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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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Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Przed kościołem wolontariusze komitetu
„Stop Pedofilii” zbierają podpisy pod proje-
ktem ustawy, która ma na celu ochronę 
dzieci przed demoralizującą edukacją
seksualną. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie 
www.stoppedofilii.pl . W celu złożenia waż-
nego podpisu potrzebny jest numer PESEL.

W poniedziałek, 24 czerwca br., o godz. 
18.30. zostanie odprawione nabożeństwo 
czerwcowe przy krzyżu na Powsinku, przy
jeziorku. Po nabożeństwie zapraszamy całe
rodziny na grilla. Centrum Kultury Wilanów 
zapewnia dobrą zabawę.

Miło nam poinformować, że nasz chór
parafialny "Sanctae Annae" zaśpiewa 
podczas Mszy radiowej w Bazylice św. 

Krzyża w Warszawie. Msza św. będzie 
transmitowana w najbliższą niedzielę, 30 
czerwca o godz. 9.00., w Programie 1 
Polskiego Radia. Zapraszamy do 
duchowej łączności.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
  „Na dom Dawida i na mieszkańców 

Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania”. 
Pierwsze czytanie mówi nam, że prawdziwa 
skrucha jest dziełem łaski Bożej.

  „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się 
w Chrystusa”. Drugie, że dar chrztu sprawił, 
że jesteśmy synami, córkami Bożymi, 
zjednoczyliśmy się z Chrystusem, staliśmy 
się dziedzicami Bożej obietnicy królestwa 
Niebieskiego.

   Widzimy, więc że to co istotne w naszym 
życiu, życiu duchowym jest dziełem, darem 
łaski Bożej. Oczywiście to nie oznacza, by nie 
podejmować wysiłku, trudu ze swojej strony. 
Ale też mieć świadomość swych ludzkich 
ograniczeń.

    I w podobnym kluczu trzeba nam spojrzeć 
na wezwanie Jezusa z Ewangelii. Mamy 
zapierać się, by iść za Jezusem, naśladować 
Go, brać swój krzyż. Ale też nie robić tego 
tylko samemu, otworzyć się na Jego pomoc, 
bo sami nie damy rady. 

w poniedziałek, 24 czerwca, uroczy-
stość Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela,
w piątek, 28 czerwca, uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.    
W tym dniu, zgodnie z przepisem kan. 
1251 KPK nie obowiązuje post i 
można spożywać pokarmy mięsne.

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 27

PIERWSZE CZYTANIE 
Za 12, 10-11; 13, 1

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza: Tak 
mówi Pan: «Na dom Dawida i na miesz-
kańców Jeruzalem wyleję ducha łaski prze-
błagania. Będą patrzeć na tego, którego 
przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje 
nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się 
płacze nad pierworodnym. W owym dniu 
będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do 
płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megid-
do. W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne 
dla domu Dawida i dla mieszkańców 
Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,  
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 3, 26-29

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów Bracia: Wszyscy przez wiarę je-
steście synami Bożymi – w Chrystusie Jezu-
sie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się     
w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, 
nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to 
jesteście też potomstwem Abrahama, dzie-
dzicami zgodnie z obietnicą. 

Oto słowo Boże

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

.EWANGELIA 
Łk 9, 18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:  
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli      

z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapy-
taniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni 
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z da-
wnych proroków zmartwychwstał». Zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr 
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, 
żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 
odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trze-
ciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił 
do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie

5.

Do końca czerwca 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy

27 czerwca 2019 roku 
Msza święta o godz.18.00 

w intencji Bractwa Adoracyjnego
z kazaniem nt. Adoracji.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

w Kaplicy św. Anny
we ŚRODĘ  w godz. 7.30-21.00 

w CZWARTEK w godz.  7.30-24.00 
w PIĄTEK w godz. 7.30-19.30

30 czerwca o godz. 9.00
zaśpiewa 

chór parafialny "Sanctae Annae" 

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

w Kaplicy św. Anny
we ŚRODĘ  w godz. 7.30-21.00 

w CZWARTEK w godz.  7.30-24.00 
w PIĄTEK w godz. 7.30-19.30

Transmisja Mszy Św. 
z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie Zapraszamy do duchowej łączności.

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


Nr 537z w2 3Nr 537
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

   Główna zasługa w rozpowszechnianiu się 
nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizyt-
ce, św. Małgorzacie Marii Alacoque 
(1647-1690), która żyła w klasztorze                
w Paray-le-Monial.

   27 grudnia 1673 roku Małgorzata została 
dopuszczona do tego, by spoczęła na Sercu 
Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje 
Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje 
Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, 
że nie może dłużej utrzymać tych płomieni 
gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono 
pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i 
pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi 
skarbami”. Następie Jezus wziął serce 
Małgorzaty i umieścił je symboliczne w swoim 
Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące 
oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające 
słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. 
Dzisiaj daję Ci inne imię – umiłowanej 
uczennicy mojego Serca”.

 Drugie objawienie maiło miejsce na 
początku roku 1674. Pan Jezus ponownie 
objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił 
dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka 
czcicielom swojego Serca. „To nabożeństw – 
pisze św. Małgorzata – jest ostatnim 
wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi 
jednym ratunkiem w ostatnich czasach”. 
Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał 
czci także wizerunków swojego Serca.

  W tym samym roku 1674 miało miejsce 
trzecie z wielkich objawień. W czasie 
wystawiania Najświętszego Sakramentu 
pojawił się Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze 
stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak 
słońce”. Pan Jezus ponowie odsłonił swoją 
pierś i pokazał Serce w pełni blasku. Zażądał, 
aby w zamian za niewdzięczność, jaka 
spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną 
rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wyna-
gradzały temuż Sercu zranionemu grzechami 
i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od 
świętej, aby w duchu tegoż zgromadzenia 
odbywała się w każda noc przed pierwszym 
piątkiem miesiąca adoracja godzinna 
(„godzina święta”) oraz aby Komunia święta 
w pierwsze piątki miesiąca była również 
ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu 
Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

   Wreszcie w piątek po oktawie Bożego 
Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło 
ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata 
klęczała przed tabernakulum w czasie 
nawiedzenia     Najświętszego    Sakramentu,

    Pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała jest poświęcony jako osobne święto ku czci  
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    Cały miesiąc czerwiec w sposób szczególny jest poświęcony czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo 
miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka 
średniowiecza łączyła kult serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do 
Najświętszej Rany boku Jezusa.  

ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje 
Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak 
bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło 
niczego aż do zupełnego wyniszczenia się 
dla okazania im miłości, a w zamian za to 
doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej 
niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowa-
nia, lekceważenia, oziębłości i święto-
kradztw, jakie oddają mu w tym Sakra-
mencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie 
to, że w podobny sposób obchodzą się ze 
Mną serca służbie mojej szczególnie 
poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy 
piątek po oktawie Bożego Ciała był 
odtąd poświęcony jako osobne święto 
ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie 
Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne 
zniewag, jakich doznaje. W zamian za to 
obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne 
łaski na tych wszystkich, którzy w ten 
sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią 
się do jej rozszerzenia”.  

Obietnice Serca Jezusowego

   Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque 
dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli 
Jego Serca:

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a
szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich
przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i
ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do
doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których
wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo
rozszerzały, będą miały imię swoje
wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc
nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca
mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy
będą komunikować w pierwsze piątki mie-
siąca przez dziewięć miesięcy z rzędu         
w intencji wynagrodzenia, że miłość moja
udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej
niełasce, ani bez Sakramentów świętych,             
a Serce moje będzie im pewną ucieczką      
w ostatniej godzinie życia.

 Jan Paweł II

złożyć hołd najgłębszej wdzięczności za 
wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymaliśmy 
w ciągu tysiącletniej historii chrześcijańskiej, 
najściślej związanej z Chrystusem i Jego 
Kościołem...”
  Pierwsze litanie do Najświętszego Serca 
Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna 
pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał 
miejsce w klasztorze sióstr francuskich wizy-
tek. Zatwierdził ją do odmawiania publicz-
nego papieża Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Źródło:
http://mateusz.pl/mt/go/ks-Grzegorz-Ostrowski-
Czerwiec-miesiacem-Serca-Jezusowego.htm

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
- fot. Adam Wieczorek

Arcybractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

 „Jakże bardzo potrzebny jest w Kościele zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość 
Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nie odwzajemniona”

Rozwój kultu Serca Jezusowego
  Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i 
dokładnych badaniach zezwoliła na obcho-
dzenie święta, jak i na cześć wizerunków 
Jezusowego Serca w formach dzisiaj po-
wszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół 
pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. 
Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po 
surowym procesie wyniósł ją do chwały 
ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 
1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym 
z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do 
Serca Pana Jezusa a także święto dla 
niektórych diecezji i zakonów był Klemens 
XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie
w sto lat po wspomnianych objawieniach.
Decydującym jednak w tej sprawie stał się
memoriał biskupów polskich wysłany do
tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje
najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei
uzasadnia bardzo głęboko godziwość i
pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież
Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca
Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31
grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu
w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca 
Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. 
Chce także rozbudzić w sercach ludzkich 
wzajemną miłości ku Bogu poprzez to nabo-
żeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu 
nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: 
ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobi-
lizować w imię miłości Chrystusa do walki        
z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy 
najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest 
miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały 
wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj 
ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, 
swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przestał 
miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości 
było to, ze dał swojego Syna. Uosobieniem 
tej największej Bożej miłości jest Serce 
Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju 
ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, 
przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego 
okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca 
powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród

nich Sakrament Miłości - Eucharystia. Nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego nakłada 
również zobowiązania. Człowiek nie powinien 
nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien 
mieć tego Serca nieograniczone zaufanie. 
Dlatego może i powinien uciekać się do tegoż 
Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie 
powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo 
grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na 
nowo pchnie nas w bagno grzechu i w nie-
wolę szatana, mamy prawo zawsze ufać        
w miłosierdzie Boże, które gotowe jest 
przyjść nam z pomocą i nas wybawić. Nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca Jezuso-
wego skłania również do aktów pokutnych za 
grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to 
budzi także świadomość i odpowiedzialność 
społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezuso-
wego nagli do naśladowania cnót tego Serca 
– a przede wszystkim miłości we wszelkich jej
przejawach.

Nasza odpowiedź 
na miłość Serca Jezusowego

   Czciciele Serca Pana Jezusa odpowiadają 
na miłość boskiego Serca swym oddaniem 
się, czyli poświęceniem oraz wynagrodze-
niem. To oddanie i wynagrodzenie przybiera 
w ich życiu wiele różnych form pobożności. 
Przyczyniło się ono także do powstania wielu 
bractw i stowarzyszeń, których członkowie 
starają się w swoim życiu naśladować przede 
wszystkim Matkę Najświętszą stojącą u stóp 
swego Syna. Razem z nią pragną trwać przy 
Chrystusie i być dla innych pociechą. Starają 
się również być animatorami adoracji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast 
poprzez akt poświęcenia się Sercu Jezuso-
wemu ofiarowują Chrystusowi wszystko, co 
posiadają, oddają mu do dyspozycji całego 
siebie z ciałem i duszą, ze wszystkim. Temu, 
który ich kocha i który oddał za nich swoje 
życie oddają nawet swoją rodzinę. Tę piękną 
tradycję poświęceń zapoczątkowali w XVII 
wieku św. Małgorzata Maria i jej przewodnik 
duchowy św. Klaudiusz de la Colombiere. 
Dziś obok poświęceń osobistych prakty-
kujemy również poświęcenia rodzin i 
społeczeństw.

  11 czerwca 1899 r., Leon XIII dokonał 
poświęcenia całego rodzaju ludzkiego. 
Natomiast w setną rocznicę tego aktu Ojciec 
Święty Jan Paweł II potwierdził jego 
aktualność w naszych czasach.

     Naród polski został trzykrotnie poświęcony 
Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy doko-
nali tego biskupi polscy na Jasnej Górze 27 
lipca 1920 roku. Akt ten miał na celu 
uproszenie ratunku dla Polski, zagrożonej 
inwazją bolszewików. Rok później, 3 czer-
wca, akt poświęcenia został ponowiony na 
Małym Rynku w Krakowie. Inny charakter 
miało poświęcenie z 28 października 1951 
roku w Polsce rządzonej przez komunistów. 
Dokonano go nie w czasie jednej ceremonii, 
lecz równocześnie we wszystkich kościołach 
w kraju. W orędziu biskupów, które poprze-
dziło akt poświęcenia, czytamy: „Przez poś-
więcenie   narodu   Sercu   Jezusa    chcemy  

Zadania Arcybractwa:
1. rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko

uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania
widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;

2. całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie
życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha Świętego.

3. przez pogłębianie wiary umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków
rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa;

4. budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym
sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wew-nętrzne, 
realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata 
oraz Nowej Ewangelizacji.

   Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym 
ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście 
czuwać jednej godziny ze Mną?”.
 Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, 
napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, 
zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo 
iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, 
miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.
   W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród 
codziennych zajęć, myślą i sercem towa-rzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernaku-lum, 
oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną 
miłość.

 On też dołączył do Litanii akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt 
Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który 
nakazał odmawiać co roku w uroczystości 
Serca Jezusowego.

Więcej zdjęć jest na 
stronie:
http://parafiawilanow.pl/
pl/0.0.id.1763.0/08062019-r-
wigilia-zeslania-ducha-
swietego-fot-adam-
wieczorek.html
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radości.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

   Główna zasługa w rozpowszechnianiu się 
nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizyt-
ce, św. Małgorzacie Marii Alacoque 
(1647-1690), która żyła w klasztorze                
w Paray-le-Monial.

   27 grudnia 1673 roku Małgorzata została 
dopuszczona do tego, by spoczęła na Sercu 
Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje 
Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje 
Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, 
że nie może dłużej utrzymać tych płomieni 
gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono 
pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i 
pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi 
skarbami”. Następie Jezus wziął serce 
Małgorzaty i umieścił je symboliczne w swoim 
Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące 
oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające 
słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. 
Dzisiaj daję Ci inne imię – umiłowanej 
uczennicy mojego Serca”.

 Drugie objawienie maiło miejsce na 
początku roku 1674. Pan Jezus ponownie 
objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił 
dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka 
czcicielom swojego Serca. „To nabożeństw – 
pisze św. Małgorzata – jest ostatnim 
wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi 
jednym ratunkiem w ostatnich czasach”. 
Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał 
czci także wizerunków swojego Serca.

  W tym samym roku 1674 miało miejsce 
trzecie z wielkich objawień. W czasie 
wystawiania Najświętszego Sakramentu 
pojawił się Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze 
stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak 
słońce”. Pan Jezus ponowie odsłonił swoją 
pierś i pokazał Serce w pełni blasku. Zażądał, 
aby w zamian za niewdzięczność, jaka 
spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną 
rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wyna-
gradzały temuż Sercu zranionemu grzechami 
i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od 
świętej, aby w duchu tegoż zgromadzenia 
odbywała się w każda noc przed pierwszym 
piątkiem miesiąca adoracja godzinna 
(„godzina święta”) oraz aby Komunia święta 
w pierwsze piątki miesiąca była również 
ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu 
Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

   Wreszcie w piątek po oktawie Bożego 
Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło 
ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata 
klęczała przed tabernakulum w czasie 
nawiedzenia     Najświętszego    Sakramentu,

    Pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała jest poświęcony jako osobne święto ku czci  
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    Cały miesiąc czerwiec w sposób szczególny jest poświęcony czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo 
miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka 
średniowiecza łączyła kult serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do 
Najświętszej Rany boku Jezusa.  

ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje 
Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak 
bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło 
niczego aż do zupełnego wyniszczenia się 
dla okazania im miłości, a w zamian za to 
doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej 
niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowa-
nia, lekceważenia, oziębłości i święto-
kradztw, jakie oddają mu w tym Sakra-
mencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie 
to, że w podobny sposób obchodzą się ze 
Mną serca służbie mojej szczególnie 
poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy 
piątek po oktawie Bożego Ciała był 
odtąd poświęcony jako osobne święto 
ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie 
Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne 
zniewag, jakich doznaje. W zamian za to 
obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne 
łaski na tych wszystkich, którzy w ten 
sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią 
się do jej rozszerzenia”.  

Obietnice Serca Jezusowego

   Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque 
dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli 
Jego Serca:

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a
szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich
przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i
ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do
doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których
wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo
rozszerzały, będą miały imię swoje
wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc
nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca
mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy
będą komunikować w pierwsze piątki mie-
siąca przez dziewięć miesięcy z rzędu         
w intencji wynagrodzenia, że miłość moja
udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej
niełasce, ani bez Sakramentów świętych,             
a Serce moje będzie im pewną ucieczką      
w ostatniej godzinie życia.

 Jan Paweł II

złożyć hołd najgłębszej wdzięczności za 
wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymaliśmy 
w ciągu tysiącletniej historii chrześcijańskiej, 
najściślej związanej z Chrystusem i Jego 
Kościołem...”
  Pierwsze litanie do Najświętszego Serca 
Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna 
pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał 
miejsce w klasztorze sióstr francuskich wizy-
tek. Zatwierdził ją do odmawiania publicz-
nego papieża Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Źródło:
http://mateusz.pl/mt/go/ks-Grzegorz-Ostrowski-
Czerwiec-miesiacem-Serca-Jezusowego.htm

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
- fot. Adam Wieczorek

Arcybractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

 „Jakże bardzo potrzebny jest w Kościele zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość 
Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nie odwzajemniona”

Rozwój kultu Serca Jezusowego
  Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i 
dokładnych badaniach zezwoliła na obcho-
dzenie święta, jak i na cześć wizerunków 
Jezusowego Serca w formach dzisiaj po-
wszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół 
pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. 
Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po 
surowym procesie wyniósł ją do chwały 
ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 
1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym 
z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do 
Serca Pana Jezusa a także święto dla 
niektórych diecezji i zakonów był Klemens 
XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie
w sto lat po wspomnianych objawieniach.
Decydującym jednak w tej sprawie stał się
memoriał biskupów polskich wysłany do
tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje
najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei
uzasadnia bardzo głęboko godziwość i
pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież
Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca
Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31
grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu
w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca 
Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. 
Chce także rozbudzić w sercach ludzkich 
wzajemną miłości ku Bogu poprzez to nabo-
żeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu 
nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: 
ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobi-
lizować w imię miłości Chrystusa do walki        
z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy 
najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest 
miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały 
wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj 
ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, 
swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przestał 
miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości 
było to, ze dał swojego Syna. Uosobieniem 
tej największej Bożej miłości jest Serce 
Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju 
ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, 
przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego 
okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca 
powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród

nich Sakrament Miłości - Eucharystia. Nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego nakłada 
również zobowiązania. Człowiek nie powinien 
nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien 
mieć tego Serca nieograniczone zaufanie. 
Dlatego może i powinien uciekać się do tegoż 
Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie 
powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo 
grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na 
nowo pchnie nas w bagno grzechu i w nie-
wolę szatana, mamy prawo zawsze ufać        
w miłosierdzie Boże, które gotowe jest 
przyjść nam z pomocą i nas wybawić. Nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca Jezuso-
wego skłania również do aktów pokutnych za 
grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to 
budzi także świadomość i odpowiedzialność 
społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezuso-
wego nagli do naśladowania cnót tego Serca 
– a przede wszystkim miłości we wszelkich jej
przejawach.

Nasza odpowiedź 
na miłość Serca Jezusowego

   Czciciele Serca Pana Jezusa odpowiadają 
na miłość boskiego Serca swym oddaniem 
się, czyli poświęceniem oraz wynagrodze-
niem. To oddanie i wynagrodzenie przybiera 
w ich życiu wiele różnych form pobożności. 
Przyczyniło się ono także do powstania wielu 
bractw i stowarzyszeń, których członkowie 
starają się w swoim życiu naśladować przede 
wszystkim Matkę Najświętszą stojącą u stóp 
swego Syna. Razem z nią pragną trwać przy 
Chrystusie i być dla innych pociechą. Starają 
się również być animatorami adoracji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast 
poprzez akt poświęcenia się Sercu Jezuso-
wemu ofiarowują Chrystusowi wszystko, co 
posiadają, oddają mu do dyspozycji całego 
siebie z ciałem i duszą, ze wszystkim. Temu, 
który ich kocha i który oddał za nich swoje 
życie oddają nawet swoją rodzinę. Tę piękną 
tradycję poświęceń zapoczątkowali w XVII 
wieku św. Małgorzata Maria i jej przewodnik 
duchowy św. Klaudiusz de la Colombiere. 
Dziś obok poświęceń osobistych prakty-
kujemy również poświęcenia rodzin i 
społeczeństw.

  11 czerwca 1899 r., Leon XIII dokonał 
poświęcenia całego rodzaju ludzkiego. 
Natomiast w setną rocznicę tego aktu Ojciec 
Święty Jan Paweł II potwierdził jego 
aktualność w naszych czasach.

     Naród polski został trzykrotnie poświęcony 
Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy doko-
nali tego biskupi polscy na Jasnej Górze 27 
lipca 1920 roku. Akt ten miał na celu 
uproszenie ratunku dla Polski, zagrożonej 
inwazją bolszewików. Rok później, 3 czer-
wca, akt poświęcenia został ponowiony na 
Małym Rynku w Krakowie. Inny charakter 
miało poświęcenie z 28 października 1951 
roku w Polsce rządzonej przez komunistów. 
Dokonano go nie w czasie jednej ceremonii, 
lecz równocześnie we wszystkich kościołach 
w kraju. W orędziu biskupów, które poprze-
dziło akt poświęcenia, czytamy: „Przez poś-
więcenie   narodu   Sercu   Jezusa    chcemy  

Zadania Arcybractwa:
1. rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko

uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania
widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;

2. całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie
życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha Świętego.

3. przez pogłębianie wiary umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków
rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa;

4. budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym
sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wew-nętrzne, 
realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata 
oraz Nowej Ewangelizacji.

   Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym 
ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście 
czuwać jednej godziny ze Mną?”.
 Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, 
napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, 
zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo 
iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, 
miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.
   W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród 
codziennych zajęć, myślą i sercem towa-rzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernaku-lum, 
oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną 
miłość.

 On też dołączył do Litanii akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt 
Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który 
nakazał odmawiać co roku w uroczystości 
Serca Jezusowego.

Więcej zdjęć jest na 
stronie:
http://parafiawilanow.pl/
pl/0.0.id.1763.0/08062019-r-
wigilia-zeslania-ducha-
swietego-fot-adam-
wieczorek.html

http://mateusz.pl/mt/go/ks-Grzegorz-Ostrowski-Czerwiec-miesiacem-Serca-Jezusowego.htm
http://mateusz.pl/mt/go/ks-Grzegorz-Ostrowski-Czerwiec-miesiacem-Serca-Jezusowego.htm
http://parafiawilanow.pl/
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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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Ks. Tomasz Lis

od 9.06.2019 do 14.07.2019
Módlmy się

za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Arcybractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa . . . . . . . 3

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
- fot. Adam Wieczorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

27.06.2019 r. - Msza Święta 
w intencji Bractwa Adoracyjnego
i konferencja o Adoracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

30.06.2019 r. godz. 9:00 - radiowa 
transmisja Mszy Św. - zaśpiewa chór
parafialny "Sanctae Annae" . . . . . . . . . . . . . . 4

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę prac artystycznych . . . . . . . . . . . 4

 

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Przed kościołem wolontariusze komitetu 
„Stop Pedofilii” zbierają podpisy pod proje-
ktem ustawy, która ma na celu ochronę 
dzieci przed demoralizującą edukacją 
seksualną. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie 
www.stoppedofilii.pl . W celu złożenia waż-
nego podpisu potrzebny jest numer PESEL.

W poniedziałek, 24 czerwca br., o godz. 
18.30. zostanie odprawione nabożeństwo 
czerwcowe przy krzyżu na Powsinku, przy 
jeziorku. Po nabożeństwie zapraszamy całe 
rodziny na grilla. Centrum Kultury Wilanów 
zapewnia dobrą zabawę.

Miło nam poinformować, że nasz chór 
parafialny "Sanctae Annae" zaśpiewa 
podczas   Mszy   radiowej   w   Bazylice  św. 

Krzyża w Warszawie. Msza św. będzie 
transmitowana w najbliższą niedzielę, 30 
czerwca o godz. 9.00., w Programie 1 
Polskiego Radia. Zapraszamy do 
duchowej łączności.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
„Na dom Dawida i na mieszkańców 

Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania”. 
Pierwsze czytanie mówi nam, że prawdziwa 
skrucha jest dziełem łaski Bożej.

„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się 
w Chrystusa”. Drugie, że dar chrztu sprawił, 
że jesteśmy synami, córkami Bożymi, 
zjednoczyliśmy się z Chrystusem, staliśmy 
się dziedzicami Bożej obietnicy królestwa 
Niebieskiego.

Widzimy, więc że to co istotne w naszym 
życiu, życiu duchowym jest dziełem, darem 
łaski Bożej. Oczywiście to nie oznacza, by nie 
podejmować wysiłku, trudu ze swojej strony. 
Ale też mieć świadomość swych ludzkich 
ograniczeń.

I w podobnym kluczu trzeba nam spojrzeć 
na wezwanie Jezusa z Ewangelii. Mamy 
zapierać się, by iść za Jezusem, naśladować 
Go, brać swój krzyż. Ale też nie robić tego 
tylko samemu, otworzyć się na Jego pomoc, 
bo sami nie damy rady. 

w poniedziałek, 24 czerwca, uroczy-
stość Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela,
w piątek, 28 czerwca, uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.    
W tym dniu, zgodnie z przepisem kan. 
1251 KPK nie obowiązuje post i 
można spożywać pokarmy mięsne.

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 27

PIERWSZE CZYTANIE 
Za 12, 10-11; 13, 1

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza: Tak 
mówi Pan: «Na dom Dawida i na miesz-
kańców Jeruzalem wyleję ducha łaski prze-
błagania. Będą patrzeć na tego, którego 
przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje 
nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się 
płacze nad pierworodnym. W owym dniu 
będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do 
płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megid-
do. W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne 
dla domu Dawida i dla mieszkańców 
Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,  
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 3, 26-29

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów Bracia: Wszyscy przez wiarę je-
steście synami Bożymi – w Chrystusie Jezu-
sie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się     
w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, 
nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to 
jesteście też potomstwem Abrahama, dzie-
dzicami zgodnie z obietnicą. 

Oto słowo Boże

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

.EWANGELIA 
Łk 9, 18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:  
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli      

z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapy-
taniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni 
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z da-
wnych proroków zmartwychwstał». Zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr 
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, 
żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 
odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trze-
ciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił 
do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie

5.

Do końca czerwca 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy

27 czerwca  2019 roku 
Msza święta o godz.18.00 

w intencji Bractwa Adoracyjnego
z kazaniem nt. Adoracji.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny
we ŚRODĘ  w godz. 7.30-21.00 

w CZWARTEK w godz.  7.30-24.00 
w PIĄTEK w godz. 7.30-19.30

30 czerwca o godz. 9.00
zaśpiewa 

chór parafialny "Sanctae Annae" 

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny
we ŚRODĘ  w godz. 7.30-21.00 

w CZWARTEK w godz.  7.30-24.00 
w PIĄTEK w godz. 7.30-19.30

Transmisja Mszy Św. 
z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie Zapraszamy do duchowej łączności.

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