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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od 14.06.2020 do 12.07.2020

Módlmy się za naszą Ojczyznę,
aby rozwijała się w pokoju i dobrobycie,

a nauki Jana Pawła II 
były dla wszystkich 

drogowskazem. Ks. dr Waldemar R. Macko

K O M E N T A R Z

 Pycha zaślepia człowieka. Jezus mówiąc 
o roztropnych i mądrych miał na myśli

faryzeuszy, którzy odrzucili prawdę o Bożym
zbawieniu. Jedynie w prostocie serca
można zobaczyć całą prawdę. Prostota to
cecha, która powinna charakteryzować Jego
uczniów.

  To Jezus jest całą Prawdą i źródłem 
prawdy. Odrzucając Jezusa, odrzucając 
prawdę Ewangelii tracimy możliwość po-
znania prawdy o nas samych.

  Współczesny człowiek, któremu Bóg nie 
jest do niczego potrzebny, pozbawia się 
fundamentu poznania prawdy o sobie, 
o swoim człowieczeństwie i o celu swojego
życia. Nie  wiedząc zaś dokąd zmierza -
traci sens życia.

  Jezus zachęca nas dzisiaj byśmy przy-
chodzili do Niego i czerpali ze źródła 
poznania prawdy i dobra. 

1.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.

W najbliższy poniedziałek, 6 lipca br.,
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 7 lipca br.,  modlić się będzie-
my za dzieci, zwłaszcza te które odeszły 
od wiary i kościoła. Modlitwę rozpocznie-
my o godz. 17.30. Msza św. w intencji 
dzieci i ich rodziców, zostanie odprawiona 
o godz. 18.00.

Klub Honorowych Dawców Krwi DAR 
SERCA serdecznie zaprasza do honoro-
wego oddania krwi podczas akcji „Król-
ewski Dar”. Krew będzie można oddać      
w następną niedzielę, 12 lipca br., w godz. 
11.00.-16.00. na terenie Muzeum Pałacu 
Króla Jana III. 

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. An-
ny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęca-
my wszystkie wspólnoty parafialne i słu-
żbę liturgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji 
Eucharystycznej. 

Nowennę do św. Anny rozpoczniemy         
17 lipca. Zapraszamy wszystkich pa-
rafian do licznego udziału w nabożeń-
stwie, aby w ten sposób lepiej przygo-
tować się do uroczystości odpustowej.

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malar-
stwa Zofii Czekierda i Wojciecha Hawrył-
kiewicza.

Koło Radia Maryja zaprasza na Ogólno-
polską  Pielgrzymkę na Jasną Górę        
w dniu 11 lipca br., w 29 rocznicę pow-
stania Radia Maryja.  Wyjazd o godz. 
9.00. Zapisy w Zakrystii lub pod tel. 
605-095-809.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 6 lipca, wspomnienie bł.
Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy,

- środę, 8 lipca, wspomnienie św. Jana
z Dukli, kapłana,

- w sobotę, 11 lipca, święto św. Benedy-
kta, opata.

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Za 9, 9-10

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza: Tak 
mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, 
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój 
idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, 
źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, 
a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie 
złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władz-
two sięgać będzie od morza do morza, od 
brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * 
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * 
i podnosi wszystkich zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 9. 11-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży          
w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chry-
stusowego, ten do Niego nie należy.        
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 
Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne 
ciała mocą mieszkającego w was swego 
Ducha Jesteśmy więc, bracia, dłużni-
kami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli we-
dług ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według 
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha zadawać będziecie 
śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Por. 1 P 2, 9

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

EWANGELIA
Mt 11, 25-30

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
W owym czasie Jezus przemówił tymi 
słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi 
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na 
siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie 
jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto Słowo Pańskie

3.

6.

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię». 

(Mt 10,42)

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA 

6 lipca 2020 r. 
godz. 18.00 

Msza święta wotywna 
o Duchu Świętym,

a następnie litania do Ducha 
Świętego.

PIERWSZY  
WTOREK MIESIĄCA

7 lipca 2020 r. 
godz. 17.30

 Modlitwa w intencji dzieci, 
które odeszły od wiary i 

Kościoła oraz ich rodziców. 
Msza św. w tej intencji

o godz. 18.00.

Zapraszamy

4.

5.

7.

8.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

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

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

2020 – Rok Jana Pawła II 

Jan Paweł II u Jasnogórskiej Matki Kościoła

OSTATNI LIST JANA PAWŁA II 
W 350 ROCZNICĘ CUDOWNEJ OBRONY JASNEJ GÓRY 
Czcigodny Ojciec Izydor Matuszewski 
Generał Zakonu Paulinów 
Jasna Góra 

Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, i w sposób 
niezwykły wsławił czcią wiernych Jej Jasnogórski wizerunek, wiele razy w historii naszej Ojczyzny za Jej wstawiennictwem okazywał nam 
swoje nieskończone miłosierdzie. Za tę szczególną Bożą opiekę dziękujemy w sposób szczególny dziś, gdy przeżywamy jubileusz 350 lat 
od cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego w czasie tak zwanego "potopu szwedzkiego". 

Odwołując się do tych wydarzeń z drugiej połowy XVII stulecia, uświadamiamy sobie, że widmo całkowitej utraty suwerenności  państwa 
niosło ze sobą groźbę zniewolenia polskiego ducha. Wielu utraciło wówczas nadzieję, porzucając wiarę ojców i poddając się panowaniu 
wroga, który jako jeden z celów stawiał sobie wykorzenienie katolicyzmu. Z Bożego zrządzenia Jasna Góra stała się opatrznościowym 
bastionem w walce o zachowanie wolności i narodowej tożsamości. 

Dobrze to rozumiał ówczesny przeor częstochowskiego klasztoru O. Augustyn Kordecki. Jak pisze Sienkiewicz, powtarzał on często: 
"Jeszcze Najświętsza Panna pokaże, że od burzących kolubryn silniejsza". Nawiązując do tego wyrazu wiary w moc Jasnogórskiej 
Królowej, mówiłem kiedyś: 

Jeżeli patrzymy na postać Augustyna Kordeckiego, jego bohaterską decyzję obrony Jasnej Góry, jego zwycięstwo, wówczas odżywają     
w nim jakże liczne postacie naszej historii -postacie pasterzy, kapłanów i zarazem żołnierzy. Jego geniusz był zapoczątkowaniem nowych 
czasów, nowych zadań dziejowych i ducha polskiego. O. Augustyn Kordecki odniósł zwycięstwo. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona 
jedna potrafiła się obronić przed "potopem", ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Ten fakt mówił bardzo wiele 
współczesnym, ale ten fakt mówił jeszcze więcej potomnym" (6.05.1973). Niech ten fakt mówi również do naszego pokolenia. Niech stanie 
się wezwaniem do jedności w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości Polski i wszystkich Polaków. Niech przywołuje do strzeżenia 
skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku zbudowaniu, a nie ku upadkowi. 

Klękając przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę się, aby mój naród, przez wiarę w Jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił 
zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi 
polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących. 
Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać O. Augustyna, potrafili bronić każdego dobra, które 
służy Rzeczypospolitej. 

Błogosławię i ofiarowuję nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, jednocząc się w duchu z Paulinami, stróżami Sanktuarium i               
z wszystkimi Pielgrzymami. Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego Jej Matczynej opiece. Totus Tuus! 
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Jako papieska uczelnia nie mamy głównie ambicji badawczych, ale jesteśmy nastawieni duszpastersko, aby naszymi wykładami służyć 
Kościołowi i człowiekowi - mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

   Podczas każdej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II nawiedzał Jasną Górę. Modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, zawierzał Jej 
Polskę, Kościół i świat,  głosił homilie, spotykał się z duchowieństwem, z osobami konsekrowanymi, z wiernymi, którzy z różnych zakątków 
Polski przyjeżdżali na spotkanie z Papieżem Polakiem. Tuż przed śmiercią Jan Paweł II poświęcił Korony dla Jasnogórskiej Królowej Polski i 
napisał do Ojców Paulinów ostatni list, który załączamy.

Anna Druś: Pytając o uczelnię dzisiaj nie 
sposób nie zapytać, jak pandemia zmieniła
rzeczywistość PWTW? 
Ks. prof. Krzysztof Pawlina: Zmieniła niewie-
le. Parę lat temu jako jedni z pierwszych
w Polsce stworzyliśmy studia e-learningowe 
metodą tzw. blended learning, czyli kilka wy-
kładów w roku, reszta zajęć metodą online. 
Patrzono na nas wówczas z powątpiewaniem, 
nie rozumiejąc jak można studiować teologię
online? Tymczasem teraz, gdy przyszedł koro-
nawirus, prawie nie odczuliśmy różnicy, bo już 
byliśmy przygotowani na tę zdalną formę na-
uki. To są oczywiście pewne protezy, które 
w tej chwili zastępują normalne życie. Przecież
student nie przychodzi na uczelnię tylko po to, 
aby uzyskać jakąś wiedzę. Uczelnia to też 
spotkanie z profesorem, zwłaszcza w przypa-
dku studiowania teologii, kiedy zdobywając
wiedzę spotykamy człowieka wierzącego, 
który mówi o Bogu. Na naszej uczelni studia
teologiczne przerywamy w połowie dnia i 
idziemy wszyscy wspólnie na Mszę świętą, po
to aby nie tylko poznać, ale też spotkać. To dla 
teologii bardzo ważne. Modlitwa połączona 
z poznaniem czyni człowieka głębszym niż 
wyłącznie w przypadku formacji intelektualnej, 
że coś o kimś wiem. Dzięki temu połączeniu
człowiek, który wychodzi z dyplomem nosi 
w sobie doświadczenie uczelni, która dała mu
poznać Boga.
Wyjaśnijmy może, w czym specjalizuje się 
PWTW. Ta uczelnia kojarzy się głównie ze
studiami prowadzonymi dla kleryków
w Warszawie, ale przecież nie tylko przyszli
księża się tu uczą, bo jest też bogata oferta
dla świeckich?
Papieski Wydział Teologiczny ma trzy formy 
studiów i stacjonarne, przeznaczone dla klery-
ków z sześciu afiliowanych seminariów to tylko 
część oferty. Tak naprawdę na naszej uczelni 
jest więcej ludzi świeckich, na 1260 studentów 
klerycy to jedynie 300 osób. Stawiamy sobie 
dwa cele. Pierwszym jest przygotowanie ludzi 
i współpracowników księży do posługi w para-
fiach, a drugim celem jest człowiek, któremu 
chcemy pomóc zbudować więź z Bogiem oraz
– poprzez przygotowanie do małżeństwa –
z drugim człowiekiem. Dlatego papieska
uczelnia nie ma ambicji badawczych. Jeste-
śmy nastawieni bardziej duszpastersko, chce-
my być uczelnią, która służy Kościołowi i czło-
wiekowi. Dlatego te nasze propozycje, jeśli
mówimy o parafii to: katechetyka, dziennikar-
stwo i teologia – zarówno pięcioletnia, jak i
teologia dla zabieganych, której uczestnicy
w dwa lata poznają całe magisterium Kościoła.
Jeśli mówimy o człowieku, to mamy całą sferę
duchowości. W tym roku będziemy mieć kilka
obszarów np. lectio divina w teorii i praktyce,
duchowość ignacjańska w teorii i w praktyce
itd. To będą wykłady otwarte po to, aby każdy
wybrał czego jego duszy potrzeba. Nową pro-
pozycją jest też Szkoła Biblijna, ponieważ wi-
dzimy, że ludzie bardzo interesują się Biblią,
czytają ją, ale też za bardzo jej nie rozumieją i
często pytają: dlaczego jest tak a nie inaczej?
I to zainspirowało nas, aby pomóc ludziom
zrozumieć Biblię i nią żyć.

Metropolita warszawski zachęca 
do formacji intelektualno-duchowej 

na PWTW
Drodzy Bracia i Siostry

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie rozpoczął rekrutację na kolejny rok studiów 
akademickich. Nasza diecezjalna uczelnia od blisko 60 lat służy nie tylko naszej diecezji, 
lecz także kilkunastu seminariom i ośrodkom zamiejscowym w różnych miastach Polski. 
Wielu jej absolwentów jest czynnie zaangażowanych w życie Kościoła w różnych 
wspólnotach i instytucjach.

Studia magisterskie z teologii i katechetyki można odbywać w trybie zaocznym i e-
learningowym. Specjalizację katechetyczną można ponadto uzyskać w trakcie studiów 
podyplomowych.

Oprócz regularnych zajęć akademickich uczelnia prowadzi także kursy dla osób 
zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, dla młodych dziennikarzy, dla duszpasterzy 
młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się skompensowany, dwuletni cykl 
“Teologii dla zabieganych”. Wiele osób poznaje w ten sposób podstawy najważniejszych 
prawd wiary. Nowością wśród tegorocznych propozycji jest – także dwuletnia – szkoła 
biblijna.

Wśród studentów są osoby w różnym wieku, różnych zawodów. Przychodzą liderzy i 
członkowie ruchów i wspólnot katolickich, przychodzą osoby poszukujące swego miejsca w 
Kościele i pogłębiające swoją relację z Bogiem. Niech potencjał nauki i wiary, który wspólnie 
tworzą nasi profesorowie i studenci zostanie wykorzystany dla wspólnego dobra Kościoła. 
Zapraszamy do podjęcia studiów na naszej Uczelni

Kazimierz kard. Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Powiedział ksiądz rektor, że staracie się 
przede wszystkim odpowiadać na realne
potrzeby ludzi czy parafii. A ja spytam, 
jakie to są potrzeby? Co najbardziej intere-
suje osoby, które do Was przychodzą na
studia? 
Doświadczenie pokazuje, że największe za-
interesowanie budzą przede wszystkim du-
chowość i odpowiedzi na pytania egzysten-
cjalne ludzi. Przychodzą często na wykłady 
z pytaniem: jak żyć? Dlatego jako uczelnia
papieska staramy się im dawać gamę propo-
zycji, które odpowiedzą na te pytania: co mam 
zrobić ze sobą, jak mam żyć. Popularnością 
cieszy się też duchowość, ponieważ ludzie
chcą się modlić, ale czasami nie wiedzą jak.
Tak samo biblistyka. Biblia jest często książ-
ką, która stoi na półce w domu, ale po wyjściu 
z Mszy ludzie nadal nie wiedzą co oznacza 
przeczytane Słowo Boże. Dlatego co roku, 
wyczuwając różne potrzeby ludzi, próbujemy 
stworzyć taki projekt edukacyjny, który na nie 
odpowie. Będziemy też go mogli łatwo wyga-
sić, jeśli dana potrzeba zniknie a ludzie prze-
staną na to przychodzić. Nasza uczelnia żyje, 
ponieważ ciągle pulsują w niej żywe pytania i 
odpowiedzi.

Odpowiedzią na takie potrzeby są chyba 
też otwarte wykłady z cyklu “Duchowość
dla Warszawy”… 
Cztery lata temu przyszło mi do głowy, że – 

skoro jesteśmy uczelnią teologiczną w War-
szawie – powinniśmy jakoś tej Warszawie 
służyć. Warszawa to przecież miasto, w któ-
rym koncentruje się życie polityczne, społe-
czne, biznesowe, ale czasem trudno odna-
leźć jego duchowość. Czy stolica ma swoją 
duchowość? Dlatego czułem powinność za-
proponowania czegoś Warszawie z tej dzie-
dziny. Nie byliśmy pewni, czy to nie jest jakiś 
wymysł teoretyczny, ale okazuje się, że nie. 
Zresztą próbujemy zaproponować warsza-
wiakom tematy, które dotyczą ich życia. I 
udało się. Dzisiaj ludzie są za to bardzo 
wdzięczni, przychodzą i pytają, zwłaszcza 
teraz, kiedy koronawirus pozamykał nas 
wszystkich w domu – kiedy będzie następne 
spotkanie. Uczestnicy tych spotkań mają oka-
zję poznać ludzi, którzy są kompetentni w da-
nej dziedzinie, czy to psychologii, ducho-
wości, czy w czymś innym. Cykl tworzymy we 
współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą, 
od której wynajmujemy salę.
Które wykłady cieszyły się do tej pory 
największą popularnością?
Najbardziej popularne są wykłady z pograni-
cza psychologii i duchowości oraz o relacjach 
międzyludzkich. To takie pulsujące problemy, 
o których ludzie chętnie słuchają. Jak żyć, jak
się nie kłócić, jak się modlić? Takie pytania
stawiane w różnej formie – przyciągają.
Zapis całej rozmowy jest dostępny na stronie:
https://stacja7.pl/rozmowy/uczelnia-ktora-
pomaga-poznac-boga/

Watykan, 1 kwietnia 2005 r. 

Jan Paweł II, Orędzie do młodych - Niedziela Palmowa 2003 

Wam również, drodzy młodzi, przekazuję dzisiaj symbolicznie koron-
kę Różańca. 

Niech przez modlitwę i rozważanie tajemnic Maryja prowadzi was 
bezpiecznie do swego Syna! Nie wstydźcie się odmawiać Różańca 
sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i 
w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajacie się odmawiać 
go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie 
wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu 
gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta 
modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości i 
radosnymi i wytrwałymi w nadziei. Z Maryją, służebnicą Pańską, 
odkryjecie radość i płodność życia ukrytego. 

Uczelnia, która pomaga poznać Boga

https://stacja7.pl/rozmowy/uczelnia-ktora-pomaga-3
https://stacja7.pl/rozmowy/uczelnia-ktora-pomaga-3
https://stacja7.pl/rozmowy/uczelnia-ktora-pomaga-3


Nr 591z w2 Nr 591

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

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

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

2020 – Rok Jana Pawła II 

Jan Paweł II u Jasnogórskiej Matki Kościoła

OSTATNI LIST JANA PAWŁA II 
W 350 ROCZNICĘ CUDOWNEJ OBRONY JASNEJ GÓRY 
Czcigodny Ojciec Izydor Matuszewski 
Generał Zakonu Paulinów 
Jasna Góra 

Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, i w sposób 
niezwykły wsławił czcią wiernych Jej Jasnogórski wizerunek, wiele razy w historii naszej Ojczyzny za Jej wstawiennictwem okazywał nam 
swoje nieskończone miłosierdzie. Za tę szczególną Bożą opiekę dziękujemy w sposób szczególny dziś, gdy przeżywamy jubileusz 350 lat 
od cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego w czasie tak zwanego "potopu szwedzkiego". 

Odwołując się do tych wydarzeń z drugiej połowy XVII stulecia, uświadamiamy sobie, że widmo całkowitej utraty suwerenności  państwa 
niosło ze sobą groźbę zniewolenia polskiego ducha. Wielu utraciło wówczas nadzieję, porzucając wiarę ojców i poddając się panowaniu 
wroga, który jako jeden z celów stawiał sobie wykorzenienie katolicyzmu. Z Bożego zrządzenia Jasna Góra stała się opatrznościowym 
bastionem w walce o zachowanie wolności i narodowej tożsamości. 

Dobrze to rozumiał ówczesny przeor częstochowskiego klasztoru O. Augustyn Kordecki. Jak pisze Sienkiewicz, powtarzał on często: 
"Jeszcze Najświętsza Panna pokaże, że od burzących kolubryn silniejsza". Nawiązując do tego wyrazu wiary w moc Jasnogórskiej 
Królowej, mówiłem kiedyś: 

Jeżeli patrzymy na postać Augustyna Kordeckiego, jego bohaterską decyzję obrony Jasnej Góry, jego zwycięstwo, wówczas odżywają     
w nim jakże liczne postacie naszej historii -postacie pasterzy, kapłanów i zarazem żołnierzy. Jego geniusz był zapoczątkowaniem nowych 
czasów, nowych zadań dziejowych i ducha polskiego. O. Augustyn Kordecki odniósł zwycięstwo. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona 
jedna potrafiła się obronić przed "potopem", ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Ten fakt mówił bardzo wiele 
współczesnym, ale ten fakt mówił jeszcze więcej potomnym" (6.05.1973). Niech ten fakt mówi również do naszego pokolenia. Niech stanie 
się wezwaniem do jedności w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości Polski i wszystkich Polaków. Niech przywołuje do strzeżenia 
skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku zbudowaniu, a nie ku upadkowi. 

Klękając przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę się, aby mój naród, przez wiarę w Jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił 
zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi 
polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących. 
Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać O. Augustyna, potrafili bronić każdego dobra, które 
służy Rzeczypospolitej. 

Błogosławię i ofiarowuję nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, jednocząc się w duchu z Paulinami, stróżami Sanktuarium i               
z wszystkimi Pielgrzymami. Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego Jej Matczynej opiece. Totus Tuus! 
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  Jako papieska uczelnia nie mamy głównie ambicji badawczych, ale jesteśmy nastawieni duszpastersko, aby naszymi wykładami służyć 
Kościołowi i człowiekowi - mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

   Podczas każdej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II nawiedzał Jasną Górę. Modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, zawierzał Jej 
Polskę, Kościół i świat,  głosił homilie, spotykał się z duchowieństwem, z osobami konsekrowanymi, z wiernymi, którzy z różnych zakątków 
Polski przyjeżdżali na spotkanie z Papieżem Polakiem. Tuż przed śmiercią Jan Paweł II poświęcił Korony dla Jasnogórskiej Królowej Polski i 
napisał do Ojców Paulinów ostatni list, który załączamy.

Anna Druś: Pytając o uczelnię dzisiaj nie 
sposób nie zapytać, jak pandemia zmieniła 
rzeczywistość PWTW? 
Ks. prof. Krzysztof Pawlina: Zmieniła niewie-
le. Parę lat temu jako jedni z pierwszych         
w Polsce stworzyliśmy studia e-learningowe 
metodą tzw. blended learning, czyli kilka wy-
kładów w roku, reszta zajęć metodą online. 
Patrzono na nas wówczas z powątpiewaniem, 
nie rozumiejąc jak można studiować teologię 
online? Tymczasem teraz, gdy przyszedł koro-
nawirus, prawie nie odczuliśmy różnicy, bo już 
byliśmy przygotowani na tę zdalną formę na-
uki. To są oczywiście pewne protezy, które      
w tej chwili zastępują normalne życie. Przecież 
student nie przychodzi na uczelnię tylko po to, 
aby uzyskać jakąś wiedzę. Uczelnia to też 
spotkanie z profesorem, zwłaszcza w przypa-
dku studiowania teologii, kiedy zdobywając 
wiedzę spotykamy człowieka wierzącego, 
który mówi o Bogu. Na naszej uczelni studia 
teologiczne przerywamy w połowie dnia i 
idziemy wszyscy wspólnie na Mszę świętą, po 
to aby nie tylko poznać, ale też spotkać. To dla 
teologii bardzo ważne. Modlitwa połączona     
z poznaniem czyni człowieka głębszym niż 
wyłącznie w przypadku formacji intelektualnej, 
że coś o kimś wiem. Dzięki temu połączeniu 
człowiek, który wychodzi z dyplomem nosi      
w sobie doświadczenie uczelni, która dała mu 
poznać Boga.
Wyjaśnijmy może, w czym specjalizuje się 
PWTW. Ta uczelnia kojarzy się głównie ze 
studiami prowadzonymi dla kleryków        
w Warszawie, ale przecież nie tylko przyszli 
księża się tu uczą, bo jest też bogata oferta 
dla świeckich?
Papieski Wydział Teologiczny ma trzy formy 
studiów i stacjonarne, przeznaczone dla klery-
ków z sześciu afiliowanych seminariów to tylko 
część oferty. Tak naprawdę na naszej uczelni 
jest więcej ludzi świeckich, na 1260 studentów 
klerycy to jedynie 300 osób. Stawiamy sobie 
dwa cele. Pierwszym jest przygotowanie ludzi 
i współpracowników księży do posługi w para-
fiach, a drugim celem jest człowiek, któremu 
chcemy pomóc zbudować więź z Bogiem oraz 
– poprzez przygotowanie do małżeństwa –   
z drugim człowiekiem. Dlatego papieska
uczelnia nie ma ambicji badawczych. Jeste-
śmy nastawieni bardziej duszpastersko, chce-
my być uczelnią, która służy Kościołowi i czło-
wiekowi. Dlatego te nasze propozycje, jeśli
mówimy o parafii to: katechetyka, dziennikar-
stwo i teologia – zarówno pięcioletnia, jak i
teologia dla zabieganych, której uczestnicy
w dwa lata poznają całe magisterium Kościoła.
Jeśli mówimy o człowieku, to mamy całą sferę
duchowości. W tym roku będziemy mieć kilka
obszarów np. lectio divina w teorii i praktyce,
duchowość ignacjańska w teorii i w praktyce
itd. To będą wykłady otwarte po to, aby każdy
wybrał czego jego duszy potrzeba. Nową pro-
pozycją jest też Szkoła Biblijna, ponieważ wi-
dzimy, że ludzie bardzo interesują się Biblią,
czytają ją, ale też za bardzo jej nie rozumieją i
często pytają: dlaczego jest tak a nie inaczej?
I to zainspirowało nas, aby pomóc ludziom
zrozumieć Biblię i nią żyć.

Metropolita warszawski zachęca 
do formacji intelektualno-duchowej 

na PWTW
Drodzy Bracia i Siostry

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie rozpoczął rekrutację na kolejny rok studiów 
akademickich. Nasza diecezjalna uczelnia od blisko 60 lat służy nie tylko naszej diecezji, 
lecz także kilkunastu seminariom i ośrodkom zamiejscowym w różnych miastach Polski. 
Wielu jej absolwentów jest czynnie zaangażowanych w życie Kościoła w różnych 
wspólnotach i instytucjach.

Studia magisterskie z teologii i katechetyki można odbywać w trybie zaocznym i e-
learningowym. Specjalizację katechetyczną można ponadto uzyskać w trakcie studiów 
podyplomowych.

Oprócz regularnych zajęć akademickich uczelnia prowadzi także kursy dla osób 
zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, dla młodych dziennikarzy, dla duszpasterzy 
młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się skompensowany, dwuletni cykl 
“Teologii dla zabieganych”. Wiele osób poznaje w ten sposób podstawy najważniejszych 
prawd wiary. Nowością wśród tegorocznych propozycji jest – także dwuletnia – szkoła 
biblijna.

Wśród studentów są osoby w różnym wieku, różnych zawodów. Przychodzą liderzy i 
członkowie ruchów i wspólnot katolickich, przychodzą osoby poszukujące swego miejsca w 
Kościele i pogłębiające swoją relację z Bogiem. Niech potencjał nauki i wiary, który wspólnie 
tworzą nasi profesorowie i studenci zostanie wykorzystany dla wspólnego dobra Kościoła. 
Zapraszamy do podjęcia studiów na naszej Uczelni

Kazimierz kard. Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Powiedział ksiądz rektor, że staracie się 
przede wszystkim odpowiadać na realne 
potrzeby ludzi czy parafii. A ja spytam, 
jakie to są potrzeby? Co najbardziej intere-
suje osoby, które do Was przychodzą na 
studia? 
Doświadczenie pokazuje, że największe za-
interesowanie budzą przede wszystkim du-
chowość i odpowiedzi na pytania egzysten-
cjalne ludzi. Przychodzą często na wykłady  
z pytaniem: jak żyć? Dlatego jako uczelnia 
papieska staramy się im dawać gamę propo-
zycji, które odpowiedzą na te pytania: co mam 
zrobić ze sobą, jak mam żyć. Popularnością 
cieszy się też duchowość, ponieważ ludzie 
chcą się modlić, ale czasami nie wiedzą jak. 
Tak samo biblistyka. Biblia jest często książ-
ką, która stoi na półce w domu, ale po wyjściu 
z Mszy ludzie nadal nie wiedzą co oznacza 
przeczytane Słowo Boże. Dlatego co roku, 
wyczuwając różne potrzeby ludzi, próbujemy 
stworzyć taki projekt edukacyjny, który na nie 
odpowie. Będziemy też go mogli łatwo wyga-
sić, jeśli dana potrzeba zniknie a ludzie prze-
staną na to przychodzić. Nasza uczelnia żyje, 
ponieważ ciągle pulsują w niej żywe pytania i 
odpowiedzi.

Odpowiedzią na takie potrzeby są chyba 
też otwarte wykłady z cyklu “Duchowość 
dla Warszawy”… 
Cztery lata temu  przyszło  mi  do  głowy,  że – 

skoro jesteśmy uczelnią teologiczną w War-
szawie – powinniśmy jakoś tej Warszawie 
służyć. Warszawa to przecież miasto, w któ-
rym koncentruje się życie polityczne, społe-
czne, biznesowe, ale czasem trudno odna-
leźć jego duchowość. Czy stolica ma swoją 
duchowość? Dlatego czułem powinność za-
proponowania czegoś Warszawie z tej dzie-
dziny. Nie byliśmy pewni, czy to nie jest jakiś 
wymysł teoretyczny, ale okazuje się, że nie. 
Zresztą próbujemy zaproponować warsza-
wiakom tematy, które dotyczą ich życia. I 
udało się. Dzisiaj ludzie są za to bardzo 
wdzięczni, przychodzą i pytają, zwłaszcza 
teraz, kiedy koronawirus pozamykał nas 
wszystkich w domu – kiedy będzie następne 
spotkanie. Uczestnicy tych spotkań mają oka-
zję poznać ludzi, którzy są kompetentni w da-
nej dziedzinie, czy to psychologii, ducho-
wości, czy w czymś innym. Cykl tworzymy we 
współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą, 
od której wynajmujemy salę.
Które wykłady cieszyły się do tej pory 
największą popularnością?
Najbardziej popularne są wykłady z pograni-
cza psychologii i duchowości oraz o relacjach 
międzyludzkich. To takie pulsujące problemy, 
o których ludzie chętnie słuchają. Jak żyć, jak
się nie kłócić, jak się modlić? Takie pytania
stawiane w różnej formie – przyciągają.
Zapis całej rozmowy jest dostępny na stronie:
https://stacja7.pl/rozmowy/uczelnia-ktora-
pomaga-poznac-boga/

Watykan, 1 kwietnia 2005 r. 

Jan Paweł II, Orędzie do młodych - Niedziela Palmowa 2003 

Wam również, drodzy młodzi, przekazuję dzisiaj symbolicznie koron-
kę Różańca. 

Niech przez modlitwę i rozważanie tajemnic Maryja prowadzi was 
bezpiecznie do swego Syna! Nie wstydźcie się odmawiać Różańca 
sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i 
w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajacie się odmawiać 
go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie 
wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu 
gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta 
modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości i 
radosnymi i wytrwałymi w nadziei. Z Maryją, służebnicą Pańską, 
odkryjecie radość i płodność życia ukrytego. 

Uczelnia, która pomaga poznać Boga
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Zapraszamy 
do odwiedzania dzwonnicy, 

w której prezentujemy 
wystawę malarstwa 

Zofii Czekierda i Wojciecha 
Hawryłkiewicza.
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od 14.06.2020 do 12.07.2020

Módlmy się za naszą Ojczyznę,
aby rozwijała się w pokoju i dobrobycie,

a nauki Jana Pawła II 
były dla wszystkich 

drogowskazem. Ks. dr Waldemar R. Macko

K O M E N T A R Z

Pycha zaślepia człowieka. Jezus mówiąc 
o roztropnych i mądrych miał na myśli

faryzeuszy, którzy odrzucili prawdę o Bożym
zbawieniu. Jedynie w prostocie serca
można zobaczyć całą prawdę. Prostota to
cecha, która powinna charakteryzować Jego
uczniów.

To Jezus jest całą Prawdą i źródłem 
prawdy. Odrzucając Jezusa, odrzucając 
prawdę Ewangelii tracimy możliwość po-
znania prawdy o nas samych.

Współczesny człowiek, któremu Bóg nie 
jest do niczego potrzebny, pozbawia się 
fundamentu poznania prawdy o sobie, 
o swoim człowieczeństwie i o celu swojego
życia. Nie wiedząc zaś dokąd zmierza -
traci sens życia.

Jezus zachęca nas dzisiaj byśmy przy-
chodzili do Niego i czerpali ze źródła 
poznania prawdy i dobra. 

1.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.

W najbliższy poniedziałek, 6 lipca br.,
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 7 lipca br.,  modlić się będzie-
my za dzieci, zwłaszcza te które odeszły 
od wiary i kościoła. Modlitwę rozpocznie-
my o godz. 17.30. Msza św. w intencji 
dzieci i ich rodziców, zostanie odprawiona 
o godz. 18.00.

Klub Honorowych Dawców Krwi DAR 
SERCA serdecznie zaprasza do honoro-
wego oddania krwi podczas akcji „Król-
ewski Dar”. Krew będzie można oddać      
w następną niedzielę, 12 lipca br., w godz. 
11.00.-16.00. na terenie Muzeum Pałacu 
Króla Jana III. 

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. An-
ny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęca-
my wszystkie wspólnoty parafialne i słu-
żbę liturgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji 
Eucharystycznej. 

Nowennę do św. Anny rozpoczniemy         
17 lipca. Zapraszamy wszystkich pa-
rafian do licznego udziału w nabożeń-
stwie, aby w ten sposób lepiej przygo-
tować się do uroczystości odpustowej.

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malar-
stwa Zofii Czekierda i Wojciecha Hawrył-
kiewicza.

Koło Radia Maryja zaprasza na Ogólno-
polską  Pielgrzymkę na Jasną Górę        
w dniu 11 lipca br., w 29 rocznicę pow-
stania Radia Maryja.  Wyjazd o godz. 
9.00. Zapisy w Zakrystii lub pod tel. 
605-095-809.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 6 lipca, wspomnienie bł.
Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy,

- środę, 8 lipca, wspomnienie św. Jana
z Dukli, kapłana,

- w sobotę, 11 lipca, święto św. Benedy-
kta, opata.

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Za 9, 9-10

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza: Tak 
mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, 
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój 
idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, 
źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, 
a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie 
złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władz-
two sięgać będzie od morza do morza, od 
brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * 
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * 
i podnosi wszystkich zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 9. 11-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży          
w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chry-
stusowego, ten do Niego nie należy.        
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 
Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne 
ciała mocą mieszkającego w was swego 
Ducha Jesteśmy więc, bracia, dłużni-
kami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli we-
dług ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według 
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha zadawać będziecie 
śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Por. 1 P 2, 9

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

EWANGELIA
Mt 11, 25-30

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
W owym czasie Jezus przemówił tymi 
słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi 
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na 
siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie 
jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto Słowo Pańskie

3.

6.

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię». 

(Mt 10,42)

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA 

6 lipca 2020 r. 
godz. 18.00 

Msza święta wotywna 
o Duchu Świętym,

a następnie litania do Ducha 
Świętego.

PIERWSZY  
WTOREK MIESIĄCA

7 lipca 2020 r. 
godz. 17.30

 Modlitwa w intencji dzieci, 
które odeszły od wiary i 

Kościoła oraz ich rodziców. 
Msza św. w tej intencji

o godz. 18.00.

Zapraszamy

4.

5.

7.

8.
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