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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A
5.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 14.07.2019 do 11.08.2019
Módlmy się

za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Dziś w naszym kościele obchodzimy uro-
czystość patronalną, z którą związana jest 
łaska odpustu. Odpust jest darowaniem 
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy 
zgładzone już co do winy, za pośredni-
ctwem Kościoła, który jako szafarz owoców 
odkupienia rozdaje i prawomocnie przy-
dziela zadośćuczynienie ze skarbca Chry-
stusa i świętych. Można go uzyskać dla 
siebie lub w intencji zmarłych pod zwykłymi 
warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w stanie 
łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmie-
my Komunię św. i odmówimy modlitwę 
Pańską oraz Wyznanie Wiary. Główna 
Msza św. odpustowa wraz z procesją 
Eucharystyczną zostanie odprawiona o 
godz. 13.00. przez Ks. Adama Zelgę.
Nabożeństwo ku czci św. Anny zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych w 
wypominkach rocznych.
W czwartek, 1 sierpnia, przypada 74. 
rocznica wybuchu Powstania Warsza-
wskiego. Msza św. w intencji żywych i 
zmarłych uczestników powstania zostanie 
odprawiona, o godz. 16.00. Po Mszy św.,     
w uroczystej procesji, przejdziemy do 
kwatery grobów powstańczych na naszym 
cmenta-rzu, gdzie o godz. 17.00. – godzinie 
”W”, o której rozpoczęło się powstanie – 
uczcimy pamięć poległych i pomordo-
wanych powstańców.
W piątek, 2 sierpnia, w kościołach 
parafialnych można uzyskać odpust zupeł-
ny „Porcjunkuli”, pod następującymi warun-
kami: pobożne nawiedzenie kościoła, 
odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej oraz 
Wyznania Wiary.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

w poniedziałek, 29 lipca, wspomnie-
nie św. Marty,
w środę, 31 lipca, wspomnienie św. 
Ignacego z Loyoli, kapłana,
w czwartek, 1 sierpnia, wspomnienie 
św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa 
i doktora Kościoła.  

W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 1 sier-
pnia, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00., a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek,    
2 sierpnia, Msza św. wotywna o Najśw. 
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sa-
kramentu pokuty i pojednania można bę-
dzie skorzystać: rano i od godz. 16.00,       
w czasie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. W sobotę, 3 sierpnia, O godz. 7.00 
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu 
NMP, a następnie przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem odmówimy 
jedną część różańca, po czym podejmie-
my piętnastominutowe rozmyślanie w ci-
szy, nad wskazaną przez Kapłana,  
tajemnicą różańca świętego.
W pierwszy piątek miesiąca, 2 sierpnia,        
o godz. 18.00., zostanie odprawiona 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 Wy-
nagradzające Bożemu Sercu, odprawiane 
jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek 
miesiąca.
Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego, w następny wtorek, 6 sierpnia     
o godz. 16.00, zostanie odprawiona na 
cmentarzu Msza św. za zmarłych z na-
szych rodzin. Miłosierdziu Bożemu, w spo-
sób szczególny, polecać będziemy tych, 
którzy opuścili nas w ostatnim czasie. 
Zmarłych polecanych naszym modlitwom 
prosimy zgłaszać w zakrystii.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 20-32

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg rzekł do 
Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na 
Sodomę i Gomorę, bo występki ich mie-
szkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstą-
pić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi 
oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; 
dowiem się». Wtedy to dwaj mężowie odeszli   
w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed 
Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham 
rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedli-
wych wespół z bezbożnymi? Może w tym 
mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy 
także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz 
mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?    O, 
nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z 
bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to 
samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! 
Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Pan od-
powiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięć-
dziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu 
miastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu 
Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze 
ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem 
pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdzie-
sięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy   
z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» 
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam 
czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał 
się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam 
czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam 
zniszczenia przez wzgląd na tych czterdzie-
stu». Wtedy Abraham powiedział: «Niech się 
nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby 
się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie doko-
nam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzy-
dziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, 
że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam 
dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zni-
szczę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na 
to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, 
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się 
tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie 
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Rz 8, 15bc

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,    
w którym wołamy: «Abba, Ojcze»..

EWANGELIA 
Łk 11, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, 
modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden

K O M E N T A R Z
   Paciorek czy Modlitwa? To pytanie ma nas 
sprowokować do zastanowienia się nad 
naszą relacją z Panem Bogiem. 
 Nie ma lepszego wzoru modlitwy niż Mo-
dlitwa Pańska. Bywa jednak, że powtarzając 
ją wielokrotnie, tracimy sprzed oczu jej głębię. 
Rutyna zabija istotę i piękno wszystkiego, 
także naszej modlitwy. Wytrwałość w mo-
dlitwie nie ma nic wspólnego z automaty-
zmem. Modlitwa ma nas prowadzić do 
zjednoczenia z Bogiem. A nasz udział we 
Mszy św.? Stale powtarzane te same słowa i 
gesty. Znamy je doskonale, ale czy zawsze 
pamiętamy o ich znaczeniu?
   Prosimy w tak wielu sprawach i pragniemy 
realizacji tak wielu potrzeb, często nie 
zastanawiając się czy naprawdę są nam 
niezbędne do zbawienia. 
  Jezus zaś mówi; „Jeśli więc wy, choć źli 
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim          
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
  Bowiem spełnieniem wszelkich naszych 
pragnień jest dar Ducha Świętego.

z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 
uczniów». A On rzekł do nich:       

Ciąg dalszy Ewangelii na str 2.

−−

W lipcu można oglądać malarstwo 
Mieczysławy Łazorek 

-  artystki z Kazimierza nad Wisłą.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność 
Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś 
Twe imię i obietnicę. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,  
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Zaprawdę, Pan jest wzniosły, 
patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty 
podtrzymujesz me życie, wyciągasz swoją 
rękę przeciw gniewowi mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica.  
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki,  
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 2, 12-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan: Bracia: Z Chrystusem pogrze-
bani jesteście w chrzcie, w którym też razem 
z ostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc 
Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych 
na skutek występków i «nieobrzezania» 
waszego grzesznego ciała, razem z Nim 
przywrócił do życia. Darował nam wszystkie 
występki, skreślił zapis dłużny, przygnia-
tający nas nakazami. To właśnie, co było 
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-   
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym.
Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia 
serdecznie zapraszają na "Koncerty letnie 
u św. Anny". Dziś o godz.19.00., w na-
szym kościele koncert pt. "Ave Maria 
znane i mniej znane". Wystąpi trio smy-
czkowe z naszej "Cameraty Wilanowskiej" 
oraz Aleksandra Żakiewicz - sopran. 
Wstęp wolny.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi, bluźnierstwa tych, którzy starają 
się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść 
do  Niepokalanej Matki.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym Sa-    
kramentem  odmówimy jedną część Ró-
żańca i przez 15 minut, będziemy rozwa-
żać w ciszy jedną z tajemnic Różańca 
Świętego. 

Wieczorem rozpoczyna się adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Druga część to ca-
łonocne czuwanie trwające do niedzielnego 
poranka w święto Matki Bożej Bolesnej.

Formularz do zapisu znajduje się na stronie: 
https://polskapodkrzyzem.pl 
Jeden rejestrujący się może zapisać dowolną 
liczbę osób. Każda z nich otrzyma bilet          
z indywidualnym kodem QR (w wydarzeniu 
na Świętym Krzyżu, będą mogły uczestniczyć 
tylko osoby z wejściówką). 

Pragnieniem organizatorów jest, aby o san-
ktuarium, w którym modlił się sam król 
Władysław Jagiełło, zanim pokonał Krzy-
żaków, dowiedzieli się wszyscy Polacy. Niech 
na nowo popłynie modlitwa spod Krzyża, 
który jest źródłem życia i znakiem Bożej 
miłości.  

Więcej informacji: 
Biuro Prasowe 
media@polskapodkrzyzem.pl 
tel. 664 540 247 
strona internetowa: polskapodkrzyzem.pl 
FB: POLSKA POD KRZYŻEM 

SOBOTA
3 sierpnia 2019 roku godz. 7:00

Nr 542z w2 3Nr 542

radości.

  W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich 
środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księ-
żach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma 
miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem 
staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę można jeszcze wydłużać. 
Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, 
ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. 

14 września 2019 r., święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 Góra Świętego Krzyża 

- najstarsze polskie sanktuarium relikwii
Drzewa Krzyża Świętego w diecezji sandomierskiej.

Była WIELKA POKUTA, RÓŻANIEC DO 
GRANIC, teraz będzie POLSKA POD 
KRZYŻEM.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i 
organizatorzy Różańca do Granic oraz 
Wielkiej Pokuty zapraszają do udziału w na-
bożeństwie POLSKA POD KRZYŻEM, które 
zaplanowano w najstarszym polskim sanktu-
arium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego   
w Nowej Słupi. Pamiętajmy źródłach wiary. 
Potrzebujemy odnowy. Do Polaków i całego 
świata wysyłane jest zaproszenie. 14 wrze-
śnia 2019 r. – zostawmy wszystko i stańmy 
wszyscy pod Krzyżem!

Święty Jan Paweł II nawoływał: Nie 
wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co 
dzień podejmować krzyż i odpowiadać na 
miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie 
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane   
w waszych sercach, w życiu społecznym czy 
rodzinnym.  

Gospodarzami spotkania modlitewnego 
POLSKA POD KRZYŻEM będą Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej, w sposób szcze-
gólny do przyjazdu na Święty Krzyż zaprasza 
ojciec Dariusz Malajka OMI – rektor 
Klasztoru Świętego Krzyża. Lech Dokowicz     
i Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios 
Basta będą wspierać oblatów w organizacji 
tego wyjątkowego dnia skupienia.  

Wydarzenie rozpoczyna się 14 września 
o godzinie 12:00. Wszystkich uczestników
prosimy o jak najwcześniejsze przybywanie.
Podróż na miejsce może mieć charakter
pielgrzymki. Trwają bardzo intensywne prace
nad szczegółowym programem godzino-
wym. Wydarzenie składa się zasadniczo
z dwóch części. W sobotę poprzez: sa-
krament spowiedzi, Mszę Świętą, konfe-
rencję, świadectwa z pomocą obrazów,
muzyki i światła idziemy pod Krzyż.

  W związku z liturgicznym wspomnieniem św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny w niedzielę 28 lipca obchodzimy uro-
czystość patronalną naszej parafii.  Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odprawiona o godz. 13.00. przez 
Ks. Adama Zelgę.

   Zachęcamy do modlitwy litanią do św. Anny i pieśnią ku czci naszej patronki: "Święta Anno Wilanowska", którą w ubiegłym roku 
zarekomendowała Komisja Muzyki Kościelnej. Autorem muzyki do słów p Justyny Holm jest  nasz organista p. Leszek Knyziak.

 Uroczystość patronalna naszej parafiiL I T U R G I A
S Ł O W A

«Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo! Naszego chleba powsze-
dniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz 
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każ-demu, kto przeciw nam zawini; i nie 
dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił 
do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy i powie mu: 
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam 
co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wew-
nątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 
zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. 
Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, 
że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja 
wam powiadam: Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,  
a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;  
a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli 
któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, 
czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy 
zamiast ryby poda mu wę-ża? Lub też gdy 
prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli 
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej 
Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, 
którzy Go proszą». 

 Oto słowo Pańskie

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
1 sierpnia 2019 r.

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

Bożego. W tym dniu modlimy się 
o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

1. Święta Anno Wilanowska, 
Matko Matki, co jest Boska, jak 
Maryję Swą w kołysce, utul 
nasze troski wszystkie. 
2. Święta Anno, Anno Święta, 
Matko, Matek, wiem, pamiętam - 
jak Sobieski tuż przed bojem -
Boską miłość mam za zbroję.
3. Święta Anno, Anno Święta,
Miłość to jest życia puenta, No 
więc życia się nie boję
- Boską miłoś√ mam za zbroję.

Litania do św. AnnyLitania do św. Anny Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla 
Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domo-
wego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozu-
miałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśli-
wych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczo-
nych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Bo-
ga.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się 
nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się 
nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi 
Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwie-
cznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bo-
żego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzno-
ści Bożej,

Prosimy Cię, święta Anno: abyś wszystkim 
rodzinom katolickim pokój i zgodę 
wyjednała, wysłuchaj nas, święta Anno 
Abyś wszystkich powołanych do służby 
Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warun-
kach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zacho-
wała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieusta-
nnie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą 
przybyła. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
– przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu-
sowych.

 W niedzielę 28 lipca 2019 roku wysłuchamy ostatniego koncertu z cyklu "Koncerty letnie       
u św. Anny". Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Podczas koncertu w dniu 21 lipca br. pan Edward Descur opowiedział o ewolucji instru-
mentu waltornia oraz zaprezentował walory muzyczne tego instrumentu. Wysłuchaliśmy 
utworów Haendla, Duboisa oraz Bacha w wykonaniu Natalii Knyziak (organy) oraz Edwarda 
Descur'a (waltornia) - na zdjęciu powyżej.

https://polskapodkrzyzem.pl
mailto:media@polskapodkrzyzem.pl


Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi, bluźnierstwa tych, którzy starają 
się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść 
do  Niepokalanej Matki.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym Sa-    
kramentem  odmówimy jedną część Ró-
żańca i przez 15 minut, będziemy rozwa-
żać w ciszy jedną z tajemnic Różańca 
Świętego. 

Wieczorem rozpoczyna się adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Druga część to ca-
łonocne czuwanie trwające do niedzielnego 
poranka w święto Matki Bożej Bolesnej.

Formularz do zapisu znajduje się na stronie: 
https://polskapodkrzyzem.pl 
Jeden rejestrujący się może zapisać dowolną 
liczbę osób. Każda z nich otrzyma bilet          
z indywidualnym kodem QR (w wydarzeniu 
na Świętym Krzyżu, będą mogły uczestniczyć 
tylko osoby z wejściówką). 

Pragnieniem organizatorów jest, aby o san-
ktuarium, w którym modlił się sam król 
Władysław Jagiełło, zanim pokonał Krzy-
żaków, dowiedzieli się wszyscy Polacy. Niech 
na nowo popłynie modlitwa spod Krzyża, 
który jest źródłem życia i znakiem Bożej 
miłości.  

Więcej informacji: 
Biuro Prasowe 
media@polskapodkrzyzem.pl 
tel. 664 540 247 
strona internetowa: polskapodkrzyzem.pl 
FB: POLSKA POD KRZYŻEM 

SOBOTA
3 sierpnia 2019 roku godz. 7:00
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radości.

  W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich 
środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księ-
żach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma 
miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem 
staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę można jeszcze wydłużać. 
Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, 
ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. 

14 września 2019 r., święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 Góra Świętego Krzyża 

- najstarsze polskie sanktuarium relikwii
Drzewa Krzyża Świętego w diecezji sandomierskiej.

Była WIELKA POKUTA, RÓŻANIEC DO 
GRANIC, teraz będzie POLSKA POD 
KRZYŻEM.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i 
organizatorzy Różańca do Granic oraz 
Wielkiej Pokuty zapraszają do udziału w na-
bożeństwie POLSKA POD KRZYŻEM, które 
zaplanowano w najstarszym polskim sanktu-
arium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego   
w Nowej Słupi. Pamiętajmy źródłach wiary. 
Potrzebujemy odnowy. Do Polaków i całego 
świata wysyłane jest zaproszenie. 14 wrze-
śnia 2019 r. – zostawmy wszystko i stańmy 
wszyscy pod Krzyżem!

Święty Jan Paweł II nawoływał: Nie 
wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co 
dzień podejmować krzyż i odpowiadać na 
miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie 
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane   
w waszych sercach, w życiu społecznym czy 
rodzinnym.  

Gospodarzami spotkania modlitewnego 
POLSKA POD KRZYŻEM będą Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej, w sposób szcze-
gólny do przyjazdu na Święty Krzyż zaprasza 
ojciec Dariusz Malajka OMI – rektor 
Klasztoru Świętego Krzyża. Lech Dokowicz     
i Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios 
Basta będą wspierać oblatów w organizacji 
tego wyjątkowego dnia skupienia.  

Wydarzenie rozpoczyna się 14 września 
o godzinie 12:00. Wszystkich uczestników
prosimy o jak najwcześniejsze przybywanie.
Podróż na miejsce może mieć charakter
pielgrzymki. Trwają bardzo intensywne prace
nad szczegółowym programem godzino-
wym. Wydarzenie składa się zasadniczo
z dwóch części. W sobotę poprzez: sa-
krament spowiedzi, Mszę Świętą, konfe-
rencję, świadectwa z pomocą obrazów,
muzyki i światła idziemy pod Krzyż.

  W związku z liturgicznym wspomnieniem św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny w niedzielę 28 lipca obchodzimy uro-
czystość patronalną naszej parafii.  Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odprawiona o godz. 13.00. przez 
Ks. Adama Zelgę.

   Zachęcamy do modlitwy litanią do św. Anny i pieśnią ku czci naszej patronki: "Święta Anno Wilanowska", którą w ubiegłym roku 
zarekomendowała Komisja Muzyki Kościelnej. Autorem muzyki do słów p Justyny Holm jest  nasz organista p. Leszek Knyziak.

 Uroczystość patronalna naszej parafiiL I T U R G I A
S Ł O W A

«Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo! Naszego chleba powsze-
dniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz 
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każ-demu, kto przeciw nam zawini; i nie 
dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił 
do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy i powie mu: 
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam 
co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wew-
nątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 
zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. 
Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, 
że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja 
wam powiadam: Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,  
a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;  
a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli 
któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, 
czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy 
zamiast ryby poda mu wę-ża? Lub też gdy 
prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli 
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej 
Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, 
którzy Go proszą». 

 Oto słowo Pańskie

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
1 sierpnia 2019 r.

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

Bożego. W tym dniu modlimy się 
o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

1. Święta Anno Wilanowska, 
Matko Matki, co jest Boska, jak 
Maryję Swą w kołysce, utul 
nasze troski wszystkie. 
2. Święta Anno, Anno Święta, 
Matko, Matek, wiem, pamiętam - 
jak Sobieski tuż przed bojem -
Boską miłość mam za zbroję.
3. Święta Anno, Anno Święta,
Miłość to jest życia puenta, No 
więc życia się nie boję
- Boską miłoś√ mam za zbroję.

Litania do św. AnnyLitania do św. Anny Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla 
Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domo-
wego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozu-
miałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśli-
wych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczo-
nych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Bo-
ga.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się 
nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się 
nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi 
Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwie-
cznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bo-
żego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzno-
ści Bożej,

Prosimy Cię, święta Anno: abyś wszystkim 
rodzinom katolickim pokój i zgodę 
wyjednała, wysłuchaj nas, święta Anno 
Abyś wszystkich powołanych do służby 
Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warun-
kach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zacho-
wała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieusta-
nnie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą 
przybyła. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
– przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu-
sowych.

 W niedzielę 28 lipca 2019 roku wysłuchamy ostatniego koncertu z cyklu "Koncerty letnie       
u św. Anny". Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Podczas koncertu w dniu 21 lipca br. pan Edward Descur opowiedział o ewolucji instru-
mentu waltornia oraz zaprezentował walory muzyczne tego instrumentu. Wysłuchaliśmy 
utworów Haendla, Duboisa oraz Bacha w wykonaniu Natalii Knyziak (organy) oraz Edwarda 
Descur'a (waltornia) - na zdjęciu powyżej.

https://polskapodkrzyzem.pl
mailto:media@polskapodkrzyzem.pl
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Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
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e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
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Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

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 542

L I T U R G I A  S Ł O W A
5.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 14.07.2019 do 11.08.2019
Módlmy się

 za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Dziś w naszym kościele obchodzimy uro-
czystość patronalną, z którą związana jest 
łaska odpustu. Odpust jest darowaniem 
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy 
zgładzone już co do winy, za pośredni-
ctwem Kościoła, który jako szafarz owoców 
odkupienia rozdaje i prawomocnie przy-
dziela zadośćuczynienie ze skarbca Chry-
stusa i świętych. Można go uzyskać dla 
siebie lub w intencji zmarłych pod zwykłymi 
warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w stanie 
łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmie-
my Komunię św. i odmówimy modlitwę 
Pańską oraz Wyznanie Wiary. Główna 
Msza św. odpustowa wraz z procesją 
Eucharystyczną zostanie odprawiona o 
godz. 13.00. przez Ks. Adama Zelgę.
Nabożeństwo ku czci św. Anny  zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych w 
wypominkach rocznych.
W czwartek, 1 sierpnia, przypada 74. 
rocznica wybuchu Powstania Warsza-
wskiego. Msza św. w intencji żywych i 
zmarłych uczestników powstania zostanie 
odprawiona, o godz. 16.00. Po Mszy św.,     
w uroczystej procesji, przejdziemy do 
kwatery grobów powstańczych na naszym 
cmenta-rzu, gdzie o godz. 17.00. – godzinie 
”W”, o której rozpoczęło się powstanie – 
uczcimy pamięć poległych i pomordo-
wanych powstańców.
W piątek, 2 sierpnia, w kościołach 
parafialnych można uzyskać odpust zupeł-
ny „Porcjunkuli”, pod następującymi warun-
kami: pobożne nawiedzenie kościoła, 
odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej oraz 
Wyznania Wiary.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

w poniedziałek, 29 lipca, wspomnie-
nie św. Marty,
w środę, 31 lipca, wspomnienie św. 
Ignacego z Loyoli, kapłana,
w czwartek, 1 sierpnia, wspomnienie 
św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa 
i doktora Kościoła.  

W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 1 sier-
pnia, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00., a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek,    
2 sierpnia, Msza św. wotywna o Najśw. 
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sa-
kramentu pokuty i pojednania można bę-
dzie skorzystać: rano i od godz. 16.00,       
w czasie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. W sobotę, 3 sierpnia, O godz. 7.00 
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu 
NMP, a następnie przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem odmówimy 
jedną część różańca, po czym podejmie-
my piętnastominutowe rozmyślanie w ci-
szy, nad wskazaną przez Kapłana,  
tajemnicą różańca świętego.
W pierwszy piątek miesiąca, 2 sierpnia,        
o godz. 18.00., zostanie odprawiona 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 Wy-
nagradzające Bożemu Sercu, odprawiane 
jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek 
miesiąca.
Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego, w następny wtorek, 6 sierpnia     
o godz. 16.00, zostanie odprawiona na 
cmentarzu Msza św. za zmarłych z na-
szych rodzin. Miłosierdziu Bożemu, w spo-
sób szczególny, polecać będziemy tych, 
którzy opuścili nas w ostatnim czasie. 
Zmarłych polecanych naszym modlitwom 
prosimy zgłaszać w zakrystii.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 20-32

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg rzekł do 
Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na 
Sodomę i Gomorę, bo występki ich mie-
szkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstą-
pić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi 
oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; 
dowiem się». Wtedy to dwaj mężowie odeszli   
w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed 
Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham 
rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedli-
wych wespół z bezbożnymi? Może w tym 
mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy 
także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz 
mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?    O, 
nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z 
bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to 
samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! 
Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Pan od-
powiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięć-
dziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu 
miastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu 
Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze 
ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem 
pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdzie-
sięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy   
z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» 
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam 
czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał 
się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam 
czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam 
zniszczenia przez wzgląd na tych czterdzie-
stu». Wtedy Abraham powiedział: «Niech się 
nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby 
się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie doko-
nam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzy-
dziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, 
że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam 
dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zni-
szczę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na 
to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, 
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się 
tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie 
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Rz 8, 15bc

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,    
w którym wołamy: «Abba, Ojcze»..

EWANGELIA 
Łk 11, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, 
modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden

K O M E N T A R Z
   Paciorek czy Modlitwa? To pytanie ma nas 
sprowokować do zastanowienia się nad 
naszą relacją z Panem Bogiem. 
 Nie ma lepszego wzoru modlitwy niż Mo-
dlitwa Pańska. Bywa jednak, że powtarzając 
ją wielokrotnie, tracimy sprzed oczu jej głębię. 
Rutyna zabija istotę i piękno wszystkiego, 
także naszej modlitwy. Wytrwałość w mo-
dlitwie nie ma nic wspólnego z automaty-
zmem. Modlitwa ma nas prowadzić do 
zjednoczenia z Bogiem. A nasz udział we 
Mszy św.? Stale powtarzane te same słowa i 
gesty. Znamy je doskonale, ale czy zawsze 
pamiętamy o ich znaczeniu?
   Prosimy w tak wielu sprawach i pragniemy 
realizacji tak wielu potrzeb, często nie 
zastanawiając się czy naprawdę są nam 
niezbędne do zbawienia. 
  Jezus zaś mówi; „Jeśli więc wy, choć źli 
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim          
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
  Bowiem spełnieniem wszelkich naszych 
pragnień jest dar Ducha Świętego.

z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 
uczniów». A On rzekł do nich:       

Ciąg dalszy Ewangelii na str 2.

−−

W lipcu można oglądać malarstwo 
Mieczysławy Łazorek 

-  artystki z Kazimierza nad Wisłą.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność 
Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś 
Twe imię i obietnicę. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,  
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Zaprawdę, Pan jest wzniosły, 
patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty 
podtrzymujesz me życie, wyciągasz swoją 
rękę przeciw gniewowi mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica.  
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki,  
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 2, 12-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan: Bracia: Z Chrystusem pogrze-
bani jesteście w chrzcie, w którym też razem 
z    ostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc 
Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych 
na skutek występków i «nieobrzezania»  
waszego grzesznego ciała, razem z Nim 
przywrócił do życia. Darował nam wszystkie 
występki, skreślił zapis dłużny, przygnia-
tający nas nakazami. To właśnie, co było 
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-   
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym. 
Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia 
serdecznie zapraszają na "Koncerty letnie 
u św. Anny". Dziś o godz.19.00., w na-
szym kościele koncert pt. "Ave Maria 
znane i mniej znane". Wystąpi trio smy-
czkowe z naszej "Cameraty Wilanowskiej" 
oraz Aleksandra Żakiewicz - sopran. 
Wstęp wolny.
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