KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela Zwykła – 2 sierpnia 2020 r.
1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo adoracyjne zostanie odprawione
o godz. 17.00, a następnie procesja eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Msza św. wotywna o Duchu Świętym zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Kapłanie zostanie odprawiona o godz.
17.00., a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.
W piątek, 7 sierpnia, Msza św. wotywna
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać: rano i od
godz. 16.00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza Święta w intencji wynagradzającej Bożemu Sercu
zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po
Niej Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi Nabożeństwo Pierwszopiątkowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek, 4 sierpnia br., modlić się będziemy za dzieci, zwłaszcza te które odeszły od wiary i Kościoła. Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców, zostanie
7. W tym tygodniu przypadają następujące
odprawiona o godz. 17.00.
wspomnienia liturgiczne:
4. Jak każdego roku w Święto Przemienienia
- we wtorek, 4 sierpnia, wspomnienie św.
Pańskiego, w czwartek, 6 sierpnia o godz.
Jana Marii Vianneya, kapłana,
16.00, zostanie odprawiona na cmentarzu
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin.
- w czwartek, 6 sierpnia, święto
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szczePrzemienienia Pańskiego,
gólny, polecać będziemy tych, którzy opu- w sobotę, 8 sierpnia, wspomnienie św.
ścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych poleDominika, kapłana.
canych naszym modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogo5. Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślczwartku, 6 sierpnia br., naszą duchową
ności w życiu osobistym i zawodowym.
pielgrzymkę do Sanktuarium Jasnogórskiego przeżywać będziemy odmawiając 8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
różaniec. Modlitwę różańcową odmawiaw minionym miesiącu naszych parafian:
my codziennie, za wyjątkiem soboty, po
- śp. Heryka Siwickiego,
Mszy św. o godz. 17.00. - chodząc wokół
kościoła.
- śp. Reginę Grabską.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek i
I piątek miesiąca.

W czwartek, 6 sierpnia, Msza św. wotywna
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
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PIERWSZY CZWARTEK
6 sierpnia 2020 r. godz. 17.00
Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
w intencji księży pracujących
w naszej parafii, po Mszy św. koronka
do Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu, w sposób szczególny,
modlimy się o powołania kapłańskie.
PIERWSZY PIĄTEK
7 sierpnia2020 r..
Msza św. o godz. 18.00.
z intencją wynagradzającą
Bożemu Sercu.
Po Mszy zostanie odprawione
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe
prowadzone przez wspólnotę
Odnowy w Duchu Świętym
wraz z kapłanem.
Zapraszamy

XVIII Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 55, 1-3

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.

Zapraszamy
do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy
wystawę malarstwa
Zofii Czekierda i Wojciecha
Hawryłkiewicza.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych
drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 35. 37-39
od 12.07.2020 do 13.09.2020
Módlmy się, aby nasi bracia,
którzy oddalili się od wiary,
odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana
i piękno życia chrześcijańskiego.

Nr 595

Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co
jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi
Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i
spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i
bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?
Oto słowo Boże
I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i
dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Naĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
kłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie
Mt 4, 4b
Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz
dla Dawida».
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

S Ł O W A

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Bracia: Któż nas może
odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie,
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki
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Mt 14, 13-21
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie,
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i
z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór,
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i
zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im
odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy
dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie
mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch
ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał
w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś
tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co
pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
Różne są rodzaje głodu i ich źródła,
różne są też sposoby jego zaspokajania.
Niektóre głody i potrzeby można w sobie
w znacznym stopniu zagłuszyć, zwłaszcza
te dotyczące życia duchowego. Inne związane z życiem biologicznym muszą zostać
zaspokojone w minimalnym stopniu.
Niezależnie od tego jednak jakie są nasze głody, sposób w jaki nasycimy je
będzie nas kształtował.
Człowiek jest tym co je. Jeśli zabraknie
w naszym życiu pokarmu duchowego,
każdy inny straci swój smak, potęgując
w nas pustkę i brak. Bo tylko Bóg może
nas nasycić. Dlatego, tak ważne jest
odkrycie prawdy o tym, że każdy pokarm
jest Jego darem i tak należy go przyjmować. Jeśli będę próbował two-rzyć dla
siebie własną „dietę życia”, nie uwzględniając w niej Boga, zawsze będzie ona
niezbilansowana i niezdrowa.
Ks. Maciej Czapliński
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Przemienienie Pańskie

Powstanie Warszawskie

6 sierpnia Kościół katolicki obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie jest tematem rozważań modlitwy różańcowej:
IV Tajemnicy Światła.
Tajemnica Przemienienia Jezusa wbudowana jest w ciąg Jego zwykłej działalności
mesjańskiej: cuda, nauczanie, zapowiedź
Męki. I nagle Jezus przerwał codzienną pracę i zabrał „ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17,1). Dlaczego na górę? Góra
w języku biblijnym ma znaczenie teologiczne: jest to miejsce bliskości Boga,
objawie-nia się Boga, np. Góra Synaj. Na
tę górę prowadzi uczniów Jezus: „wziął”,
„zaprowa-dził”. Celem tego wyprowadzenia
na górę jest modlitwa.
Gdy Jezus się modlił, twarz Jego odmieniła
się. Mówiąc dosłownie - „została odmieniona”, „została przemieniona”, domyślnie przez
Boga. Św. Mateusz napisze, że „twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się
białe jak światło”. Światło i słońce wskazują na teofanię, tj. na objawienie się Boga
na Obliczu (czyli Osobie) Jezusa. W czasie
ziemskiego życia Jezusa, Jego Bóstwo było
ukryte. W kolędzie śpiewamy: „Pan niebiosa
- obnażony”. Jak Mojżeszowi Bóg objawił się
na moment w płonącym krzewie, tak wybranym uczniom objawił się On w Obliczu
Jezusa na Górze Tabor. Na objawienie
Boga wskazuje również „obłok świetlany”.
Dlaczego Bóg objawił się w Jezusie wobec
uczniów? Ojciec Święty Jan Paweł II wskazuje na podwójny cel tego objawienia.
Cel pierwszy - Przemienienie było przygotowaniem uczniów na bolesną godzinę Męki,
by nie ulegli zgorszeniu krzyża.
Cel drugi - kontemplując przemienione Obli-

cze Jezusa, „wpatrujemy się w jasność
Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha
Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego Obrazu”. Kontemplując
przemienione Oblicze Jezusa, upodabniamy
się do Niego i przemieniamy się.

Znajduje się na łąkach pod Wolicą, poniżej skarpy warszawskiej w pobliżu ulicy Rzodkiewki i Pamiętnej. Otula ją zwisającymi gałęziami stara, piękna wierzba płacząca. Pod nią
ustawiono drewnianą tablicę, na której wyryto napis:

Jak możemy dziś kontemplować przemienione oblicze Pana? Najpierw w Eucharystii;
w świetlistobiałej Hostii obecny jest przemieniony i uwielbiony Pan. Z Jego przemienionego Oblicza spływają na nas Boże moce,
jak na uczniów na Górze Tabor. Możemy
wpatrywać się w przemienione Oblicze Pana
na kartach Ewangelii i na świętych ikonach,
które są obrazowym przedstawie-niem
Ewangelii.
Przemienienie – ikona autorstwa Kiko Aurgeullo
Okoliczności Przemienienia Pańskiego przy- – ikona jest fragmentem Korony Misteryjnej.
pominają bardzo ważną i aktualną prawdę.
Chrześcijaństwo jest wielką przygodą. Z góry
Uczeń Jezusa powinien, na wzór swego
widać lepiej i piękniej. Człowiek przemieniony
Mistrza, od czasu do czasu przerwać
lepiej widzi i piękniej służy. Tak przeżywał
codzienny kołowrotek pracy, wejść na
swe chrześcijaństwo Jan Paweł II - zagórę wysoką, na spotkanie z Bogiem i
miłowany taternik; tak przeżywał je bł. Piotr
wpatrywać się w świetliste Oblicze Jezusa.
Frassatti - znakomity alpinista. Góra Tabor
Są to spotkania przemieniające. Człowiek
ma to do siebie, że możemy wchodzić na nią
wyzwala się w ten sposób z niewoli materii,
aż do końca, do ostatniego tchu życia, do
czasu i pracy. Okazją do takiego wyjścia
ostatniego spotkania z Panem. Chrześcijanin
może być dzień Pański, rekolekcje. Będziemy
bowiem całe życie wspina się do góry na
zawsze wracać z góry przemienieni i
spotkanie z Bogiem i schodzi w dół, by
umocnieni.
służyć.
Jeszcze jedno światło bije z Góry Tabor,
szczególnie dla ludzi młodych. ChrześciKs. Józef Kudasiewicz
jaństwo to pewien rodzaj alpinizmu; to
wspinanie się na górę, na spotkanie z Pa- Źródło:
nem i mozolne schodzenie w dół, na ten https://www.niedziela.pl/artykul/20005/nd/
Przemienienie-Pana-Jezusa-na-Gorze-Tabor
padół płaczu, by służyć braciom.

Dlaczego sierpień jest miesiącem abstynencji?

Sierpień został wybrany jako miesiąc szczególnie poświęcony Maryi oraz miesiąc ważnych rocznic patriotycznych. Szczególnym
znakiem skuteczności sierpnia była niechęć
władz komunistycznych, które w tym czasie
stosowały obniżkę cen alkoholu. Wiele się
w Polsce zmieniło od tego czasu, ale niestety
w kwestii spożycia alkoholu sytuacja ulega
stopniowemu pogorszeniu.
Polska jest w grupie krajów o najwyższym
spożyciu alkoholu na dorosłego mieszkańca.
Sytuacja jest naprawdę alarmująca. Polacy
piją coraz więcej, zaczynają coraz młodsi.
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Dlatego należy wzmocnić przekaz, jaki
płynie z Kościoła w sierpniu. Należy troską i
wsparciem otoczyć środowiska, które w tym
czasie podejmują cenne inicjatywy promujące
życie w trzeźwości. Warto dążyć do jak największego rozpowszechnienia tej idei w mediach, które zazwyczaj pomijają tematy związane z troską o trzeźwość.
Potrzeba bardziej zdecydowanych działań
wynika także z faktu coraz większej działalności promocyjnej browarów, które w sierpniu
organizują wiele festynów i koncertów promujących szkodliwy model zabawy i wypoczynku
z alkoholem.

Dopóki czerni się ścieżka ku tej krzywej wierzbie,
pod którą za Polskę oddaliście życie,
dopóty ten naród godzien jest wolności.
W drugim dniu Powstania Warszawskiego
na polach wsi Wolica, zginęli w walce
z Niemcami, dwaj 21 letni żołnierze Armii
Krajowej z Batalionu „Parasol” Ludwik Michałowski „Wańka” i Andrzej Klawer „Pedro”
oraz trzech innych nierozpoznanych powstańców. Do dziś nie są znane okoliczności ;
w jaki sposób i dlaczego znaleźli się w tym
miejscu. „Pedro” miał za zadanie przeprowadzić samochód z garażu na ul. Stępińskiej do centrum Warszawy, a znalazł się
pod Wolicą.

Po wojnie, do 1984 r., miejscem tym
opiekowali się państwo Stefania i Stefan
Waliccy. Po ich śmierci dbał o nie pan Józef
Seremak – syn kowala. Co roku kosił trawę,
porządkował otoczenie i mogiłę. Robił to do
początkowych lat dziewięćdziesiątych, do
swojej śmierci. Po przemianach ustrojowych
opiekowali się mogiłą harcerze ze szkoły
podstawowej nr 107, znajdującej się przy ul.
Nowoursynowskiej. W dniach 1 sierpnia porządkowali mogiłę, palili znicze, kładli kwiaty i
zaciągali wartę honorową. Od kilkunastu lat
miejscem tym opiekuje się i dba o jego odpowiedni, godny wygląd Urząd Dzielnicy Wilanów, a także wilanowska młodzież m.in.
młodzi kibice Legii Warszawa, spadkobiercy
tych, którzy tu spoczywali. Miejsce to odwiedza także rodzina Andrzeja Klawera.
Na mogile znajduje się kamień zwieńczony
krzyżem i Kotwicą Polski Walczącej, na
którym znajduje się napis:
Na tym miejscu dnia 2 sierpnia 1944 r.
w drugim dniu Powstania Warszawskiego
zginęli w walce z Niemcami
żołnierze Armii Krajowej
z grupy harcerskiej „Parasol”
LUDWIK MICHAŁOWSKI lat 21
ANDRZEJ KLAWER lat 21
i trzej nierozpoznani ich TOWARZYSZE.

Według relacji pani Ewy Walickiej z Wolicy, Ludwik Michałowski był spokrewniony
z wybitnym polskim archeologiem prof. Kazimierzem Michałowskim, który bardzo
zabiegał o ekshumację poległych powstańców i przeniesienie ich do grobów rodzinnych. Tak też się stało. Jeszcze podczas
Powstania, a właściwie w sierpniu, rodziny
„Wańki” i „Pedra” przy pomocy miejscowych
gospodarzy i kolegów poległych, dokonali
nocą ekshumacji i pochowali ich prawdopodobnie na Powązkach. Ciałami trzech nierozpoznanych poległych zajęli się żołnierze
podziemia. Niemcy nie mieli pojęcia, że
w grobie już nikt nie spoczywa. Krzyż na
mogiłę wykonał kowal z Wolicy pan Seremak. Jest on jednym z dwóch krzyży, które
znajdują się do dzisiaj na tej symbolicznej
Wg relacji p. Ewy Walickiej z Wolicy,
wieloletniaej nauczycielkaiw wilanowskiej szkole
mogile.
dokończenie artykułu p. Krzysztofa Kanabusa z Klimatów św. Anny nr 594

Rozbudowa kościoła św. Anny w Wilanowie

Naglącym zadaniem Apostolstwa Trzeźwości jest obecnie ochrona i umocnienie inicjatywy, jaką jest sierpień – miesiąc abstynencji.
Od 1984 roku, gdy biskupi zebrani na 201.
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski po
raz pierwszy wezwali naród do powstrzymania się od spożywania wszelkich napojów
alkoholowych, to właśnie w sierpniu wiele
osób rozpoczyna trzeźwe życie.

Powstańcza mogiła

szcza życie duchowe osób tracących wolność na rzecz chwilowego przeżywania
przyjemności.
To działanie jest spełnianiem jednego
z ważnych Ślubów Jasnogórskich Narodu
Polskiego. Gdy modlimy się o dar beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego pamiętajmy, że jedną z największych jego trosk było zapewnienie Polakom życia w trzeźwości. Niech liczny zastęp
wielkich Polaków, orędowników postawy
pełnej wolności Dzieci Bożych w Ojczyźnie,
wspiera nas wszystkich w przeżywaniu
sierpnia bez używania napojów alkoholowych i w postawie refleksji nad wszelkimi
naszymi słabościami odbierającymi wolność i
niszczącymi miłość.
Bp Tadeusz Bronakowski
Źródło:

Dar abstynencji podjęty z miłości może
otworzyć nas wszystkich na Boga, który jest
Miłością. Jest spełnieniem prośby Jana Pawła
II wołającego o nową „wyobraźnię miłosierdzia”, która w tym wypadku chroni nie https://wzasiegu.pl/wiara/dlaczego-sierpien-jesttylko ciało czy psychikę człowieka, ale zwła- miesiacem-abstynencji/
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Obraz w kaplicy NP. Maryi: przedstawiający „Matkę Boską Łaskawą” adorowaną przez
członków rodziny Potockich spłonął w Wielką Sobotę 1953 r. od przewróconej świecy
zapalił się papier smołowany, będący elementem wystroju Grobu Pańskiego. Kopię
wykonano na podstawie takiego samego obrazu wypożyczonego z kościoła w Międzyrzecu Podlaskim, ufundowanego, podobnie jak willanowski, przez hrabinę Aleksandrę
Potocką. Wykonania kopii podjęła się artystka malarka pani Maria Manteuffel (z domu
Czekalska 1902 – 1957) w swej pracowni w Warszawie.
Źródła:
Ks. prof. dr Józef Nowacki - „Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej
ustrój”
A. Wolf i K. Pacuski - „Słownik historyczno – geograficzny Ziemi Warszawskiej w średniowieczu”
M. Piber - „Służew średniowieczny”
A. Majkowski – „Ze studiów nad fundacjami Potockich z Wilanowa”
Protokoły wizytacyjne parafii Willanów, archiwum parafii
Wspomnienia siostry Józefy Nowosielskiej ze Zgromadzenia Sióstr Plateranek
Dokumenty z archiwum parafii św. Anny w Wilanowie
Przegląd Katolicki nr 51 z 22 grudnia 1870 r. pochodzący ze zbiorów pana Adama
Rybińskiego
Prasa warszawska z XIX w. z czasów rozbudowy kościoła
Metryki parafii św. Anny w Wilanowie
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PIERWSZY
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
3 sierpnia 2020 r.
godz. 18.00
Msza święta wotywna
o Duchu Świętym.

PIERWSZY WTOREK
MIESIĄCA
4 sierpnia 2020 r. godz. 17.00
Msza św. w intencji dzieci,
które odeszły od wiary
i Kościoła oraz ich rodziców,
a następnie różaniec.
Zapraszamy
3

Przemienienie Pańskie

Powstanie Warszawskie

6 sierpnia Kościół katolicki obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie jest tematem rozważań modlitwy różańcowej:
IV Tajemnicy Światła.
Tajemnica Przemienienia Jezusa wbudowana jest w ciąg Jego zwykłej działalności
mesjańskiej: cuda, nauczanie, zapowiedź
Męki. I nagle Jezus przerwał codzienną pracę i zabrał „ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17,1). Dlaczego na górę? Góra
w języku biblijnym ma znaczenie teologiczne: jest to miejsce bliskości Boga,
objawie-nia się Boga, np. Góra Synaj. Na
tę górę prowadzi uczniów Jezus: „wziął”,
„zaprowa-dził”. Celem tego wyprowadzenia
na górę jest modlitwa.
Gdy Jezus się modlił, twarz Jego odmieniła
się. Mówiąc dosłownie - „została odmieniona”, „została przemieniona”, domyślnie przez
Boga. Św. Mateusz napisze, że „twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się
białe jak światło”. Światło i słońce wskazują na teofanię, tj. na objawienie się Boga
na Obliczu (czyli Osobie) Jezusa. W czasie
ziemskiego życia Jezusa, Jego Bóstwo było
ukryte. W kolędzie śpiewamy: „Pan niebiosa
- obnażony”. Jak Mojżeszowi Bóg objawił się
na moment w płonącym krzewie, tak wybranym uczniom objawił się On w Obliczu
Jezusa na Górze Tabor. Na objawienie
Boga wskazuje również „obłok świetlany”.
Dlaczego Bóg objawił się w Jezusie wobec
uczniów? Ojciec Święty Jan Paweł II wskazuje na podwójny cel tego objawienia.
Cel pierwszy - Przemienienie było przygotowaniem uczniów na bolesną godzinę Męki,
by nie ulegli zgorszeniu krzyża.
Cel drugi - kontemplując przemienione Obli-

cze Jezusa, „wpatrujemy się w jasność
Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha
Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego Obrazu”. Kontemplując
przemienione Oblicze Jezusa, upodabniamy
się do Niego i przemieniamy się.

Znajduje się na łąkach pod Wolicą, poniżej skarpy warszawskiej w pobliżu ulicy Rzodkiewki i Pamiętnej. Otula ją zwisającymi gałęziami stara, piękna wierzba płacząca. Pod nią
ustawiono drewnianą tablicę, na której wyryto napis:

Jak możemy dziś kontemplować przemienione oblicze Pana? Najpierw w Eucharystii;
w świetlistobiałej Hostii obecny jest przemieniony i uwielbiony Pan. Z Jego przemienionego Oblicza spływają na nas Boże moce,
jak na uczniów na Górze Tabor. Możemy
wpatrywać się w przemienione Oblicze Pana
na kartach Ewangelii i na świętych ikonach,
które są obrazowym przedstawie-niem
Ewangelii.
Przemienienie – ikona autorstwa Kiko Aurgeullo
Okoliczności Przemienienia Pańskiego przy- – ikona jest fragmentem Korony Misteryjnej.
pominają bardzo ważną i aktualną prawdę.
Chrześcijaństwo jest wielką przygodą. Z góry
Uczeń Jezusa powinien, na wzór swego
widać lepiej i piękniej. Człowiek przemieniony
Mistrza, od czasu do czasu przerwać
lepiej widzi i piękniej służy. Tak przeżywał
codzienny kołowrotek pracy, wejść na
swe chrześcijaństwo Jan Paweł II - zagórę wysoką, na spotkanie z Bogiem i
miłowany taternik; tak przeżywał je bł. Piotr
wpatrywać się w świetliste Oblicze Jezusa.
Frassatti - znakomity alpinista. Góra Tabor
Są to spotkania przemieniające. Człowiek
ma to do siebie, że możemy wchodzić na nią
wyzwala się w ten sposób z niewoli materii,
aż do końca, do ostatniego tchu życia, do
czasu i pracy. Okazją do takiego wyjścia
ostatniego spotkania z Panem. Chrześcijanin
może być dzień Pański, rekolekcje. Będziemy
bowiem całe życie wspina się do góry na
zawsze wracać z góry przemienieni i
spotkanie z Bogiem i schodzi w dół, by
umocnieni.
służyć.
Jeszcze jedno światło bije z Góry Tabor,
szczególnie dla ludzi młodych. ChrześciKs. Józef Kudasiewicz
jaństwo to pewien rodzaj alpinizmu; to
wspinanie się na górę, na spotkanie z Pa- Źródło:
nem i mozolne schodzenie w dół, na ten https://www.niedziela.pl/artykul/20005/nd/
Przemienienie-Pana-Jezusa-na-Gorze-Tabor
padół płaczu, by służyć braciom.

Dlaczego sierpień jest miesiącem abstynencji?

Sierpień został wybrany jako miesiąc szczególnie poświęcony Maryi oraz miesiąc ważnych rocznic patriotycznych. Szczególnym
znakiem skuteczności sierpnia była niechęć
władz komunistycznych, które w tym czasie
stosowały obniżkę cen alkoholu. Wiele się
w Polsce zmieniło od tego czasu, ale niestety
w kwestii spożycia alkoholu sytuacja ulega
stopniowemu pogorszeniu.
Polska jest w grupie krajów o najwyższym
spożyciu alkoholu na dorosłego mieszkańca.
Sytuacja jest naprawdę alarmująca. Polacy
piją coraz więcej, zaczynają coraz młodsi.
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Dlatego należy wzmocnić przekaz, jaki
płynie z Kościoła w sierpniu. Należy troską i
wsparciem otoczyć środowiska, które w tym
czasie podejmują cenne inicjatywy promujące
życie w trzeźwości. Warto dążyć do jak największego rozpowszechnienia tej idei w mediach, które zazwyczaj pomijają tematy związane z troską o trzeźwość.
Potrzeba bardziej zdecydowanych działań
wynika także z faktu coraz większej działalności promocyjnej browarów, które w sierpniu
organizują wiele festynów i koncertów promujących szkodliwy model zabawy i wypoczynku
z alkoholem.

Dopóki czerni się ścieżka ku tej krzywej wierzbie,
pod którą za Polskę oddaliście życie,
dopóty ten naród godzien jest wolności.
W drugim dniu Powstania Warszawskiego
na polach wsi Wolica, zginęli w walce
z Niemcami, dwaj 21 letni żołnierze Armii
Krajowej z Batalionu „Parasol” Ludwik Michałowski „Wańka” i Andrzej Klawer „Pedro”
oraz trzech innych nierozpoznanych powstańców. Do dziś nie są znane okoliczności ;
w jaki sposób i dlaczego znaleźli się w tym
miejscu. „Pedro” miał za zadanie przeprowadzić samochód z garażu na ul. Stępińskiej do centrum Warszawy, a znalazł się
pod Wolicą.
Według relacji pani Ewy Walickiej z Wolicy, Ludwik Michałowski był spokrewniony
z wybitnym polskim archeologiem prof. Kazimierzem Michałowskim, który bardzo
zabiegał o ekshumację poległych powstańców i przeniesienie ich do grobów rodzinnych. Tak też się stało. Jeszcze podczas
Powstania, a właściwie w sierpniu, rodziny
„Wańki” i „Pedra” przy pomocy miejscowych
gospodarzy i kolegów poległych, dokonali
nocą ekshumacji i pochowali ich prawdopodobnie na Powązkach. Ciałami trzech nierozpoznanych poległych zajęli się żołnierze
podziemia. Niemcy nie mieli pojęcia, że
w grobie już nikt nie spoczywa. Krzyż na
mogiłę wykonał kowal z Wolicy pan Seremak. Jest on jednym z dwóch krzyży, które
znajdują się do dzisiaj na tej symbolicznej
mogile.

Po wojnie, do 1984 r., miejscem tym
opiekowali się państwo Stefania i Stefan
Waliccy. Po ich śmierci dbał o nie pan Józef
Seremak – syn kowala. Co roku kosił trawę,
porządkował otoczenie i mogiłę. Robił to do
początkowych lat dziewięćdziesiątych, do
swojej śmierci. Po przemianach ustrojowych
opiekowali się mogiłą harcerze ze szkoły
podstawowej nr 107, znajdującej się przy ul.
Nowoursynowskiej. W dniach 1 sierpnia porządkowali mogiłę, palili znicze, kładli kwiaty i
zaciągali wartę honorową. Od kilkunastu lat
miejscem tym opiekuje się i dba o jego odpowiedni, godny wygląd Urząd Dzielnicy Wilanów, a także wilanowska młodzież m.in.
młodzi kibice Legii Warszawa, spadkobiercy
tych, którzy tu spoczywali. Miejsce to odwiedza także rodzina Andrzeja Klawera.
Na mogile znajduje się kamień zwieńczony
krzyżem i Kotwicą Polski Walczącej, na
którym znajduje się napis:
Na tym miejscu dnia 2 sierpnia 1944 r.
w drugim dniu Powstania Warszawskiego
zginęli w walce z Niemcami
żołnierze Armii Krajowej
z grupy harcerskiej „Parasol”
LUDWIK MICHAŁOWSKI lat 21
ANDRZEJ KLAWER lat 21
i trzej nierozpoznani ich TOWARZYSZE.
Wg relacji p. Ewy Walickiej z Wolicy,

wieloletniej nauczycielki w wilanowskiej szkole

dokończenie artykułu p. Krzysztofa Kanabusa z Klimatów św. Anny nr 594

Rozbudowa kościoła św. Anny w Wilanowie

Naglącym zadaniem Apostolstwa Trzeźwości jest obecnie ochrona i umocnienie inicjatywy, jaką jest sierpień – miesiąc abstynencji.
Od 1984 roku, gdy biskupi zebrani na 201.
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski po
raz pierwszy wezwali naród do powstrzymania się od spożywania wszelkich napojów
alkoholowych, to właśnie w sierpniu wiele
osób rozpoczyna trzeźwe życie.

Powstańcza mogiła

szcza życie duchowe osób tracących wolność na rzecz chwilowego przeżywania
przyjemności.
To działanie jest spełnianiem jednego
z ważnych Ślubów Jasnogórskich Narodu
Polskiego. Gdy modlimy się o dar beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego pamiętajmy, że jedną z największych jego trosk było zapewnienie Polakom życia w trzeźwości. Niech liczny zastęp
wielkich Polaków, orędowników postawy
pełnej wolności Dzieci Bożych w Ojczyźnie,
wspiera nas wszystkich w przeżywaniu
sierpnia bez używania napojów alkoholowych i w postawie refleksji nad wszelkimi
naszymi słabościami odbierającymi wolność i
niszczącymi miłość.
Bp Tadeusz Bronakowski
Źródło:

Dar abstynencji podjęty z miłości może
otworzyć nas wszystkich na Boga, który jest
Miłością. Jest spełnieniem prośby Jana Pawła
II wołającego o nową „wyobraźnię miłosierdzia”, która w tym wypadku chroni nie https://wzasiegu.pl/wiara/dlaczego-sierpien-jesttylko ciało czy psychikę człowieka, ale zwła- miesiacem-abstynencji/
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Obraz w kaplicy NP. Maryi: przedstawiający „Matkę Boską Łaskawą” adorowaną przez
członków rodziny Potockich spłonął w Wielką Sobotę 1953 r. od przewróconej świecy
zapalił się papier smołowany, będący elementem wystroju Grobu Pańskiego. Kopię
wykonano na podstawie takiego samego obrazu wypożyczonego z kościoła w Międzyrzecu Podlaskim, ufundowanego, podobnie jak willanowski, przez hrabinę Aleksandrę
Potocką. Wykonania kopii podjęła się artystka malarka pani Maria Manteuffel (z domu
Czekalska 1902 – 1957) w swej pracowni w Warszawie.
Źródła:
Ks. prof. dr Józef Nowacki - „Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej
ustrój”
A. Wolf i K. Pacuski - „Słownik historyczno – geograficzny Ziemi Warszawskiej w średniowieczu”
M. Piber - „Służew średniowieczny”
A. Majkowski – „Ze studiów nad fundacjami Potockich z Wilanowa”
Protokoły wizytacyjne parafii Willanów, archiwum parafii
Wspomnienia siostry Józefy Nowosielskiej ze Zgromadzenia Sióstr Plateranek
Dokumenty z archiwum parafii św. Anny w Wilanowie
Przegląd Katolicki nr 51 z 22 grudnia 1870 r. pochodzący ze zbiorów pana Adama
Rybińskiego
Prasa warszawska z XIX w. z czasów rozbudowy kościoła
Metryki parafii św. Anny w Wilanowie
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PIERWSZY
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
3 sierpnia 2020 r.
godz. 18.00
Msza święta wotywna
o Duchu Świętym.

PIERWSZY WTOREK
MIESIĄCA
4 sierpnia 2020 r.
godz. 17.00
Msza św. w intencji dzieci, które
odeszły od wiary
i Kościoła oraz ich rodziców,
a następnie różaniec.
Zapraszamy
3

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela Zwykła – 2 sierpnia 2020 r.
1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo adoracyjne zostanie odprawione
o godz. 17.00, a następnie procesja eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Msza św. wotywna o Duchu Świętym zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Kapłanie zostanie odprawiona o godz.
17.00., a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.
W piątek, 7 sierpnia, Msza św. wotywna
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać: rano i od
godz. 16.00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza Święta w intencji wynagradzającej Bożemu Sercu
zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po
Niej Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi Nabożeństwo Pierwszopiątkowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek, 4 sierpnia br., modlić się będziemy za dzieci, zwłaszcza te które odeszły od wiary i Kościoła. Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców, zostanie
7. W tym tygodniu przypadają następujące
odprawiona o godz. 17.00.
wspomnienia liturgiczne:
4. Jak każdego roku w Święto Przemienienia
- we wtorek, 4 sierpnia, wspomnienie św.
Pańskiego, w czwartek, 6 sierpnia o godz.
Jana Marii Vianneya, kapłana,
16.00, zostanie odprawiona na cmentarzu
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin.
- w czwartek, 6 sierpnia, święto
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szczePrzemienienia Pańskiego,
gólny, polecać będziemy tych, którzy opu- w sobotę, 8 sierpnia, wspomnienie św.
ścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych poleDominika, kapłana.
canych naszym modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogo5. Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślczwartku, 6 sierpnia br., naszą duchową
ności w życiu osobistym i zawodowym.
pielgrzymkę do Sanktuarium Jasnogórskiego przeżywać będziemy odmawiając 8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
różaniec. Modlitwę różańcową odmawiaw minionym miesiącu naszych parafian:
my codziennie, za wyjątkiem soboty, po
- śp. Henryka Siwickiego,
Mszy św. o godz. 17.00. - chodząc wokół
kościoła.
- śp. Reginę Grabską.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek i
I piątek miesiąca.

W czwartek, 6 sierpnia, Msza św. wotywna
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym

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. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 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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PIERWSZY CZWARTEK
6 sierpnia 2020 r. godz. 17.00
Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
w intencji księży pracujących
w naszej parafii, po Mszy św. koronka
do Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu, w sposób szczególny,
modlimy się o powołania kapłańskie.
PIERWSZY PIĄTEK
7 sierpnia 2020 r..
Msza św. o godz. 18.00.
z intencją wynagradzającą
Bożemu Sercu.
Po Mszy zostanie odprawione
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe
prowadzone przez wspólnotę
Odnowy w Duchu Świętym
wraz z kapłanem.
Zapraszamy
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 55, 1-3

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.

Zapraszamy
do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy
wystawę malarstwa
Zofii Czekierda i Wojciecha
Hawryłkiewicza.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych
drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 35. 37-39
od 12.07.2020 do 13.09.2020
Módlmy się, aby nasi bracia,
którzy oddalili się od wiary,
odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana
i piękno życia chrześcijańskiego.
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Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co
jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi
Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i
spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i
bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?
Oto słowo Boże
I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i
dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Naĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
kłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie
Mt 4, 4b
Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz
dla Dawida».
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

S Ł O W A

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Bracia: Któż nas może
odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie,
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki
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EWANGELIA

W Klimatach:
Przemienienie Pańskie . . . . . . . . . . . . . . 2
Dlaczego sierpień jest miesiącem
abstynencji?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Powstanie Warszawskie:
Powstańcza mogiła . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pierwszy poniedziałek i wtorek
miesiąca sierpnia – nabożeństwa . . . . . . 3
Nabożeństwa w pierwszy czwartek
i piątek miesiąca sierpnia . . . . .. . . . . . . 4
Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę malarstwa Zofii Czekierda
i Wojciecha Hawryłkiewicza . . . . . . . . . . 4

Mt 14, 13-21
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie,
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i
z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór,
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i
zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im
odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy
dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie
mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch
ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał
w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś
tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co
pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
Różne są rodzaje głodu i ich źródła,
różne są też sposoby jego zaspokajania.
Niektóre głody i potrzeby można w sobie
w znacznym stopniu zagłuszyć, zwłaszcza
te dotyczące życia duchowego. Inne związane z życiem biologicznym muszą zostać
zaspokojone w minimalnym stopniu.
Niezależnie od tego jednak jakie są nasze głody, sposób w jaki nasycimy je
będzie nas kształtował.
Człowiek jest tym co je. Jeśli zabraknie
w naszym życiu pokarmu duchowego,
każdy inny straci swój smak, potęgując
w nas pustkę i brak. Bo tylko Bóg może
nas nasycić. Dlatego, tak ważne jest
odkrycie prawdy o tym, że każdy pokarm
jest Jego darem i tak należy go przyjmować. Jeśli będę próbował two-rzyć dla
siebie własną „dietę życia”, nie uwzględniając w niej Boga, zawsze będzie ona
niezbilansowana i niezdrowa.
Ks. Maciej Czapliński
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