KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna – 3 maja 2020 r.
1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione
zwłaszcza tych które odeszły od Boga i
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
Kościoła i ich rodziców, zostanie odprabędziemy za zmarłych polecanych w wypowiona o godz. 18.00.
minkach rocznych. Przypominamy, że na5. W tym tygodniu, 7 maja br., przypada I
bożeństwo majowe odprawiane jest w naczwartek miesiąca. Msza św. wotywna
szym kościele codziennie po Mszy św.
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
o godz. 17.00.
Kapłanie zostanie odprawiona o godz.
2. Zachęcamy do codziennej modlitwy przy
17.00. a po Mszy św. koronka do Miłokapliczkach i krzyżach na terenie naszej
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób
parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób
szczególny, modlimy się o powołania
szczególny zachęcamy do modlitwy przy
kapłańskie.
krzyżach znajdujących się przy skrzyżowaW piątek 8 maja br., ze względu na przy6.
niu ulic: Wiertniczej i Obornickiej. Przypopadającą
uroczystość św. Stanisława nie
minamy o zachowaniu zasad obowiązująobowiązuje
post i można spożywać pocych w czasie epidemii.
karmy mięsne.
3. Msza św. Wotywna o Duchu Świętym zo7. W tym tygodniu przypadają następujące
stanie odprawiona w poniedziałek, 4 maja
święta liturgiczne:
br. o godz. 18.00., po Mszy odmówimy
Litanię do Ducha Świętego.
- w poniedziałek, 4 maja, wspomnienie
św. Floriana, męczennika,
4. We wtorek, 5 maja br., modlimy się w in-

tencji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,

- w środę, 6 maja, święto św. Apostołów
Filipa i Jakuba,

Naszemu Drogiemu
Księdzu Proboszczowi, Waldemarowi Macko
z okazji imienin
życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki
oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii
zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie,
abyś był silny mocą wiary, nadziei i miłości,
których udziela Duch Święty.
Parafianie

- piątek, 8 maja, uroczystość św.
Stanisława biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK
4 maja 2020 r. godz. 18.00
Msza święta wotywna o Duchu
Świętym, a następnie litania do
Ducha Świętego.
PIERWSZY WTOREK
5 maja 2020 r. godz. 18.00
Msza św. rodziców za dzieci,
zwłaszcza za te, które odeszły
od wiary i Kościoła
oraz ich rodziców.
Modlitwę rozpoczniemy
o godz. 17.30
PIERWSZY CZWARTEK
6 maja 2020 r. godz. 17.00
Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym
Kapłanie, a po Mszy św. koronka
do Miłosierdzia Bożego.
Modlimy się o powołania
kapłańskie.
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pw. św. Anny w Wilanowie

ISSN 2080-0010

IV Niedziela Wielkanocna

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 14a. 36-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich: W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma
i przemówił donośnym głosem: «Niech cały
dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością,
że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście,
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to
usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż
mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie
w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich,
którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz,
powoła». W wielu też innych słowach dawał
świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród
tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, którzy
przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I
przyłączyło się owego dnia około trzech
tysięcy dusz.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, * orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
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od 12.04.2020 do 10.05.2020
Módlmy się o uwolnienie świata
od pandemii koronawirusa.
Niech Zmartwychwstały napełni nas
wiarą i męstwem, abyśmy mogli
sprostać wszelkim wyzwaniom
w tym trudnym okresie.
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DRUGIE CZYTANIE
1 P 2, 20b-25

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła:
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze
czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bo-
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S Ł O W A

jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór,
abyście szli za Nim Jego śladami. On
grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie
było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono,
nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale
zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla
sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak
owce, ale teraz nawróciliście się do
Pasterza i Stróża dusz waszych.

W Klimatach:
Jakie znaczenie dziś ma dla nas
Konstytucja 3 Maja? . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Witaj majowa jutrzenko . . . . . . . . . . . . . . 2
List papieża Franciszka
na maj 2020 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3

Oto słowo Boże

Życzenia imieninowe
dla Księdza Proboszcza . . . . . . . . . . . . . 4
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Nabożeństwa w pierwszy
poniedziałek, wtorek i czwartek
miesiąca maja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

J 10, 14

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce
moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA
J 10, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie wchodzi do
owczarni przez bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto
jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś
postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu
obcych». Tę przypowieść opowiedział im
Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co
im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich
Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i
rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i
znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko
po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem po to, aby owce miały życie, i
miały je w obfitości».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
W dzisiejszym 1. czytaniu słyszymy
tylko ostatnie słowa długiej mowy Piotra po
zstąpieniu Ducha Świętego na Apostołów
w dniu Pięćdziesiątnicy: "Niech więc cały
dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście
ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (Dz 2,36). Jakbyśmy sięgnęli do
pełnego fragmentu to przez całą mowę, od
14. do 36. wersu, Piotr tłumaczy Żydom
z zapałem, że Bóg posłał Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a oni go ukrzyżowali. W takim kontekście nie dziwi reakcja słuchaczy:
"Cóż mamy czynić, bracia?" (Dz 2,37). Po
długiej katechezie ukazującej im ich
grzech, zaczęli oni wątpić we własną
doskonałość.
Wielu współczesnych mędrców nie
pochwaliłoby Apostoła Piotra. Po co to
wzbudzanie poczucia winy? Po co tyle
mówić o grzechu? I mieli by rację, gdyby
Piotr poprzestał na mówieniu o grzechu.
Apostoł nie ogranicza się do ukazania
prawdy o człowieku, ale wskazuje drogę
wybawienia, wybawienia nie tylko od
poczucia winy, ale od samego zła, które to
poczucie winy powoduje. Jest nim Jezus
Chrystus, nasz Zbawiciel.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Maj miesiącem Maryjnym

Święto 3 maja
Jakie znaczenie dziś ma dla nas Konstytucja 3 Maja?

List papieża Franciszka na maj 2020 r.

Rozmowa z prof. Henrykiem Gmiterkiem, kierownikiem Zakładu Historii XVI–XVIII w. UMCS.

Drodzy bracia i siostry,
Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego
miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu
widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Witaj majowa jutrzenko
1. Witaj majowa jutrzenko
Świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką
Przy zabawie i przy winie

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to
uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien
sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.
Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę
odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Ref. Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Jakie znaczenie
dziś ma dla nas
Konstytucja 3 Maja?
– Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa,
ponieważ najprawdopodobniej w różnych
środowiskach ten fakt historyczny jest różnie
oceniany. Ale nie ulega wątpliwości, że
większość tych ocen jest pozytywna. To
wydarzenie jest zakorzenione w świadomości narodowej i patriotycznej i może stanowić aspekt łączący nas jako społeczeństwo i naród. Konstytucja ciągle jest
elementem, który dla wszystkich stron sporu
politycznego jest czymś pozytywnym. To
największa wartość, że ciągle potrafimy się
wokół tej rocznicy łączyć i wspólnie ją
świętować. Ale to wydarzenie ma znaczenie tylko historyczne, bo tamte postanowienia w żaden sposób nie odnoszą się do
współczesnych czasów.

A jakie znaczenie
konstytucja miała wtedy?
– To był niewątpliwie krok o znaczeniu
rewolucyjnym. Trzeba przypomnieć wszystkim o negatywnych cechach ówczesnego
systemu: liberum veto czy wolnej elekcji
umożliwiającej ingerencję innych państw
w sprawy Rzeczpospolitej. Prowadziły one do
głębokich podziałów, które zresztą skończyły
się wojną domową w XVIII wieku. Do tego
należy wspomnieć o innych wadach, jak
wyeliminowanie z życia społecznego mieszczaństwa, nie mówiąc o chłopach, którzy
stanowili wtedy 70 proc. społeczeństwa, a nie
mieli żadnych praw.
Konstytucja 3 Maja była formą odpowiedzi
na te wszystkie niedomagania ustroju.
Znosiła zasadę liberum veto, wprowadzała
nową formę organizacji Sejmu, który miał być
„zawsze gotowy”. Po raz pierwszy pojawiła
się kadencyjność i zasada większości głosów, co eliminowało tamte wady. Odstąpiono
od elekcyjności na rzecz dziedziczenia tronu.
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Przy czym na tronie miał zasiąść Fryderyk
August z dynastii Wettynów, ale jak się okazało, sprawa nie była do końca z nim
dogadana.

Dlaczego konstytucja
obowiązywała tak krótko?
– Pamiętajmy, że była ona dziełem intelektualnej elity stanu szlacheckiego, m.in.
Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego czy
Juliana Ursyna Niemcewicza, którzy byli
przesiąknięci ideami oświecenia. Ale większość szlachty na taką rewolucję nie była
przygotowana. To środowisko w wielu kwestiach nie było do końca zgodne, o czym
świadczy fakt, że została przyjęta jedynie
głosami stu kilkunastu elektorów. Nie było
pewności, ze większość opowie się za jej
przyjęciem.
Często, nie bez racji, mówi się, że została uchwalona w drodze zamachu stanu.
Naród szlachecki, bo tak zwykło się mawiać, w swojej masie nie był gotowy na
przyjmowanie tego typu rozwiązań. Poza
tym w Petersburgu, Berlinie i Wiedniu zdawano sobie sprawę, że gdyby konstytucja
weszła na dobre w życie, oznaczałoby to
utratę wpływów, zwłaszcza rosyjskich, a
w dłuższej perspektywie mogłoby uczynić
z Rzeczpospolitej państwo o charakterze
lokalnego mocarstwa. W 1793 roku akt
został zniesiony i w większości wprowadzono wcześniejsze zasady. Ale po upadku
Rzeczpo-spolitej był on czymś, co
jednoczyło Polaków w trzech zaborach,
stanowił ważny czynnik w świadomości
narodowej.
Rozmawiał Tomasz Maciuszczak
Żródło:
https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/jakieznaczenie-dzis-ma-dla-nas-konstytucja-3maja,n,1000198623.html

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej
zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i
proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.
Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty

2. Nierząd braci naszych cisnął,
Godność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała

Modlitwa 1

Ref. Witaj maj!, Piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!
Witaj maj!, Piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej
drodze jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych,
która u stóp krzyża zostałaś powiązana z
cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

3. Ale chytrości godzina
Młot swój na nas gotowała
Z piekła rodem Katarzyna
Polskę wrogami zalała
Ref. Chociaż kwitł Trzeci Maj
Rozszarpany biedny kraj. Chociaż
kwitł Trzeci Maj Rozszarpany
biedny kraj.
4. Wrogów tłuszcze wyrok boski
Zmiótł z powierzchni polskich
łanów Znikła boleść, znikły troski
Nie ma w Polsce obcych panów
Ref. Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego
potrzebujemy i jesteśmy pewni, że
zatroszczysz się o to, aby radość i święto –
tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić
po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy
dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co
powie nam Jezus, który obarczył się naszym
cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas
prowadzić
przez
krzyż
ku
radości
zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie
gardzić w potrzebach naszych, ale od
wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Modlitwa 2

Witaj Majowa Jutrzenko to radosna pieśń
patriotyczna, która jest pamiątką ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Zarówno autor
słów jak i melodii nie jest znany.
Wiadomo, że pieśń ta inspirowana była
wierszem Rajnolda Suchodolskigo. Niektóre źródła podają, że melodię do tej pieśni
patriotycznej skomponował sam Fryderyk
Chopin. Również konkretna data powstania
tej pieśni nie jest pewna, najprawdopodobniej był to rok 1831. Pieśń Witaj
majowa Jutrzenko to jedna z najpiękniejszych a zarazem najbardziej żwawych i
wesołych patriotycznych pieśni.
Źródło:

https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/
witaj-majowa-jutrzenko.html
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Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u
Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba
skończyła się i by powróciła perspektywa
nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna,
by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz
otworzył ich serca na ufność.

czne i ekonomiczne z dalekowzro-cznością i
z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby
ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane
do promowania odpowiednich badań, żeby
zapobiec podobnym katastrofom w przyszłoChroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, ści.
pracowników służby zdrowia, wolontariuszy,
którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie
pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, wzrastało poczucie przynależności do jednej
aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej
heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i
solidarnością spieszyli z pomocą w licznych
zdrowie.
biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do
Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy stanowczości w wierze, wytrwałości w słuopiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z żbie, stałości w modlitwie.
troską duszpasterską i zaangażowaniem
ewangelicznym starają się pomagać i O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w
ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i
wspierać wszystkich.
wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmoNajświętsza Dziewico, oświeć umysły nauko- cną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidewców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć mii, żeby życie mogło powrócić do normalnewłaściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. go biegu w spokoju.
Wspieraj przywódców państw, aby działali Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na
mądrze, z troską i wielkodusznością, poma- naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei,
gając tym, którym brakuje tego, co niezbę- o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
dne do życia, planując rozwiązania społe- Maryjo! Amen.

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta
Boża Rodzicielko”
W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej
cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat,
wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza
Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.
O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na
nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i
pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują
swoich
bliskich
zmarłych,
niekiedy
pochowanych w sposób raniący duszę.
Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby
chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie
mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych,
którzy są niespokojni z powodu niepewnej
przyszłości i następstw dla gospodarki i
pracy.
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Z Dzienniczka siostry Faustyny
Z DARAMI BOŻYMI DUSZE POWINNY WSPÓŁPRACOWAĆ W PEŁNYM ZAUFANIU
+ IV. [1938] Dziś wieczorem powiedział mi Jezus: Córko Moja, czy ci czego nie brak?
- Odpowiedziałam: O Miłości moja, gdy mam Ciebie, mam wszystko. I odpowiedział Pan:
- Gdyby dusze całkowicie zdały się na Mnie, Sam bym się podjął uświęcenia ich i
obsypywałbym ich jeszcze większymi łaskami. Są dusze, które usiłowania Moje
w niwecz obracają, ale się nie zniechęcam, ile razy zwrócą się do Mnie, śpieszę im
z pomocą, osłaniając je miłosierdziem i daję im pierwsze miejsce w litościwym Sercu
Moim.
(Dz 1682)
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Maj miesiącem Maryjnym

Święto 3 maja
Jakie znaczenie dziś ma dla nas Konstytucja 3 Maja?

List papieża Franciszka na maj 2020 r.

Rozmowa z prof. Henrykiem Gmiterkiem, kierownikiem Zakładu Historii XVI–XVIII w. UMCS.

Drodzy bracia i siostry,
Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego
miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu
widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Witaj majowa jutrzenko
1. Witaj majowa jutrzenko
Świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką
Przy zabawie i przy winie

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to
uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien
sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.
Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę
odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Ref. Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Jakie znaczenie
dziś ma dla nas
Konstytucja 3 Maja?
– Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa,
ponieważ najprawdopodobniej w różnych
środowiskach ten fakt historyczny jest różnie
oceniany. Ale nie ulega wątpliwości, że
większość tych ocen jest pozytywna. To
wydarzenie jest zakorzenione w świadomości narodowej i patriotycznej i może stanowić aspekt łączący nas jako społeczeństwo i naród. Konstytucja ciągle jest
elementem, który dla wszystkich stron sporu
politycznego jest czymś pozytywnym. To
największa wartość, że ciągle potrafimy się
wokół tej rocznicy łączyć i wspólnie ją
świętować. Ale to wydarzenie ma znaczenie tylko historyczne, bo tamte postanowienia w żaden sposób nie odnoszą się do
współczesnych czasów.

A jakie znaczenie
konstytucja miała wtedy?
– To był niewątpliwie krok o znaczeniu
rewolucyjnym. Trzeba przypomnieć wszystkim o negatywnych cechach ówczesnego
systemu: liberum veto czy wolnej elekcji
umożliwiającej ingerencję innych państw
w sprawy Rzeczpospolitej. Prowadziły one do
głębokich podziałów, które zresztą skończyły
się wojną domową w XVIII wieku. Do tego
należy wspomnieć o innych wadach, jak
wyeliminowanie z życia społecznego mieszczaństwa, nie mówiąc o chłopach, którzy
stanowili wtedy 70 proc. społeczeństwa, a nie
mieli żadnych praw.
Konstytucja 3 Maja była formą odpowiedzi
na te wszystkie niedomagania ustroju.
Znosiła zasadę liberum veto, wprowadzała
nową formę organizacji Sejmu, który miał być
„zawsze gotowy”. Po raz pierwszy pojawiła
się kadencyjność i zasada większości głosów, co eliminowało tamte wady. Odstąpiono
od elekcyjności na rzecz dziedziczenia tronu.
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Przy czym na tronie miał zasiąść Fryderyk
August z dynastii Wettynów, ale jak się okazało, sprawa nie była do końca z nim
dogadana.

Dlaczego konstytucja
obowiązywała tak krótko?
– Pamiętajmy, że była ona dziełem intelektualnej elity stanu szlacheckiego, m.in.
Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego czy
Juliana Ursyna Niemcewicza, którzy byli
przesiąknięci ideami oświecenia. Ale większość szlachty na taką rewolucję nie była
przygotowana. To środowisko w wielu kwestiach nie było do końca zgodne, o czym
świadczy fakt, że została przyjęta jedynie
głosami stu kilkunastu elektorów. Nie było
pewności, ze większość opowie się za jej
przyjęciem.
Często, nie bez racji, mówi się, że została uchwalona w drodze zamachu stanu.
Naród szlachecki, bo tak zwykło się mawiać, w swojej masie nie był gotowy na
przyjmowanie tego typu rozwiązań. Poza
tym w Petersburgu, Berlinie i Wiedniu zdawano sobie sprawę, że gdyby konstytucja
weszła na dobre w życie, oznaczałoby to
utratę wpływów, zwłaszcza rosyjskich, a
w dłuższej perspektywie mogłoby uczynić
z Rzeczpospolitej państwo o charakterze
lokalnego mocarstwa. W 1793 roku akt
został zniesiony i w większości wprowadzono wcześniejsze zasady. Ale po upadku
Rzeczpo-spolitej był on czymś, co
jednoczyło Polaków w trzech zaborach,
stanowił ważny czynnik w świadomości
narodowej.
Rozmawiał Tomasz Maciuszczak
Żródło:
https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/jakieznaczenie-dzis-ma-dla-nas-konstytucja-3maja,n,1000198623.html

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej
zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i
proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.
Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty

2. Nierząd braci naszych cisnął,
Godność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała

Modlitwa 1

Ref. Witaj maj!, Piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!
Witaj maj!, Piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej
drodze jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych,
która u stóp krzyża zostałaś powiązana z
cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

3. Ale chytrości godzina
Młot swój na nas gotowała
Z piekła rodem Katarzyna
Polskę wrogami zalała
Ref. Chociaż kwitł Trzeci Maj
Rozszarpany biedny kraj. Chociaż
kwitł Trzeci Maj Rozszarpany
biedny kraj.
4. Wrogów tłuszcze wyrok boski
Zmiótł z powierzchni polskich
łanów Znikła boleść, znikły troski
Nie ma w Polsce obcych panów
Ref. Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego
potrzebujemy i jesteśmy pewni, że
zatroszczysz się o to, aby radość i święto –
tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić
po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy
dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co
powie nam Jezus, który obarczył się naszym
cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas
prowadzić
przez
krzyż
ku
radości
zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie
gardzić w potrzebach naszych, ale od
wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Modlitwa 2

Witaj Majowa Jutrzenko to radosna pieśń
patriotyczna, która jest pamiątką ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Zarówno autor
słów jak i melodii nie jest znany.
Wiadomo, że pieśń ta inspirowana była
wierszem Rajnolda Suchodolskigo. Niektóre źródła podają, że melodię do tej pieśni
patriotycznej skomponował sam Fryderyk
Chopin. Również konkretna data powstania
tej pieśni nie jest pewna, najprawdopodobniej był to rok 1831. Pieśń Witaj
majowa Jutrzenko to jedna z najpiękniejszych a zarazem najbardziej żwawych i
wesołych patriotycznych pieśni.
Źródło:

https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/
witaj-majowa-jutrzenko.html
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Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u
Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba
skończyła się i by powróciła perspektywa
nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna,
by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz
otworzył ich serca na ufność.

czne i ekonomiczne z dalekowzro-cznością i
z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby
ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane
do promowania odpowiednich badań, żeby
zapobiec podobnym katastrofom w przyszłoChroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, ści.
pracowników służby zdrowia, wolontariuszy,
którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie
pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, wzrastało poczucie przynależności do jednej
aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej
heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i
solidarnością spieszyli z pomocą w licznych
zdrowie.
biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do
Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy stanowczości w wierze, wytrwałości w słuopiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z żbie, stałości w modlitwie.
troską duszpasterską i zaangażowaniem
ewangelicznym starają się pomagać i O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w
ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i
wspierać wszystkich.
wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmoNajświętsza Dziewico, oświeć umysły nauko- cną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidewców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć mii, żeby życie mogło powrócić do normalnewłaściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. go biegu w spokoju.
Wspieraj przywódców państw, aby działali Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na
mądrze, z troską i wielkodusznością, poma- naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei,
gając tym, którym brakuje tego, co niezbę- o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
dne do życia, planując rozwiązania społe- Maryjo! Amen.

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta
Boża Rodzicielko”
W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej
cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat,
wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza
Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.
O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na
nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i
pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują
swoich
bliskich
zmarłych,
niekiedy
pochowanych w sposób raniący duszę.
Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby
chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie
mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych,
którzy są niespokojni z powodu niepewnej
przyszłości i następstw dla gospodarki i
pracy.
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+ IV. [1938] Dziś wieczorem powiedział mi Jezus: Córko Moja, czy ci czego nie brak?
- Odpowiedziałam: O Miłości moja, gdy mam Ciebie, mam wszystko. I odpowiedział Pan:
- Gdyby dusze całkowicie zdały się na Mnie, Sam bym się podjął uświęcenia ich i
obsypywałbym ich jeszcze większymi łaskami. Są dusze, które usiłowania Moje
w niwecz obracają, ale się nie zniechęcam, ile razy zwrócą się do Mnie, śpieszę im
z pomocą, osłaniając je miłosierdziem i daję im pierwsze miejsce w litościwym Sercu
Moim.
(Dz 1682)
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna – 3 maja 2020 r.
1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione
zwłaszcza tych które odeszły od Boga i
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
Kościoła i ich rodziców, zostanie odprabędziemy za zmarłych polecanych w wypowiona o godz. 18.00.
minkach rocznych. Przypominamy, że na5. W tym tygodniu, 7 maja br., przypada I
bożeństwo majowe odprawiane jest w naczwartek miesiąca. Msza św. wotywna
szym kościele codziennie po Mszy św.
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
o godz. 17.00.
Kapłanie zostanie odprawiona o godz.
2. Zachęcamy do codziennej modlitwy przy
17.00. a po Mszy św. koronka do Miłokapliczkach i krzyżach na terenie naszej
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób
parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób
szczególny, modlimy się o powołania
szczególny zachęcamy do modlitwy przy
kapłańskie.
krzyżach znajdujących się przy skrzyżowaW piątek 8 maja br., ze względu na przy6.
niu ulic: Wiertniczej i Obornickiej. Przypopadającą
uroczystość św. Stanisława nie
minamy o zachowaniu zasad obowiązująobowiązuje
post i można spożywać pocych w czasie epidemii.
karmy mięsne.
3. Msza św. Wotywna o Duchu Świętym zo7. W tym tygodniu przypadają następujące
stanie odprawiona w poniedziałek, 4 maja
święta liturgiczne:
br. o godz. 18.00., po Mszy odmówimy
Litanię do Ducha Świętego.
- w poniedziałek, 4 maja, wspomnienie
św. Floriana, męczennika,
4. We wtorek, 5 maja br., modlimy się w in-

tencji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,

- w środę, 6 maja, święto św. Apostołów
Filipa i Jakuba,

Serdeczne życzenia imieninowe
dla naszego Drogiego Księdza Proboszcza, Waldemara Macko
Życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki
oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii
zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie,
abyś był silny mocą wiary, nadziei i miłości,
których udziela Duch Święty.
Parafianie

- piątek, 8 maja, uroczystość św.
Stanisława biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK
4 maja 2020 r. godz. 18.00
Msza święta wotywna o Duchu
Świętym, a następnie litania do
Ducha Świętego.
PIERWSZY WTOREK
5 maja 2020 r. godz. 18.00
Msza św. rodziców za dzieci,
zwłaszcza za te, które odeszły
od wiary i Kościoła
oraz ich rodziców.
Modlitwę rozpoczniemy
o godz. 17.30
PIERWSZY CZWARTEK
6 maja 2020 r. godz. 17.00
Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym
Kapłanie, a po Mszy św. koronka
do Miłosierdzia Bożego.
Modlimy się o powołania
kapłańskie.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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IV Niedziela Wielkanocna

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 14a. 36-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich: W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma
i przemówił donośnym głosem: «Niech cały
dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością,
że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście,
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to
usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż
mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie
w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich,
którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz,
powoła». W wielu też innych słowach dawał
świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród
tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, którzy
przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I
przyłączyło się owego dnia około trzech
tysięcy dusz.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, * orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

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

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

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

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
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od 12.04.2020 do 10.05.2020
Módlmy się o uwolnienie świata
od pandemii koronawirusa.
Niech Zmartwychwstały napełni nas
wiarą i męstwem, abyśmy mogli
sprostać wszelkim wyzwaniom
w tym trudnym okresie.

Nr 582

DRUGIE CZYTANIE
1 P 2, 20b-25

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła:
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze
czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bo-
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S Ł O W A

jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór,
abyście szli za Nim Jego śladami. On
grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie
było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono,
nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale
zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla
sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak
owce, ale teraz nawróciliście się do
Pasterza i Stróża dusz waszych.

W Klimatach:
Jakie znaczenie dziś ma dla nas
Konstytucja 3 Maja? . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Witaj majowa jutrzenko . . . . . . . . . . . . . . 2
List papieża Franciszka
na maj 2020 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3

Oto słowo Boże

Życzenia imieninowe
dla Księdza Proboszcza . . . . . . . . . . . . . 4
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Nabożeństwa w pierwszy
poniedziałek, wtorek i czwartek
miesiąca maja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

J 10, 14

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce
moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA
J 10, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie wchodzi do
owczarni przez bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto
jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś
postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu
obcych». Tę przypowieść opowiedział im
Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co
im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich
Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i
rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i
znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko
po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem po to, aby owce miały życie, i
miały je w obfitości».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
W dzisiejszym 1. czytaniu słyszymy
tylko ostatnie słowa długiej mowy Piotra po
zstąpieniu Ducha Świętego na Apostołów
w dniu Pięćdziesiątnicy: "Niech więc cały
dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście
ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (Dz 2,36). Jakbyśmy sięgnęli do
pełnego fragmentu to przez całą mowę, od
14. do 36. wersu, Piotr tłumaczy Żydom
z zapałem, że Bóg posłał Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a oni go ukrzyżowali. W takim kontekście nie dziwi reakcja słuchaczy:
"Cóż mamy czynić, bracia?" (Dz 2,37). Po
długiej katechezie ukazującej im ich
grzech, zaczęli oni wątpić we własną
doskonałość.
Wielu współczesnych mędrców nie
pochwaliłoby Apostoła Piotra. Po co to
wzbudzanie poczucia winy? Po co tyle
mówić o grzechu? I mieli by rację, gdyby
Piotr poprzestał na mówieniu o grzechu.
Apostoł nie ogranicza się do ukazania
prawdy o człowieku, ale wskazuje drogę
wybawienia, wybawienia nie tylko od
poczucia winy, ale od samego zła, które to
poczucie winy powoduje. Jest nim Jezus
Chrystus, nasz Zbawiciel.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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