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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

4.

Ks. Tomasz Lis

WTOREK
2 lipca 2019 r.

Modlitwa za dzieci o godz. 17.30 
Msza św. o godz. 18.00

Modlimy się za dzieci, 
zwłaszcza za te które odeszły od wiary 

i Kościoła oraz ich rodziców.

ŚRODA
3 lipca 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów
pracujących w naszej parafii.

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
4 lipca 2019 r.

po Mszy Świętej o godz. 17:00 
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia

Bożego. W tym dniu modlimy się 
o powołania kapłańskie. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

od 9.06.2019 do 14.07.2019
Módlmy się

za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej:
Tajemnica wiary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Zaangażowani. Świeccy z medalami 
„Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” . 3

XII Rodzinny Piknik Parafialny 
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Nabożeństwa w naszej parafii
w pierwszym tygodniu miesiąca . . . . . . . . . . 4

Nabożeństwo czerwcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

W najbliższy poniedziałek, 1 lipca br.,           
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Po Mszy
Św. odmówimy Litanię do Ducha Świętego.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 2 lipca br., modlić się będziemy 
za dzieci, zwłaszcza za te które odeszły od 
wiary i Kościoła. Modlitwę rozpoczniemy 
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci i
ich rodziców, zostanie odprawiona o godz.
18.00.

W tym tygodniu przypada I czwartek, 
I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. 

W czwartek, 4 lipca, 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 sposób szczególny, modlimy się       
o powołania kapłańskie.

W piątek, 5 lipca br., Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. 
O godz. 18.00. zostanie odprawiana Msza 
św. z intencją wynagradzającą Bożemu 
Sercu. Po Mszy zostanie odprawione 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowa-
dzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian 
do wspólnej modlitwy. 

Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu 
Sercu, odprawiane jest cyklicznie, w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca. 

W pierwszą sobotę miesiąca, 6 lipca br., 
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy św. przed
wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem odmówimy jedną część różańca, po
czym podejmiemy piętnastominutowe
rozmyślanie w ciszy, nad wskazaną przez
kapłana, tajemnicą różańca świętego.

Koło Radia Maryja zaprasza na 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny 
Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 14       
lipca br. Wyjazd o godz. 6.00., powrót ok. 
godz. 20.00. Zapisy w zakrystii lub pod 
numerem tefonu 605-095-809.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
   „Wy zatem bracia, powołani zostaliście do 
wolności”. Słowo wolność odmieniane jest 
dziś chyba przez wszystkie przypadki. Niemal 
każdy chce być wolny, walczy o wolność dla 
siebie, dla  prześladowanych grup, jak choćby 
działacze społeczni i polityczni.

 I chyba tylko z chrześcijaństwem, 
Chrystusem wolność nam, a przynajmniej 
światu rzadko się kojarzy. A przecież św. 
Paweł dzisiaj nam mówi, że „ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” i zachęca nas:   
„a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się 
na nowo pod jarzmo niewoli”.

  Jak, więc korzystać z daru wolności? 
Apostoł przestrzega nas, by nie sprowadzić 
wolności do „hołdowania ciała”, szukania 
przyjemności, szukania siebie, ulegania 
egoizmowi. Ale przeciwnie wzywa do 
służenia sobie wzajemnie. 

  Nasza wolność realizuje się najpełniej         
w pójściu za Chrystusem, w pełnieniu Jego 
woli z miłością. 

6.

w środę, 3 lipca święto św. Tomasza, 
Apostoła,

w sobotę, 6 lipca, wspomnienie bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 

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

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do 
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako 
zachęty do hołdowania ciału, wręcz prze-
ciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wza-
jemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym 
jednym nakazie: «Będziesz miłował bliź-
niego swego jak siebie samego». A jeśli 
u was jeden drugiego kąsa i pożera, bacz-
cie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto,
czego uczę: postępujcie według ducha,
a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało
bowiem do czego innego dąży niż duch,
a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie
ma między nimi zgody, tak że nie czynicie
tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się
prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać
Prawu.

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Pan 
rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z 
Abel-Mechola, namaścisz na proroka po 
tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elize-
usza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par 
wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy 
Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego 
swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły 
i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól 
mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym 
potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: 
«Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?». 
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę 
wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów 
ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby 
zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za 
Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 

Pan mym dziedzictwem, moim przeznacze-
niem
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do 
Ciebie, 
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim». 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo serce napomina mnie nawet nocą. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie 
zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,  
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,  
pełnię radości przy Tobie 
i wieczne szczęście 
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 5, 1. 13-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów Bracia: Ku wolności wyswobodził nas 
Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Sm 3, 9d; J 6, 68c

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. 
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA 
Łk 9, 51-62

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza:  Gdy dopełniały się dni wzięcia 
Jezusa z tego świata, postanowił udać się 
do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posł-
ańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do 
pewnego miasteczka samarytańskiego, by 
przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go 
jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 
Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie 
ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. 
I udali się do innego miasteczka. A gdy szli 
drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za 
Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu 
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki pod-
niebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś 
odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 
pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: 
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, 
a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny 
rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi 
w domu». Jezus mu odpowiedział: «Kto-
kolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 
się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego»..

Oto słowo Pańskie

5.
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Zaangażowani. Świeccy z medalami 
„Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalem 
"Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Oznaczenia wręczył kard. 
Kazimierz Nycz 24 czerwca w archikatedrze warszawskiej, w uroczystość jej 
patrona - św. Jana Chrzciciela.

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa 
razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość 
patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca.
Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz 
diecezji lub parafii.

Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2009 r. Wśród 
nagrodzonych są osoby z naszej parafii. Serdecznie gratulujemy.

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd.

Tajemnica wiary.
   Spojrzenie w niebo pozwala inaczej zobaczyć sprawy ziemi. Oby to „oczekuję”, „Chrystus 
powróci” zmieniło się w sercu w tęskne „Marana tha”. Przyjdź Panie Jezu.

Wiara to modlitwa? Wiara to moralne 
zasady? Niezupełnie. U jej podstaw leżą 
zbawcze wydarzenia. Te, które już się 
stały i to, które nastąpi kiedyś.

 „Oto wielka tajemnica wiary”. Co nią jest? 
Ano to, co przed chwilą wydarzyło się na 
ołtarzu. Chleb zamienił się w Ciało Chry-
stusa, wino w Jego Krew. Uczestniczący  
w Eucharystii mają niesamowitą możliwość 
nie tylko wspominania, ale przede wszystkim 
uczestniczenia w tym, co wydarzyło się dwa 
tysiące lat temu w Wieczerniku. Bo Ciało i 
Krew Chrystusa na ołtarzu są w tym momen-
cie jak najbardziej realne. Jeśli jednak 
pamięta się o tym, że Uczta w noc przed 
męką Jezusa była zapowiedzią tego, co mia-
ło się wydarzyć - wydania za nas Jego Ciała i 
przelania Krwi, wtedy obrzęd Mszy nabiera 
szerszego wymiaru: staje się uobecnieniem 
męki i śmierci Chrystusa. Jakiś tajemniczy 
wehikuł czasu zabiera uczestników Eucha-
rystii pod krzyż. By z krzyża czerpali pokarm 
duchowy oraz napój. By spożywając go mieli  
życie wieczne.

To wielka tajemnica wiary, którą trzeba – 
jak określają rzadziej używane w tym mo-
mencie wezwania kapłana do wyznania wia-
ry – „wysławiać” i „uwielbiać”. Dlatego wierni 
odpowiadają: „Ile razy ten chleb spożywamy i 
pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, 
Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”. 
Albo: „Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i 
zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawi-
cielem świata”.

Charakterystyczne, że owo wyznanie wiary 
w tym momencie koncentruje się na dwóch 
podstawowych prawdach: śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa oraz na Jego powtó-
rnym przyjściu. „Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwych-
wstanie i oczekujemy Twego przyjścia 
w chwale” – brzmi najbardziej znana 
aklamacja. Albo „Chrystus umarł, Chrystus 
zmartwychwstał, Chrystus powróci”. Dlacze-
go akurat te, a nie inne?
  To dwa fundamenty naszej wiary. Z nich 

wszystko wypływa. Nasze modły, obyczaje 
czy  moralne  zasady  niewiele   byłyby   bez 
nich warte. Bez śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa nie zostalibyśmy odkupieni. To niby 
wiemy. Ale kiedy brakuje nam wychylenia ku 
przyszłości – pamięci o tym, że „Chrystus 
powróci” – łatwo zamieniamy naszą wiarę        
w światopoglądową ideę, element obyczaju 
czy narzędzie politycznej identyfikacji. 
„Ocze-kujemy Twego przyjścia” sprawia, że 
życie   staje się drogą do wiecznej ojczyzny, 
a czło-wiek na niej wędrowcem. 
  W roku liturgicznym najbardziej uroczyście 

obchodzimy Boże Narodzenie i Wielkanoc. 
Prawda o powtórnym przyjściu naszego Pa-
na gdzieś ginie. Uroczystość Chrystusa – 
Króla Wszechświata, mimo wyraźnych 
akcentów eschatologicznych w liturgii, odbie-
rana bywa zwykle jako przejaw triumfu Chry-
stusa w dzisiejszym świecie. W Adwencie, 
którego większość poświęcona jest oczeki-
waniu na paruzję (powtórne przyjcie Chrys- 

Wśród nagrodzonych medalem jest wielu członków Akcji Katolickiej: 
m.in. Elżbieta Olejnik z parafii św. Anny w Wilanowie, gdzie od 21 lat 
należy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej a ponadto jest prezesem 
Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Z Akcją była 
związana od początku jej reaktywowania. Ponadto: redaktor miesięcznika 
„Wieści z Wilanowa”.

Z parafią św. Anny w Wilanowie związani są kolejni nagrodzeni: 
Małgorzata Malinowska – przed laty prawnik w konsulacie RP w Chicago, 
a teraz kieruje kancelarią parafialną. Ofiarnie angażuje się m.in. w dzia-
łalność Caritas. Małżeństwo Danuta i Adam Domaszczyńscy, za-
angażowani w życie parafii, fundatorzy figury św. Michała i kilku 
relikwiarzy, a Danuta jest liderem parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym. Bertrand Jasiński – członek Rady Fundacji Ecclesia Villanoviensis powołanej, aby wspierać parafię św. Anny w Wilanowie,
ważną dla polskiej kultury i historii.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. , której przewodniczył JEm kard. Kazimierz Nycz
wraz z księżmi proboszczami, których parafianie zostali odznaczeni.

fot. Wojciech Łączyński
Źródło: http://archwwa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

XII Rodzinny Piknik Parafialny - fot. Bogdan Drabik
W programie Pikniku dzieci mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpiła Grupa Seniorów Wilanowskich i Kuźnia Artystyczna. Mogliśmy wysłuchać 

koncertu w wykonaniu Joanny Trzepiecińskiej. Przygotowano wiele imprez towarzyszących, miedzy innymi konkursy dla dzieci oraz inne 
atrakcje np. przejażdżkę kucykiem. Catering zapewnił dobre jedzenie z grilla. Było radośnie, ciepło i rodzinnie.

tusa), prawda o tym fakcie ginie przytłoczona 
pełnym krzątaniny, niecierpliwym oczeki-
waniem na błyskające bombki i sianko na 
wigilijnym stole. Ale podczas każdej Mszy 
Kościół  mi przypomina, co jest moim ostate-
cznym celem. Oby to „oczekuję”, „Chrystus 
powróci” zmieniło się w sercu w tęskne 
„Marana tha”. Przyjdź Panie Jezu.

Andrzej Macura
Źródło
:https://liturgia.wiara.pl/doc/906167.Tajemnica-wiary

PIĄTEK
5 lipca 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta w intencji wynagradza-
jacej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej nabożeństwo pier-
wszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym wraz z kapłanem.

SOBOTA
6 lipca 2019 roku godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi, bluźnierstwa przeciwko 
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jedno-
cześnie uznaje się Ją wyłącznie jako 
Matkę człowieka.

Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem  odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

Letnie Warsztaty Biblijne 
pt. „Jak czytać Pismo Święte”

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum wraz z parafią pw. 
św. Andrzeja Boboli zapraszają wszystkich zainteresowanych pogłębieniem rozu-
mienia Słowa Bożego. Fragmenty biblijne omawia wraz z analizą tekstu mgr filologii 
greckiej starożytnej Filip Taranienko, wykładowca na Collegium Bobolanum, twórca i 
redaktor strony „FiλoβLogos” poświęconej analizie liturgicznych fragmentów Ewan-
gelii na każdy dzień – filoblogos.pl. Jest też możliwość zadawania pytań, dzielenia i 
dyskusji. 

Zapraszamy w wakacje w każdą środę po 
Mszy św. (msza rozpoczyna się o 17.00) do 
salki „Nazaret” pod kościołem (parafia pw. 
św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka) na 
godzinę 17.45-19.15. 

Wstęp wolny! 
Spotkania odbywają się od środy 19 czer-
wca 2019, aż po ostatnie 25 września 2019.

http://archwwa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/
https://liturgia.wiara.pl/doc/906167.Tajemnica-wiary
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Zaangażowani. Świeccy z medalami 
„Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”

    40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalem 
"Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Oznaczenia wręczył kard. 
Kazimierz Nycz 24 czerwca w archikatedrze warszawskiej, w uroczystość jej 
patrona - św. Jana Chrzciciela.
    Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa 
razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość 
patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. 
Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz 
diecezji lub parafii.
  Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2009 r. Wśród 
nagrodzonych są osoby z naszej parafii. Serdecznie gratulujemy.

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd.

Tajemnica wiary.
   Spojrzenie w niebo pozwala inaczej zobaczyć sprawy ziemi. Oby to „oczekuję”, „Chrystus 
powróci” zmieniło się w sercu w tęskne „Marana tha”. Przyjdź Panie Jezu.

Wiara to modlitwa? Wiara to moralne 
zasady? Niezupełnie. U jej podstaw leżą 
zbawcze wydarzenia. Te, które już się 
stały i to, które nastąpi kiedyś.

 „Oto wielka tajemnica wiary”. Co nią jest? 
Ano to, co przed chwilą wydarzyło się na 
ołtarzu. Chleb zamienił się w Ciało Chry-
stusa, wino w Jego Krew. Uczestniczący  
w Eucharystii mają niesamowitą możliwość 
nie tylko wspominania, ale przede wszystkim 
uczestniczenia w tym, co wydarzyło się dwa 
tysiące lat temu w Wieczerniku. Bo Ciało i 
Krew Chrystusa na ołtarzu są w tym momen-
cie jak najbardziej realne. Jeśli jednak 
pamięta się o tym, że Uczta w noc przed 
męką Jezusa była zapowiedzią tego, co mia-
ło się wydarzyć - wydania za nas Jego Ciała i 
przelania Krwi, wtedy obrzęd Mszy nabiera 
szerszego wymiaru: staje się uobecnieniem 
męki i śmierci Chrystusa. Jakiś tajemniczy 
wehikuł czasu zabiera uczestników Eucha-
rystii pod krzyż. By z krzyża czerpali pokarm 
duchowy oraz napój. By spożywając go mieli  
życie wieczne.

To wielka tajemnica wiary, którą trzeba – 
jak określają rzadziej używane w tym mo-
mencie wezwania kapłana do wyznania wia-
ry – „wysławiać” i „uwielbiać”. Dlatego wierni 
odpowiadają: „Ile razy ten chleb spożywamy i 
pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, 
Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”. 
Albo: „Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i 
zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawi-
cielem świata”.

Charakterystyczne, że owo wyznanie wiary 
w tym momencie koncentruje się na dwóch 
podstawowych prawdach: śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa oraz na Jego powtó-
rnym przyjściu. „Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwych-
wstanie i oczekujemy Twego przyjścia          
w chwale” – brzmi najbardziej znana 
aklamacja. Albo „Chrystus umarł, Chrystus 
zmartwychwstał, Chrystus powróci”. Dlacze-
go akurat te, a nie inne?
  To dwa fundamenty naszej wiary. Z nich 

wszystko wypływa. Nasze modły, obyczaje 
czy  moralne  zasady  niewiele   byłyby   bez 
nich warte. Bez śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa nie zostalibyśmy odkupieni. To niby 
wiemy. Ale kiedy brakuje nam wychylenia ku 
przyszłości – pamięci o tym, że „Chrystus 
powróci” – łatwo zamieniamy naszą wiarę        
w światopoglądową ideę, element obyczaju 
czy narzędzie politycznej identyfikacji. 
„Ocze-kujemy Twego przyjścia” sprawia, że 
życie   staje się drogą do wiecznej ojczyzny, 
a czło-wiek na niej wędrowcem. 
  W roku liturgicznym najbardziej uroczyście 

obchodzimy Boże Narodzenie i Wielkanoc. 
Prawda o powtórnym przyjściu naszego Pa-
na gdzieś ginie. Uroczystość Chrystusa – 
Króla Wszechświata, mimo wyraźnych 
akcentów eschatologicznych w liturgii, odbie-
rana bywa zwykle jako przejaw triumfu Chry-
stusa w dzisiejszym świecie. W Adwencie, 
którego większość poświęcona jest oczeki-
waniu na paruzję (powtórne przyjcie Chrys- 

   Wśród nagrodzonych medalem jest wielu członków Akcji Katolickiej: 
m.in. Elżbieta Olejnik z parafii św. Anny w Wilanowie, gdzie od 21 lat 
należy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej a ponadto jest prezesem 
Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Z Akcją była 
związana od początku jej reaktywowania. Ponadto: redaktor miesięcznika 
„Wieści z Wilanowa”.
   Z parafią św. Anny w Wilanowie związani są kolejni nagrodzeni: 
Małgorzata Malinowska – przed laty prawnik w konsulacie RP w Chicago, 
a teraz kieruje kancelarią parafialną. Ofiarnie angażuje się m.in. w dzia-
łalność Caritas. Małżeństwo Danuta i Adam Domaszczyńscy, za-
angażowani w życie parafii, fundatorzy figury św. Michała i kilku 
relikwiarzy, a Danuta jest liderem parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym. Bertrand Jasiński – członek Rady Fundacji Ecclesia Villanoviensis powołanej, aby wspierać parafię św. Anny w Wilanowie, 
ważną dla polskiej kultury i historii.
     Po ceremonii wręczenia odznaczeń wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. , której przewodniczył JEm kard. Kazimierz Nycz 
wraz z księżmi proboszczami, których parafianie zostali  odznaczeni.

fot. Wojciech Łączyński
Źródło:   http://archwwa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

XII Rodzinny Piknik Parafialny - fot. Bogdan Drabik
   W programie Pikniku dzieci mogły obejrzeć teatrzyk, wystąpiła Grupa Seniorów Wilanowskich i Kuźnia Artystyczna. Mogliśmy wysłuchać 
koncertu w wykonaniu Joanny Trzepiecińskiej. Przygotowano wiele imprez towarzyszących, miedzy innymi konkursy dla dzieci oraz inne 
atrakcje np. przejażdżkę kucykiem. Catering zapewnił dobre jedzenie z grilla. Było radośnie, ciepło i rodzinnie.

tusa), prawda o tym fakcie ginie przytłoczona 
pełnym krzątaniny, niecierpliwym oczeki-
waniem na błyskające bombki i sianko na 
wigilijnym stole. Ale podczas każdej Mszy 
Kościół  mi przypomina, co jest moim ostate-
cznym celem. Oby to „oczekuję”, „Chrystus 
powróci” zmieniło się w sercu w tęskne 
„Marana tha”. Przyjdź Panie Jezu.

Andrzej Macura
Źródło
:https://liturgia.wiara.pl/doc/906167.Tajemnica-wiary

PIĄTEK
5 lipca 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta w intencji wynagradza-
jacej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej nabożeństwo pier-
wszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym wraz z kapłanem.

SOBOTA
6 lipca 2019 roku godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi, bluźnierstwa przeciwko 
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jedno-
cześnie uznaje się Ją wyłącznie jako 
Matkę człowieka.

Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem  odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

Letnie Warsztaty Biblijne 
pt. „Jak czytać Pismo Święte”

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum wraz z parafią pw. 
św. Andrzeja Boboli zapraszają wszystkich zainteresowanych pogłębieniem rozu-
mienia Słowa Bożego. Fragmenty biblijne omawia wraz z analizą tekstu mgr filologii 
greckiej starożytnej Filip Taranienko, wykładowca na Collegium Bobolanum, twórca i 
redaktor strony „FiλoβLogos” poświęconej analizie liturgicznych fragmentów Ewan-
gelii na każdy dzień – filoblogos.pl. Jest też możliwość zadawania pytań, dzielenia i 
dyskusji. 

Zapraszamy w wakacje w każdą środę po 
Mszy św. (msza rozpoczyna się o 17.00) do 
salki „Nazaret” pod kościołem (parafia pw. 
św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka) na 
godzinę 17.45-19.15. 

Wstęp wolny! 
Spotkania odbywają się od środy 19 czer-
wca 2019, aż po ostatnie 25 września 2019.

http://archwwa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/
https://liturgia.wiara.pl/doc/906167.Tajemnica-wiary


PONIEDZIAŁEK 
1 lipca 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna o Duchu 
Świętym.

Po Mszy Św. odmówimy  Litanię do 
Ducha Świętego.
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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 538

L I T U R G I A S Ł O W A

4.

Ks. Tomasz Lis

WTOREK
2 lipca 2019 r. 

Modlitwa  za dzieci o godz. 17.30 
Msza św. o godz. 18.00

Modlimy się za dzieci, 
zwłaszcza za te które odeszły od wiary 

i Kościoła oraz ich rodziców.

ŚRODA
3 lipca 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów 
pracujących w naszej parafii.

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
4 lipca 2019 r.

po Mszy Świętej o  godz. 17:00 
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego. W tym dniu modlimy się     
o powołania kapłańskie. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

od 9.06.2019 do 14.07.2019
Módlmy się

 za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej:
Tajemnica wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Nabożeństwo czerwcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

W najbliższy poniedziałek, 1 lipca br.,           
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Po Mszy
Św. odmówimy  Litanię do Ducha Świętego.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 2 lipca br.,  modlić się będziemy 
za dzieci, zwłaszcza za te które odeszły od 
wiary i Kościoła. Modlitwę rozpoczniemy 
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci i
ich rodziców, zostanie odprawiona o godz.
18.00.

W tym tygodniu przypada I czwartek,    
I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. 

W czwartek, 4 lipca, 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 sposób szczególny, modlimy się       
o powołania kapłańskie.

W piątek, 5 lipca br., Msza św. wotywna
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. 
O godz. 18.00.  zostanie odprawiana  Msza 
św. z intencją wynagradzającą Bożemu 
Sercu. Po Mszy zostanie odprawione 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowa-
dzone przez wspólnotę  Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian 
do wspólnej  modlitwy. 

Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu 
Sercu, odprawiane jest cyklicznie, w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca. 

W pierwszą sobotę miesiąca, 6 lipca br., 
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy św. przed
wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem odmówimy jedną część różańca, po
czym podejmiemy piętnastominutowe
rozmyślanie w ciszy, nad wskazaną przez
kapłana, tajemnicą różańca świętego.

Koło Radia Maryja zaprasza na 
Ogólnopolską  Pielgrzymkę Rodziny 
Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 14       
lipca br. Wyjazd o godz. 6.00., powrót ok. 
godz. 20.00. Zapisy w zakrystii lub pod 
numerem tefonu 605-095-809.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
„Wy zatem bracia, powołani zostaliście do 

wolności”. Słowo wolność odmieniane jest 
dziś chyba przez wszystkie przypadki. Niemal 
każdy chce być wolny, walczy o wolność dla 
siebie, dla  prześladowanych grup, jak choćby 
działacze społeczni i polityczni.

I chyba tylko z chrześcijaństwem, 
Chrystusem wolność nam, a przynajmniej 
światu rzadko się kojarzy. A przecież św. 
Paweł dzisiaj nam mówi, że „ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” i zachęca nas:   
„a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się 
na nowo pod jarzmo niewoli”.

Jak, więc korzystać z daru wolności? 
Apostoł przestrzega nas, by nie sprowadzić 
wolności do „hołdowania ciała”, szukania 
przyjemności, szukania siebie, ulegania 
egoizmowi. Ale przeciwnie wzywa do 
służenia sobie wzajemnie. 

Nasza wolność realizuje się najpełniej         
w pójściu za Chrystusem, w pełnieniu Jego 
woli z miłością. 

6.

w środę, 3 lipca święto św. Tomasza, 
Apostoła,

w sobotę, 6 lipca, wspomnienie bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 

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

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do 
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako 
zachęty do hołdowania ciału, wręcz prze-
ciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wza-
jemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym 
jednym nakazie: «Będziesz miłował bliź-
niego swego jak siebie samego». A jeśli 
u was jeden drugiego kąsa i pożera, bacz-
cie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto,
czego uczę: postępujcie według ducha,
a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało
bowiem do czego innego dąży niż duch,
a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie
ma między nimi zgody, tak że nie czynicie
tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się
prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać
Prawu.

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Pan 
rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z 
Abel-Mechola, namaścisz na proroka po 
tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elize-
usza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par 
wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy 
Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego 
swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły 
i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól 
mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym 
potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: 
«Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?». 
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę 
wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów 
ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby 
zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za 
Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 

Pan mym dziedzictwem, moim przeznacze-
niem
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do 
Ciebie, 
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim». 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo serce napomina mnie nawet nocą. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie 
zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,  
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,  
pełnię radości przy Tobie 
i wieczne szczęście 
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 5, 1. 13-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów Bracia: Ku wolności wyswobodził nas 
Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Sm 3, 9d; J 6, 68c

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. 
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA 
Łk 9, 51-62

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza: Gdy dopełniały się dni wzięcia 
Jezusa z tego świata, postanowił udać się 
do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posł-
ańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do
pewnego miasteczka samarytańskiego, by
przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go
jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli:
Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie 
ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich.
I udali się do innego miasteczka. A gdy szli 
drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za
Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki pod-
niebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś 
odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw
pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: 
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, 
a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny
rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi 
w domu». Jezus mu odpowiedział: «Kto-
kolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz
się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego»..

Oto słowo Pańskie
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