KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r.
Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św.
1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem
stronie internetowej parafii. Ulotki z inforchcemy umożliwić udział w rekolekcjach
modlitwy i solidarności z misjonarzami.
macjami do przelewu znajdują się na
osobom, które wracają później z pracy.
stoliku przy wyjściu z kościoła.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym
W
związku
z
beatyfikacją
kardynała
Stefa6.
kościele odprawiane jest w każdy piątek
Ze względu na awarię systemu komputena Wyszyńskiego, która odbędzie się 9.
Wielkiego Postu w następujących godzirowego obsługującego parafię, osoby, które
7 czerwca br. o godz. 12.00 na Pl.
nach: o 12.30 – dla dorosłych, o 16.30 – dla
między 15 stycznia a 23 lutego br., zaPiłsudskiego w Warszawie, nasza parafia
dzieci oraz o 18.30 – dla dorosłych, młomawiały intencje Mszy św. albo rezerwoorganizuje
wyjazd
na
uroczystości
beatydzieży, studentów i młodzieży pracującej.
wały termin ślubu o kontakt z kancelarią
fikacyjne. Zapisy chętnych do udziału
parafialną.
3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do
w uroczystości prowadzone są w zakrystii.
I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się
10. Na tacę z zeszłej niedzieli, przeznaczoną
o godz. 11.00. Podczas Mszy św. o 11.30. 7. Caritas Archidiecezji Warszawskiej tradyjest na potrzeby Wyższego Metropocyjnie
już,
w
okresie
Wielkiego
Postu,
zostaną poświęcone modlitewniki.
litalnego Seminarium Duchownego w Warrozprowadza świece Wielkanocne. Środki
4. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
szawie zebraliśmy 7973 PLN. Wszystkim
uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są
obędzie się dziś o godz. 16.00. w Kanonii.
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
na potrzeby najuboższych dzieci. Caritas
zapłać.
AW
dofinansowuje
Świetlice
Środowisko5. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 11. Przed kościołem zbieramy ofiary do puszek
podstawowych i młodzieży licealnej odbędą
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Świece
się w dniach 23 – 25 marca br. Rekolekcje
na pomoc misjonarzom „Ad gentes”.
Caritas będzie można nabyć w naszej paparafialne, które rozpoczniemy w niedzielę
12. Witamy ks. Macieja Czaplińskiego, który
rafii od przyszłej niedzieli.
22 marca, będą trwały do środy 25 kwietnia
decyzją Władzy Archidiecezji Warszawskiej
br. W tych dniach druga Msza św. wie- 8. Zachęcamy do przekazania 1% podatku
został skierowany do pracy w naszej parafii.
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja
czorna w poniedziałek, wtorek i środę
Życzymy ks. Maciejowi wszelkich łask
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program
będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak
Bożych w pełnieniu nowych obowiązków.
do
rozliczenia
podatku
jest
dostępny
na
zwykle o godz. 18.00.
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Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg rzekł do
Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem. Będę błogosławił tym,
którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy
tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę,
jak mu Pan rozkazał
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22
Okaż swą łaskę ufającym Tobie

W dzwonnicy
do końca kwietnia br.
prezentujemy obrazy
p. Wojciecha Hawryłkiewicza
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)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

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

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

S Ł O W A

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

EWANGELIA
Mt 17, 1-9

Słowa
Ewangelii
według
Świętego
Mateusza: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz,
rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich,
dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie
się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie».
Oto Słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1, 8b-10

W kancelarii parafialnej czekamy na
zdjęcia z ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim, aby przygotować specjalny numer Klimatów św. Anny
z okazji beatyfikacji księdza Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Materiały
dobrej jakości można przesłać na
adres: kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną zeskanowane i zwrócone.
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Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza: Najdroższy: Weź
udział w trudach i przeciwnościach znoszonych
dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i
wezwał świętym powołaniem nie na podstawie
naszych czynów, lecz stosownie do własnego
postanowienia i łaski, która nam dana została
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa
Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i
nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
Oto słowo Boże
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od 9.02.2020 do 12.04.2020
Módlmy się,
za chorych i cierpiących, aby
ufali Bożej woli i miłosierdziu,
a Maryja otaczała ich
swoją opieką.

W Klimatach:
Zmiany personalne w parafii . . . . . . . . . 2
Ks. Michał Dubicki nowym
proboszczem parafii w Rososzy . . . . . . 2
Serdecznie witamy
ks. Macieja Czaplińskiego. . . . . . . . . . . 2
"Wiara, która rodzi świętych". . . . . . . . . 3
Potrzebna osoba do pracy
charytatywnej w kawiarence
w dzwonnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3
Przekaż 1% podatku na Fundację
Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . . . . 4
W dzwonnicy prezentujemy obrazy
p. Wojciecha Hawryłkiewicza . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
Ewangelia opisuje zaskakującą scenę,
której świadkami byli Piotr, Jakub i Jan. Na
Górze Przemienienia Chrystus rozmawiał
z Mojżeszem i Eliaszem. Różnie wydarzenie to może być komentowane, choćby
jako dialog starego przymierza z nowym.
Przyjrzyjmy się jednak zachowaniu
uczniów. Słowa wypowiedziane przez
Piotra wdają się trochę dziwne. Mówiąc
o namiotach Piotr chce, aby ta chwila
trwała jak najdłużej. Chce takiego życia pełnego wspaniałych doznań i emocji.
Chce te wspaniałe doznania zachować jak
najdłużej. Może zazdrościmy uczniom, że
nie możemy razem z nimi powiedzieć
„dobrze że tu jesteśmy”. Jak wynika z dalszego rozwoju sytuacji, to doświadczenie
miało wprowadzić uczniów w nowy wymiar
objawienia, krótko przedstawiony przez
Jezusa słowem „zmartwychwstanie”. Nie
było zatem celem, tylko miało ten cel
wskazać.
Ks. dr Waldemar R Macko
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"Wiara, która rodzi świętych"

Zmiany personalne w parafii
W niedzielę 1 marca br. pożegnaliśmy ks. Michała Dubickiego, który przepracował w naszej parafii 7,5 roku. Serdecznie witamy księdza
Czaplińskiego i życzymy owocnej pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Ks. Michał Dubicki nowym proboszczem parafii w Rososzy

Ks. dr Michał Dubicki z dniem 2 marca 2020
roku został mianowany przez metropolitę
warszawskiego proboszczem parafii Narodzenia NMP w Rososzy w dekanacie
czerskim.
Zastąpi ks. Dariusza Kruszewskiego,
zmarłego 11 lutego br., który w parafii
w Rososzy przepracował jako proboszcz 11
lat.
Parafia w Rososzy istnieje od 1985 r.,
konsekracja kościoła miała miejsce 12 września 2010 r.

Przypomnijmy, że ks. Michał urodził się 20
września 1973 r. w Warszawie. Jego rodzinną parafią jest parafia św. Wawrzyńca
na Woli. Przed Seminarium był związany
z Ruchem Światło-Życie i Odnową w Duchu
Świętym. Ukończył studia z tytułem mgr
teologii w zakresie biblistyki (Stary Testament), święcenia kapłańskie przyjął z rąk
ś.p. Ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa,
30 maja 1998. Doktoryzował się w zakresie
Starego Testamentu pod kierunkiem śp. ks.
prof. dr hab. Ryszarda Rumianka. Jako
wikariusz pracował na parafiach w Magdalence, Łomiankach, Lipkowie oraz warszawskich: św. Jana Kantego i ostatnio św.
Anny w Wilanowie.

Pożegnanie
w Wilanowie

Bp Rafał Markowski, który przewodniczył
mszy świętej, nawiązał w homilii do Jasnogórskich Ślubów Narodu – jednego z najważniejszych zamiarów i wydarzeń, które dokonały się w trakcie posługi kard. Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia napisał tekst ślubowania w niezwykłych okolicznościach, ponieważ przebywał uwięziony w Komańczy. –
Przebywając w więzieniu nie wiedział do
końca, że to on ma je napisać. Nosił w sobie
wątpliwości. Przekonały go dopiero słowa
Marii Okońskiej, że św. Paweł również pisał
do wiernych z więzienia – mówił bp Markowski.
Tak powstał tekst, który 26 sierpnia 1956
roku został odczytany na Jasnej Górze. Bp
Markowski podkreślił, że Prymas Tysiąclecia
“nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie owoce
przyniesie ten tekst”. – Milion osób powtarzało tekst ślubowania, artykułując zwłaszcza
jedno słowo: przyrzekam.

W parafii ks. Michał opiekował się ministrantami i lektorami, Rodzinami Nazaretańskimi, kręgiem Domowego Kościoła,
Lectio Divina i wspólnotą młodzieżową Przyjaciele Oblubieńca.

Serdecznie witamy Księdza Macieja Czaplińskiego
Ks. Maciej Czapliński urodził się 28.08.1976 w Gdyni. Do dziesiątego roku życia związany
z Trójmiastem. Następnie wraz z rodziną wyprowadził się do Brwinowa. Po otrzymaniu świadectwa
maturalnego jesienią 1996 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
31 maja 2003 z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski przyjął sakrament święceń
w stopniu prezbiteratu. Następnie otrzymał dekret kierujący do objęcia obowiązków wikariusza
w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.
W roku 2007 Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz skierował księdza Macieja na studia licencjackie
z Teologii Duchowości co zaowocowało uzyskaniem tytułu licencjata. W czasie studiów pracował
w Parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, skąd został po dwóch latach skierowany do
Seminarium Roku Propedeutycznego w Urlach. Posługiwał tam jako wychowawca do 2013 roku, w
którym został miano-wany wikariuszem Parafii MBNP w Grodzisku Mazowieckim. Po pięciu latach
spędzonych w tej Wspól-nocie parafialnej rozpoczął czas próby w nowicjacie Ojców Kamedułów w
Krakowie, gdzie przebywał do końca roku 2019.
Decyzją Władzy Archidiecezji Warszawskiej został skierowany do pracy w naszej parafii. Życzymy
ks. Maciejowi wszelkich łask Bożych w pełnieniu nowych obowiązków.
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28 lutego 2020 r. w Archikatedrze Warszawskiej nasz chór parafialny „Sanctae Annae” zapewnił oprawę muzyczną podczas Mszy
św., której przewodniczył bp. Rafał Markowski. Mieszkańcy Warszawy jak co miesiąc modlili się w archikatedrze o owoce zbliżającej się
beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Wcześniej przeszli ulicami Starówki w niezwykłej Drodze Krzyżowej, w czasie której rozważania „głosił”
sam Prymas Tysiąclecia. Rozważania odtwarzane były z archiwalnych nagrań, zgromadzonych przez Instytut Prymasowski. Dzięki temu
zabiegowi głos pamiętnego Prymasa Tysiąclecia mógł ponownie zabrzmieć w murach Starego Miasta w Warszawie. Droga Krzyżowa została
zakończona w Archikatedrze podjęciem i uroczystym wprowadzeniem odrestaurowanego Cudownego Krucyfiksu z Kaplicy Baryczków.
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Odnowa moralna i odrodzenie duchowe
w narodzie polskim miało zahamować komunistyczny plan ateizacji społeczeństwa. Kard.
Wyszyński – jak podkreślił bp Markowski –
wiedział, że “nie załatwi tego jednorazowe
ślubowanie, które było nie tylko uroczystością,
ponieważ trzeba jeszcze zrealizować to, co
się ślubowało”. Dlatego kolejnym ważnym
krokiem była, trwająca przez dziewięć lat,
Wielka Nowenna, która “miała doprowadzić
do dogłębnego odrodzenia narodu polskiego”.
– To miał być proces, rzeczywista praca nad
sobą. Kard. Wyszyński wiedział, że nie
chodziło o słowa, ale o życie i o czyny –
dodał.
Prymas Wyszyński wierzył, że “Maryja jest
w stanie przemieniać ludzkie życie i serca,
ponieważ sam tego doświadczał”. –
Zdecydował, że to dzięki Maryi uratuje naród i
dokona odrodzenia – mówił bp Markowski.
Bp Markowski podkreślił, że Wielka Nowenna przyniosła wielkie owoce duchowe,
doprowadziła do pogłębienia świadomości
religijnej oraz dała ludziom poczucie jedności.
– Również przekonanie, że wolność można
uzyskać i pielęgnować tylko wtedy, gdy jest
jedność i zgoda – dodał.
Kard. Wyszyński “dokonywał wielkich rzeczy, tylko dlatego, że bezgranicznie ufał Bogu
i jemu zawierzył całe swoje życie i całą swoją
posługę”. – To jest wiara, w której człowiek nic
nie pozostawia dla siebie, wszystko składa i
opiera na Bogu. To wiara, która rodzi świętych, to wiara wielkich świętych minionych
pokoleń, to również wiara, która zrodziła
świętość kard. Wyszyńskiego.
Po zakończeniu mszy świętej prelekcję
wygłosiła dr Ewa Czaczkowska, która skupiła
się na czterech elementach programu mile-
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nijnego Prymasa Wyszyńskiego: odnowie
człowieka, oddaniu w niewolę miłości, jako
wyrazie duchowej wolności oraz masowości i
odbudowie wspólnotowości.
Beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego odbędzie się już za 100 dni
w Warszawie, w niedzielę 7 czerwca na
Placu Piłsudskiego. Zarówno cykl comiesięcznych Mszy św. 28. dnia każdego miesiąca,
jak miniona Droga Krzyżowa na Starówce
wpisują się w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.

ich parafii w celu zamówienia bezpłatnej karty
wstępu. Do końca marca kurie diecezjalne
zbiorą informacje o zapotrzebowaniu na
wejściówki w parafiach, a następnie przekażą
te dane do komitetu organizacyjnego
w Warszawie. Przewidziano również udział
Polaków z zagranicy. Osoby, które mieszkają
poza Polską, a chciałaby otrzymać karty
wstępu na uroczystości, powinny zgłosić się
do rektorów Polskich Misji Katolickich.
Więcej informacji na stronie
prymaswyszynski.pl
Żródło:

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć osobiście https://archwwa.pl/wiadomosci/wiara-ktora-rodziudział w Mszy beatyfikacyjnej 7 czerwca swietych-droga-krzyzowa-z-prymasem-i-modlitwa-opowinni zgłaszać się do proboszczów swo- owoce-beatyfikacji/

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej
w kawiarence w dzwonnicy.
Posługa w niedzielę w godzinach:
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą
proszone są o kontakt telefoniczny
z panią Grażyną - tel. 506 097 455
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00
w dzwonnicy.

Z Dzienniczka siostry Faustyny
PAN JEZUS OPOWIEDZIAŁ ŚW. FAUSTYNIE,
JAK ODNOSI SIĘ DO GRZESZNIKÓW
Napisz: - Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem.
Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma
granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i
usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich
drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam
o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz
grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed
miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz
grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca,
kiedy uderzy dla Mnie.
Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez
niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos
Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na
nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.
(Dz 1728).
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej
Spotkania wspólnoty odbywają się
w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy
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Zmiany personalne w parafii
W niedzielę 1 marca br. pożegnaliśmy ks. Michała Dubickiego, który przepracował w naszej parafii 7,5 roku. Serdecznie witamy księdza
Czaplińskiego i życzymy owocnej pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Ks. Michał Dubicki nowym proboszczem parafii w Rososzy

Ks. dr Michał Dubicki z dniem 2 marca 2020
roku został mianowany przez metropolitę
warszawskiego proboszczem parafii Narodzenia NMP w Rososzy w dekanacie
czerskim.
Zastąpi ks. Dariusza Kruszewskiego,
zmarłego 11 lutego br., który w parafii
w Rososzy przepracował jako proboszcz 11
lat.
Parafia w Rososzy istnieje od 1985 r.,
konsekracja kościoła miała miejsce 12 września 2010 r.

Przypomnijmy, że ks. Michał urodził się 20
września 1973 r. w Warszawie. Jego rodzinną parafią jest parafia św. Wawrzyńca
na Woli. Przed Seminarium był związany
z Ruchem Światło-Życie i Odnową w Duchu
Świętym. Ukończył studia z tytułem mgr
teologii w zakresie biblistyki (Stary Testament), święcenia kapłańskie przyjął z rąk
ś.p. Ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa,
30 maja 1998. Doktoryzował się w zakresie
Starego Testamentu pod kierunkiem śp. ks.
prof. dr hab. Ryszarda Rumianka. Jako
wikariusz pracował na parafiach w Magdalence, Łomiankach, Lipkowie oraz warszawskich: św. Jana Kantego i ostatnio św.
Anny w Wilanowie.

Pożegnanie
w Wilanowie

Bp Rafał Markowski, który przewodniczył
mszy świętej, nawiązał w homilii do Jasnogórskich Ślubów Narodu – jednego z najważniejszych zamiarów i wydarzeń, które dokonały się w trakcie posługi kard. Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia napisał tekst ślubowania w niezwykłych okolicznościach, ponieważ przebywał uwięziony w Komańczy. –
Przebywając w więzieniu nie wiedział do
końca, że to on ma je napisać. Nosił w sobie
wątpliwości. Przekonały go dopiero słowa
Marii Okońskiej, że św. Paweł również pisał
do wiernych z więzienia – mówił bp Markowski.
Tak powstał tekst, który 26 sierpnia 1956
roku został odczytany na Jasnej Górze. Bp
Markowski podkreślił, że Prymas Tysiąclecia
“nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie owoce
przyniesie ten tekst”. – Milion osób powtarzało tekst ślubowania, artykułując zwłaszcza
jedno słowo: przyrzekam.

W parafii ks. Michał opiekował się ministrantami i lektorami, Rodzinami Nazaretańskimi, kręgiem Domowego Kościoła,
Lectio Divina i wspólnotą młodzieżową Przyjaciele Oblubieńca.

Serdecznie witamy Księdza Macieja Czaplińskiego
Ks. Maciej Czapliński urodził się 28.08.1976 w Gdyni. Do dziesiątego roku życia związany
z Trójmiastem. Następnie wraz z rodziną wyprowadził się do Brwinowa. Po otrzymaniu świadectwa
maturalnego jesienią 1996 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
31 maja 2003 z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski przyjął sakrament święceń
w stopniu prezbiteratu. Następnie otrzymał dekret kierujący do objęcia obowiązków wikariusza
w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.
W roku 2007 Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz skierował księdza Macieja na studia licencjackie
z Teologii Duchowości co zaowocowało uzyskaniem tytułu licencjata. W czasie studiów pracował
w Parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, skąd został po dwóch latach skierowany do
Seminarium Roku Propedeutycznego w Urlach. Posługiwał tam jako wychowawca do 2013 roku, w
którym został miano-wany wikariuszem Parafii MBNP w Grodzisku Mazowieckim. Po pięciu latach
spędzonych w tej Wspól-nocie parafialnej rozpoczął czas próby w nowicjacie Ojców Kamedułów w
Krakowie, gdzie przebywał do końca roku 2019.
Decyzją Władzy Archidiecezji Warszawskiej został skierowany do pracy w naszej parafii. Życzymy
ks. Maciejowi wszelkich łask Bożych w pełnieniu nowych obowiązków.
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28 lutego 2020 r. w Archikatedrze Warszawskiej nasz chór parafialny „Sanctae Annae” zapewnił oprawę muzyczną podczas Mszy
św., której przewodniczył bp. Rafał Markowski. Mieszkańcy Warszawy jak co miesiąc modlili się w archikatedrze o owoce zbliżającej się
beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Wcześniej przeszli ulicami Starówki w niezwykłej Drodze Krzyżowej, w czasie której rozważania „głosił”
sam Prymas Tysiąclecia. Rozważania odtwarzane były z archiwalnych nagrań, zgromadzonych przez Instytut Prymasowski. Dzięki temu
zabiegowi głos pamiętnego Prymasa Tysiąclecia mógł ponownie zabrzmieć w murach Starego Miasta w Warszawie. Droga Krzyżowa została
zakończona w Archikatedrze podjęciem i uroczystym wprowadzeniem odrestaurowanego Cudownego Krucyfiksu z Kaplicy Baryczków.
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Odnowa moralna i odrodzenie duchowe
w narodzie polskim miało zahamować komunistyczny plan ateizacji społeczeństwa. Kard.
Wyszyński – jak podkreślił bp Markowski –
wiedział, że “nie załatwi tego jednorazowe
ślubowanie, które było nie tylko uroczystością,
ponieważ trzeba jeszcze zrealizować to, co
się ślubowało”. Dlatego kolejnym ważnym
krokiem była, trwająca przez dziewięć lat,
Wielka Nowenna, która “miała doprowadzić
do dogłębnego odrodzenia narodu polskiego”.
– To miał być proces, rzeczywista praca nad
sobą. Kard. Wyszyński wiedział, że nie
chodziło o słowa, ale o życie i o czyny –
dodał.
Prymas Wyszyński wierzył, że “Maryja jest
w stanie przemieniać ludzkie życie i serca,
ponieważ sam tego doświadczał”. –
Zdecydował, że to dzięki Maryi uratuje naród i
dokona odrodzenia – mówił bp Markowski.
Bp Markowski podkreślił, że Wielka Nowenna przyniosła wielkie owoce duchowe,
doprowadziła do pogłębienia świadomości
religijnej oraz dała ludziom poczucie jedności.
– Również przekonanie, że wolność można
uzyskać i pielęgnować tylko wtedy, gdy jest
jedność i zgoda – dodał.
Kard. Wyszyński “dokonywał wielkich rzeczy, tylko dlatego, że bezgranicznie ufał Bogu
i jemu zawierzył całe swoje życie i całą swoją
posługę”. – To jest wiara, w której człowiek nic
nie pozostawia dla siebie, wszystko składa i
opiera na Bogu. To wiara, która rodzi świętych, to wiara wielkich świętych minionych
pokoleń, to również wiara, która zrodziła
świętość kard. Wyszyńskiego.
Po zakończeniu mszy świętej prelekcję
wygłosiła dr Ewa Czaczkowska, która skupiła
się na czterech elementach programu mile-
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nijnego Prymasa Wyszyńskiego: odnowie
człowieka, oddaniu w niewolę miłości, jako
wyrazie duchowej wolności oraz masowości i
odbudowie wspólnotowości.
Beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego odbędzie się już za 100 dni
w Warszawie, w niedzielę 7 czerwca na
Placu Piłsudskiego. Zarówno cykl comiesięcznych Mszy św. 28. dnia każdego miesiąca,
jak miniona Droga Krzyżowa na Starówce
wpisują się w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.
Wszyscy, którzy chcieliby wziąć osobiście
udział w Mszy beatyfikacyjnej 7 czerwca
powinni zgłaszać się do proboszczów swo-

ich parafii w celu zamówienia bezpłatnej karty
wstępu. Do końca marca kurie diecezjalne
zbiorą informacje o zapotrzebowaniu na
wejściówki w parafiach, a następnie przekażą
te dane do komitetu organizacyjnego
w Warszawie. Przewidziano również udział
Polaków z zagranicy. Osoby, które mieszkają
poza Polską, a chciałaby otrzymać karty
wstępu na uroczystości, powinny zgłosić się
do rektorów Polskich Misji Katolickich.
Więcej informacji na stronie:
prymaswyszynski.pl
Żródło:

https://archwwa.pl/wiadomosci/wiara-ktora-rodziswietych-droga-krzyzowa-z-prymasem-i-modlitwa-oowoce-beatyfikacji/

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej
w kawiarence w dzwonnicy.
Posługa w niedzielę w godzinach:
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą
proszone są o kontakt telefoniczny
z panią Grażyną - tel. 506 097 455
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00
w dzwonnicy.

Z Dzienniczka siostry Faustyny
PAN JEZUS OPOWIEDZIAŁ ŚW. FAUSTYNIE,
JAK ODNOSI SIĘ DO GRZESZNIKÓW
Napisz: - Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem.
Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma
granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i
usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich
drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam
o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz
grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed
miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz
grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca,
kiedy uderzy dla Mnie.
Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez
niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos
Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na
nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.
(Dz 1728).
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej
Spotkania wspólnoty odbywają się
w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r.
Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św.
1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem
stronie internetowej parafii. Ulotki z inforchcemy umożliwić udział w rekolekcjach
modlitwy i solidarności z misjonarzami.
macjami do przelewu znajdują się na
osobom, które wracają później z pracy.
stoliku przy wyjściu z kościoła.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym
W
związku
z
beatyfikacją
kardynała
Stefa6.
kościele odprawiane jest w każdy piątek
Ze względu na awarię systemu komputena Wyszyńskiego, która odbędzie się 9.
Wielkiego Postu w następujących godzirowego obsługującego parafię, osoby, które
7 czerwca br. o godz. 12.00 na Pl.
nach: o 12.30 – dla dorosłych, o 16.30 – dla
między 15 stycznia a 23 lutego br., zaPiłsudskiego w Warszawie, nasza parafia
dzieci oraz o 18.30 – dla dorosłych, młomawiały intencje Mszy św. albo rezerwoorganizuje
wyjazd
na
uroczystości
beatydzieży, studentów i młodzieży pracującej.
wały termin ślubu o kontakt z kancelarią
fikacyjne. Zapisy chętnych do udziału
parafialną.
3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do
w uroczystości prowadzone są w zakrystii.
I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się
10. Na tacę z zeszłej niedzieli, przeznaczoną
o godz. 11.00. Podczas Mszy św. o 11.30. 7. Caritas Archidiecezji Warszawskiej tradyjest na potrzeby Wyższego Metropocyjnie
już,
w
okresie
Wielkiego
Postu,
zostaną poświęcone modlitewniki.
litalnego Seminarium Duchownego w Warrozprowadza świece Wielkanocne. Środki
4. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
szawie zebraliśmy 7973 PLN. Wszystkim
uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są
obędzie się dziś o godz. 16.00. w Kanonii.
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
na potrzeby najuboższych dzieci. Caritas
zapłać.
AW
dofinansowuje
Świetlice
Środowisko5. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 11. Przed kościołem zbieramy ofiary do puszek
podstawowych i młodzieży licealnej odbędą
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Świece
się w dniach 23 – 25 marca br. Rekolekcje
na pomoc misjonarzom „Ad gentes”.
Caritas będzie można nabyć w naszej paparafialne, które rozpoczniemy w niedzielę
12. Witamy ks. Macieja Czaplińskiego, który
rafii od przyszłej niedzieli.
22 marca, będą trwały do środy 25 kwietnia
decyzją Władzy Archidiecezji Warszawskiej
br. W tych dniach druga Msza św. wie- 8. Zachęcamy do przekazania 1% podatku
został skierowany do pracy w naszej parafii.
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja
czorna w poniedziałek, wtorek i środę
Życzymy ks. Maciejowi wszelkich łask
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program
będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak
Bożych w pełnieniu nowych obowiązków.
do
rozliczenia
podatku
jest
dostępny
na
zwykle o godz. 18.00.
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Rdz 12, 1-4a

Mt 17, 5

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg rzekł do
Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem. Będę błogosławił tym,
którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy
tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę,
jak mu Pan rozkazał
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22
Okaż swą łaskę ufającym Tobie

W dzwonnicy
do końca kwietnia br.
prezentujemy obrazy
p. Wojciecha Hawryłkiewicza
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)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

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

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

S Ł O W A

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

EWANGELIA
Mt 17, 1-9

Słowa
Ewangelii
według
Świętego
Mateusza: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz,
rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich,
dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie
się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie».
Oto Słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1, 8b-10

W kancelarii parafialnej czekamy na
zdjęcia z ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim, aby przygotować specjalny numer Klimatów św. Anny
z okazji beatyfikacji księdza Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Materiały
dobrej jakości można przesłać na
adres: kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną zeskanowane i zwrócone.
Nr 574

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza: Najdroższy: Weź
udział w trudach i przeciwnościach znoszonych
dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i
wezwał świętym powołaniem nie na podstawie
naszych czynów, lecz stosownie do własnego
postanowienia i łaski, która nam dana została
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa
Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i
nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
Oto słowo Boże

Nr 574

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się,
za chorych i cierpiących,
aby ufali Bożej woli i
miłosierdziu,
a Maryja otaczała ich
swoją opieką.

W Klimatach:
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Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3
Przekaż 1% podatku na Fundację
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W dzwonnicy prezentujemy obrazy
p. Wojciecha Hawryłkiewicza . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
Ewangelia opisuje zaskakującą scenę,
której świadkami byli Piotr, Jakub i Jan. Na
Górze Przemienienia Chrystus rozmawiał
z Mojżeszem i Eliaszem. Różnie wydarzenie to może być komentowane, choćby
jako dialog starego przymierza z nowym.
Przyjrzyjmy się jednak zachowaniu
uczniów. Słowa wypowiedziane przez
Piotra wdają się trochę dziwne. Mówiąc
o namiotach Piotr chce, aby ta chwila
trwała jak najdłużej. Chce takiego życia pełnego wspaniałych doznań i emocji.
Chce te wspaniałe doznania zachować jak
najdłużej. Może zazdrościmy uczniom, że
nie możemy razem z nimi powiedzieć
„dobrze że tu jesteśmy”. Jak wynika z dalszego rozwoju sytuacji, to doświadczenie
miało wprowadzić uczniów w nowy wymiar
objawienia, krótko przedstawiony przez
Jezusa słowem „zmartwychwstanie”. Nie
było zatem celem, tylko miało ten cel
wskazać.
Ks. dr Waldemar R Macko
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