 
niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo 
godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28, 19a. 20b

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata.

5.

w poniedziałek, 3 czerwca, wspomnienie 
św. męczenników Karola Lwangi i tow.,
w środę, 5 czerwca, wspomnienie         
św. Bonifacego, biskupa i męczennika,
w sobotę, 8 czerwca, wspomnienie        
św. Jadwigi, królowej.

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

−

W programie:
Teatrzyk  dla dzieci, 

występ  Zespołu Ludowego Powsinianie 
i Grupy Seniorów Wilanowskich,

Kuźnia Artystyczna 
oraz  koncert  Joanny  Trzepiecińskiej.

Catering zapewni dobre jedzenie z grilla.
 Serdecznie wszystkich zapraszamy.

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