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XXI Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra- 6. W tym tygodniu przypadają następujące
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
wspomnienia liturgiczne:
modlić się będziemy za zmarłych poleca− w poniedziałek, 26 sierpnia, uronych w wypominkach rocznych.
czystość NMP Częstochowskiej,
2. Jak każdego roku pomagamy najuboższym
− we wtorek, 27 sierpnia, wspomnienie
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu
św. Moniki,
dzieci do nowego roku szkolnego, dlatego
przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar
− w środę, 28 sierpnia, wspomnienie
św. Augustyna, biskupa i Doktora
na ten cel.
Kościoła,
3. W następna niedzielę, 1 września br.,
− w czwartek, 29 sierpnia, wspomnieprzypada 80. rocznica wybuchu II wojny
nie męczeństwa św. Jana Chrzciświatowej. Msza św. w intencji poległych
ciela.
w obronie Ojczyzny zostanie odprawiona
o godz. 13.00.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
4. Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę
imieniny, składamy życzenia błogosłaWiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w naszym kościele, w czwartek 12 wrześw życiu osobistym i zawodowym.
nia, o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał
Markowski. W czasie Mszy św. modlić się
będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

L I T U R G I A

- tematyką obrazów jest
Wilanów oraz kwiaty
Zapraszamy do odwiedzania wystawy.

336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

5. W naszej parafii zostaną odprawione
kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne
Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje
rozpoczną się 7 października, a zakończą 2
grudnia br. W tym okresie odbędzie się 11
spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz Lis
wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu
Świętym. Rekolekcje adresowane są do
młodzieży i dorosłych. Więcej informacji na
stronie oraz facebooku naszej parafii.

12 września, godz. 18.00

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Ks. Rafała Markowskiego.
W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian
i wszystkich mieszkańców Wilanowa.
Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117 (116), 1b-2

Całemu światu głoście Ewangelię
Albo: Alleluja
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Hbr 12, 5-7. 11-13

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi
Pan: «Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę,
by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i
ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i
wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów
Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni
rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z
wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla
Pana wszystkich waszych braci – na koniach,
na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem –
mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą
ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do
świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie
niektórych jako kapłanów i lewitów» – mówi
Pan.

DRUGIE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Oto słowo Boże

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66, 18-21

W sierpniu można oglądać
malarstwo Marii Piekut.

od 11.08.2019 do 08.09.2019
Módlmy się
za osoby uzależnione,
aby dobry BÓG dodał im woli i sił
do walki ze swoimi słabościami.
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Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia:
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się
zwraca do was jako do synów: «Synu mój, nie
lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu,
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan,
tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za
syna przyjmuje». Trwajcie w karności! Bóg
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to
bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się
radosne, ale smutne, potem jednak przynosi
tym, którzy go doświadczyli, błogi plon
sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe
ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie
nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był
raczej uzdrowiony.
Oto słowo Boże
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EWANGELIA
Łk 13, 22-30
Słowa
Ewangelii
według
Świętego
Łukasza: Jezus przemierzał miasta i wsie,
nauczając i odbywając swą podróż do
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie,
czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł
do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu
wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać:
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie:
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy
z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem,
skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i
Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy
będą ostatnimi».
Oto Słowo Pańskie

Msza święta
w intencji beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego
każdego 28 dnia miesiąca o godz. 19.00
odprawiana jest Msza św.
w Archikatedrze Warszawskiej.
Po jej zakończeniu, w kaplicy Prymasa
Tysiąclecia odmawiana jest modlitwa
o beatyfikację Księdza Prymasa.

W Klimatach:
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
w Duchu Świętym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Uroczystości w Wilanowie w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . 2
Ordo Iuris opracował przewodnik
dla rodziców o ich prawach w szkole . . . . . . 2
Polska pod Krzyżem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Duchowość na trzy sposoby . . . . . . . . . . . . . 3
Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę malarstwa Marii Piekut . . . . . . . 4
336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej , , , , , , , , 4

KOMENTARZ
Tematem dzisiejszej Ewangelii jest cel
naszego życia wiecznego, czyli osiągnięcie
zbawienia. Tu na ziemi istotne jest, by
uczynić wszystko co jest możliwe, by wejść
przez ciasne drzwi otwarte Bożym
miłosierdziem. Nie ma przeszkód i
ograniczeń zbawienia po stronie Boga.
Zazwyczaj to człowiek przysparza Bogu
problemów. Dlatego Jezus mówi dziś do
nas:,,Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”.
A jakie drzwi są ciasne, a jakie szerokie?
W perspektywie duchowej szerokie drzwi są
np.: kiedy sumienie ,,przepuszcza” złe czyny,
albo chęć łatwego i wygodnego życia
kosztem innych. Ciasne drzwi to symbol
drogi pokory, pozbycia się nadmiaru rzeczy,
a czasem przyjęcia cierpienia w służbie
Bogu. Ludzie z Ewangelii, spodziewający się,
że posiłki z Jezusem i goszczenie Go
w mieście wystarczą do zbawienia, usłyszeli ,, nie wiem skąd jesteście”.
Ks. Michał Dubicki
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Polska pod Krzyżem

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
26 sierpnia obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia
za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.
O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili
się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po
obronie Jasnej Góry przed Szwedami
w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła
wtedy jedynie na odprawianie Mszy św.
wotywnych.
Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla
Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego
Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej
Góry. Święto to miało być obchodzone
w środę po 24 sierpnia. Po raz pierwszy
obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r.
papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień
26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono
Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej
Góry.

Wyszyńskiego – uroczystość liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto to
obchodzone jest jako uroczystość całego
Kościoła katolickiego w Polsce.

Na to wyjątkowe wydarzenie, Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym,
organizuje autokarową pielgrzymkę, na którą serdecznie zaprasza.
Wyjazd 14 września, z parkingu przy poczcie, o godz. 7.00 rano. Pobyt na miejscu
do godz. 21.30. Planowany powrót około północy. Koszt wyjazdu 60 zł od osoby.
Zapisy u siostry Melanii w zakrystii.

Prymas Wyszyński w 1957 roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy
moralno-duchowej Polski w czasach opresji
komunistycznych, zwany Wielką Nowenną.
Zakończyło ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego narodu opiece Matki Bożej
z okazji tysiąclecia Chrztu Polski.
W tym czasie przygotowań kopia obrazu
jasnogórskiego przewędrowała wszystkie
diecezje polskie. Nie zabrakło momentów
dramatycznych, kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię, zakazując jej
peregrynacji. Zakończeniem uroczystości
nowennowych była kolejna koronacja obrazu
i odnowienie ślubów Jana Kazimierza.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego organizatorzy "Różaniec do granic" zapraszają wszystkich na wspólną modlitwę Wydarzenie
odbędzie się we Włocławku na Lotnisku w Kruszynie i rozpocznie się 14 września o godzinie 11:00. Podróż na miejsce modlitwy może mieć
charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję,
świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga
część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej.

Zachęcamy do podjęcia trudu pielgrzymowania. Wierzymy, że będzie to spotkanie
bardzo ważne dla nas samych i dla naszej Ojczyzny. Więcej informacji na temat akcji
„Polska po Krzyżem” na stronie www.polskapodkrzyzem.pl

Słowo Ks. bp Tadeusza Lityńskiego o Wydarzeniu
dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 26 sierpnia
był on uroczyście odnowiony w każdej polskiej
parafii.

Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem z 1966 r. umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki
Do tamtych wydarzeń nawiązywały obcho- Bożej Częstochowskiej, który do dziś cieszy
W diecezjach polskich uroczystość dy jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. się wielką czcią.
wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekre- 3 maja 2016 roku, w uroczystość Matki
Źródło:
tem Kongregacji Obrzędów z dnia 26 paź- Bożej Królowej Polski polscy biskupi wraz
https://ekai.pl/uroczystosc-matki-bozej-jasnogorskiej/
dziernika 1956 – na prośbę kard. Stefana
z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi

Jestem przekonany, że modlitwa tysięcy pątników, którzy 14 września 2019 r. zgromadzą
się na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka, stanie się wielkim duchowym impulsem dla
ożywienia wiary w naszym kraju. Także diecezja zielonogórsko-gorzowska będzie łączyć
się z gościnną diecezją włocławską, z wszystkimi pielgrzymami oraz z rzeszą modlących się
na całym świecie ludzi, aby razem stanąć pod krzyżem, pod którym w 1991 r. w Kruszynie
sprawował Eucharystię św. Jan Paweł Il, a który dziś wznosi się nad miejscem męczeństwa
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Razem z bp. Wiesławem Meringiem, biskupem włocławskim zawierzam to wydarzenie,
jego organizatorów oraz uczestników św. Janowi Pawłowi II i bł. Jerzemu Popiełuszce,
a także patronującym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Matce Bożej Rokitniańskiej i
Pierwszym Męczennikom Polski - świętym Benedyktowi, Janowi, Mateuszowi, Izaakowi i
Krystynowi - którzy stali u początków wiary w naszej Ojczyźnie, przynosząc orędzie
Chrystusowego Krzyża, orędzie Bożej Miłości, której nic nie zdoła zwyciężyć.

PROGRAM
09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca:
„Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we
współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym
wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo
oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek.
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzyżowa.
21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej
Góry.
21:15 Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta
z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

Duchowość na trzy sposoby
Czym jest duchowość - kiedyś a dziś? Jak w praktyce rozeznawać i pogłębiać swoje życie duchowe? Papieski Wydział Teologiczny w
Warszawie proponuje trzy różne ścieżki studiowania teologii duchowości zarówno przez świeckich jak i duchownych. Wśród wykładowców:
ks. dr Marek Szymula, ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ, s. dr Judyta Pudełko i o. dr Marek Kotyński.

Uroczystości w Wilanowie

w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury
Wilanów i Parafią św. Anny w Wilanowie zapraszają na
uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
- godz. 13.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
- koncert Chóru Archikatedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II
- przemarsz i złożenie kwiatów na cmentarzu wilanowskim

Ordo Iuris opracował przewodnik dla rodziców
o ich prawach w szkole
Przewodnik zawiera nie tylko przypomnienie obowiązujących
w Polsce praw rodziców, gwarantowanych Konstytucją, ale
również wzór oświadczenia, jakie można złożyć w szkole jeśli
rodzice obawiają się braku kontroli nad zajęciami z edukacji
seksualnej, której będzie poddawane ich dziecko.
Przewodnik można bezpłatnie pobrać na stronie:
www.dlarodzicow.ordoiuris.pl
2zw
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„Życie duchowe to rozwijanie relacji miłości
z Bogiem. Jest ono fascynujące i niezwykle
bogate. Dlatego przez wieki najwięksi myśliciele i mistycy zgłębiali jego meandry. Dziś
dzięki temu jesteśmy bogatsi o tę wiedzę i
doświadczenia. Korzystając z nich możemy
być bliżej Boga i drugiego człowieka” – przekonują wykładowcy Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie.
Podyplomowe Studium Duchowości przeznaczone jest zarówno dla osób świeckich,
konsekrowanych jak i duchownych. Zapraszamy kapłanów, siostry zakonne, animatorów wspólnot i ruchów religijnych, katechetów oraz wszystkich tych, którzy pragną
odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest uzyskanie magisterium z teologii lub
jakiejkolwiek innej dziedziny.
Natomiast studia Otwartego Studium Duchowości przeznaczone są dla osób dorosłych niezależnie od wieku i wykształcenia.
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W ramach Studium Otwartego możliwy jest życia konsekrowanego, czy też w parafiach,
częściowy udział kandydata w interesu- jako lider ruchów i stowarzyszeń katolickich i
animacji życia duchowego.
jących zajęciach.
Oferta

Forma wykładów

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oferuje studia z zakresu teologii duchowości. Proponujemy studentom trzy formy
studiów:
– Studia podyplomowe
– Studium otwarte
– Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie
do Doktoratu (szczegółowe informacjelink)

Zajęcia odbywają się w każdą środę roku
akademickiego po południu i mają charakter
wykładowo-warsztatowy.

Co po studiach? (profil absolwenta)
Absolwent Podyplomowych Studiów Duchowości powinien pogłębić swoją wiedzę
z zakresu duchowości chrześcijańskiej.
Powinien otrzymać gruntowne przygotowanie, które będzie mógł wykorzystać z pracy
w charakterze kierownika duchowego oraz
do szeroko pojętej pracy formacyjnej, czy to
z zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach

Rekrutacja
Składanie dokumentów od 1 lipca do 30
września 2019 r. Rozmowa kwalifikacyjna
odbędzie się 27 września 2019 r. w godz.
15.00-19.00.
Opłaty
Koszt – 500 zł/semestr.
Więcej informacji o studiach znajduje się na
stronie: http://www.pwtw.pl/studium-duchowosci/
Adres:
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie –
Collegium Joanneum
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl
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Polska pod Krzyżem

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
26 sierpnia obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia
za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.
O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili
się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po
obronie Jasnej Góry przed Szwedami
w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła
wtedy jedynie na odprawianie Mszy św.
wotywnych.
Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla
Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego
Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej
Góry. Święto to miało być obchodzone
w środę po 24 sierpnia. Po raz pierwszy
obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r.
papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień
26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono
Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej
Góry.

Wyszyńskiego – uroczystość liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto to
obchodzone jest jako uroczystość całego
Kościoła katolickiego w Polsce.

Na to wyjątkowe wydarzenie, Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym,
organizuje autokarową pielgrzymkę, na którą serdecznie zaprasza.
Wyjazd 14 września, z parkingu przy poczcie, o godz. 7.00 rano. Pobyt na miejscu
do godz. 21.30. Planowany powrót około północy. Koszt wyjazdu 60 zł od osoby.
Zapisy u siostry Melanii w zakrystii.

Prymas Wyszyński w 1957 roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy
moralno-duchowej Polski w czasach opresji
komunistycznych, zwany Wielką Nowenną.
Zakończyło ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego narodu opiece Matki Bożej
z okazji tysiąclecia Chrztu Polski.
W tym czasie przygotowań kopia obrazu
jasnogórskiego przewędrowała wszystkie
diecezje polskie. Nie zabrakło momentów
dramatycznych, kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię, zakazując jej
peregrynacji. Zakończeniem uroczystości
nowennowych była kolejna koronacja obrazu
i odnowienie ślubów Jana Kazimierza.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego organizatorzy "Różaniec do granic" zapraszają wszystkich na wspólną modlitwę Wydarzenie
odbędzie się we Włocławku na Lotnisku w Kruszynie i rozpocznie się 14 września o godzinie 11:00. Podróż na miejsce modlitwy może mieć
charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję,
świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga
część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej.

Zachęcamy do podjęcia trudu pielgrzymowania. Wierzymy, że będzie to spotkanie
bardzo ważne dla nas samych i dla naszej Ojczyzny. Więcej informacji na temat akcji
„Polska po Krzyżem” na stronie www.polskapodkrzyzem.pl

Słowo Ks. bp Tadeusza Lityńskiego o Wydarzeniu
dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 26 sierpnia
był on uroczyście odnowiony w każdej polskiej
parafii.

Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem z 1966 r. umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki
Do tamtych wydarzeń nawiązywały obcho- Bożej Częstochowskiej, który do dziś cieszy
W diecezjach polskich uroczystość dy jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. się wielką czcią.
wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekre- 3 maja 2016 roku, w uroczystość Matki
Źródło:
tem Kongregacji Obrzędów z dnia 26 paź- Bożej Królowej Polski polscy biskupi wraz
https://ekai.pl/uroczystosc-matki-bozej-jasnogorskiej/
dziernika 1956 – na prośbę kard. Stefana
z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi

Jestem przekonany, że modlitwa tysięcy pątników, którzy 14 września 2019 r. zgromadzą
się na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka, stanie się wielkim duchowym impulsem dla
ożywienia wiary w naszym kraju. Także diecezja zielonogórsko-gorzowska będzie łączyć
się z gościnną diecezją włocławską, z wszystkimi pielgrzymami oraz z rzeszą modlących się
na całym świecie ludzi, aby razem stanąć pod krzyżem, pod którym w 1991 r. w Kruszynie
sprawował Eucharystię św. Jan Paweł Il, a który dziś wznosi się nad miejscem męczeństwa
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Razem z bp. Wiesławem Meringiem, biskupem włocławskim zawierzam to wydarzenie,
jego organizatorów oraz uczestników św. Janowi Pawłowi II i bł. Jerzemu Popiełuszce,
a także patronującym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Matce Bożej Rokitniańskiej i
Pierwszym Męczennikom Polski - świętym Benedyktowi, Janowi, Mateuszowi, Izaakowi i
Krystynowi - którzy stali u początków wiary w naszej Ojczyźnie, przynosząc orędzie
Chrystusowego Krzyża, orędzie Bożej Miłości, której nic nie zdoła zwyciężyć.

PROGRAM
09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca:
„Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we
współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym
wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo
oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek.
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzyżowa.
21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej
Góry.
21:15 Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta
z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

Duchowość na trzy sposoby
Czym jest duchowość - kiedyś a dziś? Jak w praktyce rozeznawać i pogłębiać swoje życie duchowe? Papieski Wydział Teologiczny w
Warszawie proponuje trzy różne ścieżki studiowania teologii duchowości zarówno przez świeckich jak i duchownych. Wśród wykładowców:
ks. dr Marek Szymula, ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ, s. dr Judyta Pudełko i o. dr Marek Kotyński.

Uroczystości w Wilanowie

w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury
Wilanów i Parafią św. Anny w Wilanowie zapraszają na
uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
- godz. 13.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
- koncert Chóru Archikatedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II
- przemarsz i złożenie kwiatów na cmentarzu wilanowskim

Ordo Iuris opracował przewodnik dla rodziców
o ich prawach w szkole
Przewodnik zawiera nie tylko przypomnienie obowiązujących
w Polsce praw rodziców, gwarantowanych Konstytucją, ale
również wzór oświadczenia, jakie można złożyć w szkole jeśli
rodzice obawiają się braku kontroli nad zajęciami z edukacji
seksualnej, której będzie poddawane ich dziecko.
Przewodnik można bezpłatnie pobrać na stronie:
www.dlarodzicow.ordoiuris.pl
2zw
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„Życie duchowe to rozwijanie relacji miłości
z Bogiem. Jest ono fascynujące i niezwykle
bogate. Dlatego przez wieki najwięksi myśliciele i mistycy zgłębiali jego meandry. Dziś
dzięki temu jesteśmy bogatsi o tę wiedzę i
doświadczenia. Korzystając z nich możemy
być bliżej Boga i drugiego człowieka” – przekonują wykładowcy Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie.
Podyplomowe Studium Duchowości przeznaczone jest zarówno dla osób świeckich,
konsekrowanych jak i duchownych. Zapraszamy kapłanów, siostry zakonne, animatorów wspólnot i ruchów religijnych, katechetów oraz wszystkich tych, którzy pragną
odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest uzyskanie magisterium z teologii lub
jakiejkolwiek innej dziedziny.
Natomiast studia Otwartego Studium Duchowości przeznaczone są dla osób dorosłych niezależnie od wieku i wykształcenia.
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W ramach Studium Otwartego możliwy jest życia konsekrowanego, czy też w parafiach,
częściowy udział kandydata w interesu- jako lider ruchów i stowarzyszeń katolickich i
animacji życia duchowego.
jących zajęciach.
Oferta

Forma wykładów

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oferuje studia z zakresu teologii duchowości. Proponujemy studentom trzy formy
studiów:
– Studia podyplomowe
– Studium otwarte
– Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie
do Doktoratu (szczegółowe informacjelink)

Zajęcia odbywają się w każdą środę roku
akademickiego po południu i mają charakter
wykładowo-warsztatowy.

Co po studiach? (profil absolwenta)
Absolwent Podyplomowych Studiów Duchowości powinien pogłębić swoją wiedzę
z zakresu duchowości chrześcijańskiej.
Powinien otrzymać gruntowne przygotowanie, które będzie mógł wykorzystać z pracy
w charakterze kierownika duchowego oraz
do szeroko pojętej pracy formacyjnej, czy to
z zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach

Rekrutacja
Składanie dokumentów od 1 lipca do 30
września 2019 r. Rozmowa kwalifikacyjna
odbędzie się 27 września 2019 r. w godz.
15.00-19.00.
Opłaty
Koszt – 500 zł/semestr.
Więcej informacji o studiach znajduje się na
stronie: http://www.pwtw.pl/studium-duchowosci/
Adres:
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie –
Collegium Joanneum
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpnia 2019 r.
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XXI Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra- 6. W tym tygodniu przypadają następujące
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
wspomnienia liturgiczne:
modlić się będziemy za zmarłych poleca− w poniedziałek, 26 sierpnia, uronych w wypominkach rocznych.
czystość NMP Częstochowskiej,
2. Jak każdego roku pomagamy najuboższym
− we wtorek, 27 sierpnia, wspomnienie
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu
św. Moniki,
dzieci do nowego roku szkolnego, dlatego
przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar
− w środę, 28 sierpnia, wspomnienie
św. Augustyna, biskupa i Doktora
na ten cel.
Kościoła,
3. W następna niedzielę, 1 września br.,
− w czwartek, 29 sierpnia, wspomnieprzypada 80. rocznica wybuchu II wojny
nie męczeństwa św. Jana Chrzciświatowej. Msza św. w intencji poległych
ciela.
w obronie Ojczyzny zostanie odprawiona
o godz. 13.00.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
4. Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę
imieniny, składamy życzenia błogosłaWiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w naszym kościele, w czwartek 12 wrześw życiu osobistym i zawodowym.
nia, o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał
Markowski. W czasie Mszy św. modlić się
będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

L I T U R G I A

- tematyką obrazów jest
Wilanów oraz kwiaty
Zapraszamy do odwiedzania wystawy.

336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

5. W naszej parafii zostaną odprawione
kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne
Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje
rozpoczną się 7 października, a zakończą 2
grudnia br. W tym okresie odbędzie się 11
spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz Lis
wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu
Świętym. Rekolekcje adresowane są do
młodzieży i dorosłych. Więcej informacji na
stronie oraz facebooku naszej parafii.

12 września, godz. 18.00

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Ks. Rafała Markowskiego.
W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian
i wszystkich mieszkańców Wilanowa.
Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117 (116), 1b-2

Całemu światu głoście Ewangelię
Albo: Alleluja
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Hbr 12, 5-7. 11-13

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi
Pan: «Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę,
by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i
ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i
wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów
Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni
rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z
wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla
Pana wszystkich waszych braci – na koniach,
na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem –
mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą
ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do
świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie
niektórych jako kapłanów i lewitów» – mówi
Pan.

DRUGIE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Oto słowo Boże

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66, 18-21

W sierpniu można oglądać
malarstwo Marii Piekut.

od 11.08.2019 do 08.09.2019
Módlmy się
za osoby uzależnione,
aby dobry BÓG dodał im woli i sił
do walki ze swoimi słabościami.
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S Ł O W A

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia:
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się
zwraca do was jako do synów: «Synu mój, nie
lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu,
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan,
tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za
syna przyjmuje». Trwajcie w karności! Bóg
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to
bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się
radosne, ale smutne, potem jednak przynosi
tym, którzy go doświadczyli, błogi plon
sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe
ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie
nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był
raczej uzdrowiony.
Oto słowo Boże
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EWANGELIA
Łk 13, 22-30
Słowa
Ewangelii
według
Świętego
Łukasza: Jezus przemierzał miasta i wsie,
nauczając i odbywając swą podróż do
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie,
czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł
do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu
wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać:
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie:
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy
z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem,
skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i
Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy
będą ostatnimi».
Oto Słowo Pańskie

Msza święta
w intencji beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego
każdego 28 dnia miesiąca o godz. 19.00
odprawiana jest Msza św.
w Archikatedrze Warszawskiej.
Po jej zakończeniu, w kaplicy Prymasa
Tysiąclecia odmawiana jest modlitwa
o beatyfikację Księdza Prymasa.
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Częstochowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Uroczystości w Wilanowie w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . 2
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dla rodziców o ich prawach w szkole . . . . . . 2
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Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę malarstwa Marii Piekut . . . . . . . 4
336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej , , , , , , , , 4

KOMENTARZ
Tematem dzisiejszej Ewangelii jest cel
naszego życia wiecznego, czyli osiągnięcie
zbawienia. Tu na ziemi istotne jest, by
uczynić wszystko co jest możliwe, by wejść
przez ciasne drzwi otwarte Bożym
miłosierdziem. Nie ma przeszkód i
ograniczeń zbawienia po stronie Boga.
Zazwyczaj to człowiek przysparza Bogu
problemów. Dlatego Jezus mówi dziś do
nas:,,Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”.
A jakie drzwi są ciasne, a jakie szerokie?
W perspektywie duchowej szerokie drzwi są
np.: kiedy sumienie ,,przepuszcza” złe czyny,
albo chęć łatwego i wygodnego życia
kosztem innych. Ciasne drzwi to symbol
drogi pokory, pozbycia się nadmiaru rzeczy,
a czasem przyjęcia cierpienia w służbie
Bogu. Ludzie z Ewangelii, spodziewający się,
że posiłki z Jezusem i goszczenie Go
w mieście wystarczą do zbawienia, usłyszeli ,, nie wiem skąd jesteście”.
Ks. Michał Dubicki
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