komunikaty
duszpaster skie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin odprawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której będziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.
Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.
Siostry Pasjonistki zapraszają do wspólnej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości beatyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpoczęła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwoniąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od godziny 6.00. do 21.00.
Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z narażeniem życia, głoszą Ewangelię.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Centralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie przewodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy proszą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na modlitwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odprawiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

Pragniemy zorganizować przy naszej parafii warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, w którychkolwiek z zajęć prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej parafii i w gablocie przed kościołem.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na czuwanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się będziemy po Mszy św. o godz. 18.00.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej przeprowadzone będą w dniach 11 – 13 kwietnia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emitowany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01

(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla młodzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.
W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z parafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Dubiecko – zapowiedź I.
Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

ogłoszenia
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5miesięcznym synkiem na dłuższą współpracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.: 504 217 208".

*******

Rodzina poszukuje uczciwej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.: 888 022 066.

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć remont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remontowych zachęcamy, aby 1% naszego podatku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że 1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villanowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Fundacji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie internetowej www.fundacja-wilanow.pl.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 14.22–28

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem
z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym
głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości
i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie
izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa
Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo
Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami,
cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego
dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego
Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami
bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim,
bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze
przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy,
abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się
moje serce i rozradował się mój język, także
i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że
nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie
dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś
mi poznać drogi życia i napełnisz mnie
radością przed obliczem Twoim.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16, 1–2.5.7–11

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1, 17–21

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego,
który bez względu na osoby sądzi według
uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas
swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem,
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że z waszego, odziedziczonego po przodkach,
złego postępowania zostaliście wykupieni nie
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale
drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka
niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie
przewidziany przed stworzeniem świata,
dopiero jednak w ostatnich czasach się
objawił ze względu na was. Wyście przez
Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go
z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara
wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 24, 32

miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy
oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do
siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się
i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych
Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili:
Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się
Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich
spotkało w drodze, i jak Go poznali przy
łamaniu chleba.
Oto słowo Pańskie

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA
Łk 24, 13–35

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze
do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt
stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą
o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były
niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On
zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.
A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział
Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych
dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego?
Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na
śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali,
że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po
tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to
stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet
przeraziły nas: były rano u grobu, a nie
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że
miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż
On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu
i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały,
ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich:
O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co
we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali,
a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz
przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż
ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi

KOMENTARZ
Historia dwóch uczniów idących do Emaus
z przypadkowym wędrowcem jest jedną
z najpiękniejszych scen Nowego Testamentu.
Jest formą katechezy o tym, w jaki sposób
można nauczyć się odkrywać Jezusa
Zmartwychwstałego żyjącego między nami.
W rozważanej Ewangelii Św. Łukasz, nie
akcentuje faktu samego ukazania się Jezusa
swoim uczniom. Pragnie natomiast ukazać
nam przede wszystkim drogę, którą należy
przebyć, by móc rozpoznać Zmartwychwstałego Pana. Chrześcijaństwo jest bowiem
drogą do poznania, pokochania i naśladowania
Jezusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał.
Dzisiaj również rozpoznajemy Jezusa
zmartwychwstałego najpełniej w Eucharystii.
Jest ona także i dla nas najważniejszym
momentem w szukaniu Bożej obecności
pośród nas. Sobór Watykański II określił
Eucharystię jako źródło i szczyt naszej wiary.
Aby jednak Eucharystia mogła być owocna
w naszym życiu, podobnie jak w życiu
uczniów idących do Emaus, musi być
poprzedzona medytacją Słowa Bożego oraz
modlitwą. Medytacja Słowa Bożego
i Eucharystia stanowią bowiem pełną całość.
Dziękujmy dziś Panu Jezusowi obecnemu
w Eucharystii, że mamy taki łatwy i prosty
dostęp do tego najważniejszego znaku
i sakramentu, dzięki któremu możemy
przeżywać Jego obecność pośród nas.
ks. dr Michał Dubicki
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AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ
MATCE BOŻEJ

Wyjątkowy
miesiąc
Rozpoczęliśmy jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku – maj. Cała
przyroda na nowo budzi się do życia. Miesiąc ten poświęcony jest
Najświętszej Maryi Pannie. Dla naszej archidiecezji w tym roku jest to
czas bardzo szczególny, obfitujący w różne wydarzenia.
Ojciec Święty Franciszek zachęca nas
do przeżycia tego miesiąca w sposób
niezwykle intensywny w znaczeniu
duchowym: „W rozpoczynającym się
miesiącu – maju, chciałbym też przypomnieć o znaczeniu i pięknie modlitwy
różańcowej. Odmawiając Zdrowaś Maryjo
jesteśmy prowadzeni do kontemplacji
tajemnic Jezusa, czyli do refleksji
o centralnych wydarzeniach Jego życia,
aby tak jak dla Maryi i świętego Józefa,
był On centrum naszych myśli, naszej
uwagi i naszego działania. Pięknie by
było, gdyby zwłaszcza w maju, wspólnie
odmawiano Święty Różaniec lub jakąś
modlitwę do Jezusa i Maryi Panny
w rodzinie, z przyjaciółmi, w parafii!
Wspólna modlitwa jest cennym momentem, aby jeszcze bardziej umocnić życie
rodzinne, przyjaźń! Uczmy się więcej
modlić w rodzinie i jako rodzina!”.
Od września ub. roku w naszej
archidiecezji przygotowujemy się do
Peregrynacji Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. Każdego dwudziestego
piątego dnia miesiąca gromadzimy się
w naszym kościele parafialnym na
nowennie. Peregrynacja rozpocznie się
14 i 15 czerwca br. i potrwa do 7 czerwca
2015 r. W naszej parafii tę niezwykle
radosną chwilę będziemy przeżywać
w sobotę i niedzielę 27 i 28 września
2014 r. Warto w tym maryjnym miesiącu
kontynuować przygotowanie do tych
wrześniowych dni, oddając się Matce
Bożej, wykorzystawszy modlitwę napisaną
przez kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia, którego kolejną
rocznicę śmierci będziemy wspominać
28 maja.
W sobotę 11 maja o godz. 16.00
w kościele seminaryjnym kardynał
Kazimierz Nycz udzieli alumnom święceń
diakonatu. Wśród nich będzie kleryk
Mikołaj Dobosz, pochodzący z naszej
parafii oraz grupa kleryków odbywających
2

w naszej wspólnocie swoje praktyki:
Franciszek Urmański, Dariusz Nogański
oraz Piotr Szlapański.
Z kolei w sobotę 24 maja o godz. 10.00
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na
Starym Mieście Arcybiskup Metropolita
Warszawski wyświęci nowych kapłanów
dla naszej archidiecezji. Wśród kandydatów do święceń kapłańskich jest diakon
Mateusz Jóźwik, który w latach 2012–
2013 odbywał w naszej parafii swoją
praktykę.
Wiosenne miesiące są takim czasem,
kiedy kapłani obchodzą swoje kolejne
rocznice święceń kapłańskich. W dniu
20 maja przypada srebrny jubileusz
(25-lecie kapłaństwa) naszego proboszcza
– ks. Waldemara Macko. Siedemnaście
lat temu, we wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych –
24 maja – święcenia przyjął ks. Marcin
Loretz. 29 maja 2004r. został wyświęcony
ks. Przemysław Śliwiński, a 30 maja 1998r.
ks. Michał Dubicki. W dniu 8 czerwca
przypadnie dwudziesta ósma rocznica
święceń prezbiteratu rezydenta naszej
parafii – ks. Krzysztofa Pawliny, a dzień
później czterdziesta szósta rocznica
święceń ks. biskupa Mariana Dusia, który
mieszka na terenie parafii.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia, wszystko
czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie
w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc,
Wspomożycielko Wiernych,
by moja rodzina, parafia
i cała Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem
Twego Syna i Twoim.
Amen.
SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ
WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI

Módlmy się za kandydatów do diakonatu i prezbiteratu, kapłanów pracujących
w naszej parafii oraz o powołania
kapłańskie i zakonne. Zawierzajmy naszą
Ojczyznę, archidiecezję, parafię i nasze
rodziny wstawiennictwu Tej „która:
wszystko rozumie, sercem ogarnia
każdego z nas, zobaczyć dobro w nas
umie, jest z nami w każdy czas.”
na podstawie informacji internetowych oraz
książki ks. Grzegorza Kalwarczyka
„Duchowieństwo archidiecezji warszawskiej
w roku 2008”
opracował: Maciej Lichota
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część 10
Panowanie Dawida dobiegło
końca około 970 r. p.Ch. Król nie wskazał
swojego następcy. Na tronie ojca zasiadł w
końcu Salomon. Jego panowanie wyznaczyło w historii Izraela jeden z nielicznych
okresów stabilizacji. Pokój polityczny umożliwił rozkwit dalekosiężnego, międzynarodowego handlu, który przyniósł królestwu
ogromne zyski. Kupcy handlowali z Afryką,
Egiptem, Arabią i Libanem. Jako wytrawny
dyplomata Salomon zawarł wiele politycznych aliansów, przypieczętowując je rozlicznymi małżeństwami z córkami swoich
sąsiadów. Według autora Pierwszej Księgi
Królewskiej harem Salomona liczył siedemset żon i trzysta konkubin.
Najwspanialszym przymiotem Salomona była ponoć jego niezwykła mądrość. Jak podaje Pierwsza Księga
Królewska, na pytanie Boga o to, co
chciałby od Niego dostać, Salomon odpowiedział: „Racz dać Twemu słudze serce
pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i
rozróżniania dobra od zła”. W tradycji żydowskiej król ten uchodzi za autora wielu
mądrości zawartych w biblijnej Księdze
Przysłów. W czasie swojego długiego panowania wielokrotnie rozsądzał spory poddanych. Gdy stanęły przed nim dwie
nierządnice, kłócące się o to, która z nich
jest matką dziecka, Salomon zaaranżował

Nie ma się co dziwić, gorszyć i niepokoić tym, że Kościół jest stale krzyżowany; jak Chrystus zwyciężył na
krzyżu, tak i Kościół zwycięża na
krzyżu i przez krzyż.
Wobec powszechnej bezradności
współczesnego świata, pozostaje
tylko Ten - na krzyżu, z otwartym
bokiem, abyśmy się mu przyjrzeli,
abyśmy ujrzeli, kogo ludzie przebodli...
Chociażbyśmy przegrali życie w
oczach świata i świat by się nas wyrzekł, skazując na śmierć jak łotrów
na ukrzyżowanie - jest to ocena
świata. Pozostaje jeszcze ocena Boga.
Bóg przekreśla wyrok świata - "winien jest śmierci" i ogłasza swój Boży
wyrok - "dziś jeszcze będziesz ze Mną
w raju".
Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba
jeszcze Bogu...zawierzyć!

2

prowokację: rozkazał przynieść miecz i
oznajmił, że podzieli dziecko pomiędzy kobiety. Jedna z nich natychmiast odstąpiła od
kłótni, prosząc o zachowanie dziecka przy
życiu. W ten sposób Salomon poznał, że to
ona jest prawdziwą matką.
Za pośrednictwem kupieckich karawan, w orszakach egzotycznych księżniczek i zagranicznych poselstw ściągało do
Izraela całe kulturowe bogactwo i obyczajowa różnorodność ówczesnego świata.
Dwór Salomona roił się od obcokrajowców,
na targach kupcy przekrzykiwali się w rozmaitych językach, zagraniczne obyczaje
poczęły wnikać w tradycyjny styl życia, zaś
wokół jerozolimskiej świątyni wyrosły za
królewskim
przyzwoleniem
przybytki
wszystkich ważniejszych pogańskich
bogów.
Lata świetności Izraela były już
jednak policzone. Wielokulturowość i
wspierany przez Salomona kosmopolityzm
budziły odrazę wśród konserwatywnych wyznawców Jahwe. Ponoć sam Salomon u
schyłku życia zaczął oddawać cześć obcym
bóstwom. Nawoływano do odwrotu od pogańskich obrzędów i obyczajowości. Pod
koniec panowania Salomona pojawiły się
też pierwsze oznaki gospodarczej zapaści,
spowodowanej ogromnymi nakładami na
królewskie projekty budowlane. Ludność
zaczęła buntować się przeciw wyzyskowi i
przymusowej pracy na rzecz państwa.

Po śmierci Salomona, około 930 r.
p.Ch., zjednoczone królestwo, które zaledwie pół wieku wcześniej stworzył Dawid,
uległo rozpadowi. Północne plemiona założyły nowe królestwo Izraela ze stolicą w Samarii, zaś znacznie mniejsza, południowa
część z centrum w Jerozolimie nazywała
się odtąd królestwem Judy. Rozpad państwa miał być karą, którą Bóg wymierzył Izraelowi za zdradę Salomona.
Jakby wewnętrznych kłopotów
było mało, w kilka lat po śmierci Salomona
na Izrael napadły wojska egipskiego faraona Szeszonka. W IX w. na starożytnym
Wschodzie wyrosła nowa militarna potęga.
Prężni królowie Asyrii zaczęli podbijać okoliczne państwa, aby pod koniec VIII w.
p.n.e. utworzyć na obszarze Mezopotamii,
Syrii i Palestyny kolejne wielkie imperium.
W 722 r. p.n.e. król asyryjski Sargton II zdobył Samarię i położył tym samym kres istnieniu królestwa północnego. Juda ze
stolicą w Jerozolimie uniknęła niewoli, kilkakrotnie płacąc Asyryjczykom wysoką daninę. Południowe królestwo Judy przetrwało
jeszcze 150 lat. Pod koniec VII w. p.Ch.
Asyria ugięła się pod naporem Babilończyków i Medów. W lipcu 587 r. p.n.e. król babiloński Nabuchodonozor II zdobył
Jerozolimę, zburzył świątynię Jahwe i przymusowo przesiedlił Naród Wybrany do Mezopotamii. W niewoli babilońskiej Izraelici
spędzili 50 lat, a do Palestyny powrócili za
czasów króla perskiego Cyrusa Wielkiego.
Cdn.
Opracowali: K. i P. Kruszewscy

zadanie 1: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach utworzą
rozwiązanie, które zapisz poniżej.

Fundacja Ecclesia
Villanovensis

ODNOWA
W DUCHU ŚWIĘTYM
zaprasza na

SPOTKANIE BOGA
ŻYWEGO
„(…) Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas…”
Zapraszamy na MODLITWĘ UWIELBIENIA
słowem i śpiewem, która odbędzie się
w sali nad Galerią (w dzwonnicy), w piątek
– 9 maja – o godz. 19.00.

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym
„EFFATHA” wraz z ks. Marcinem Loretzem

Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale
lepsze jest męczeństwo z miłości niż
męka nienawiści.

Musimy się bronić, aby naszym udziałem nie stało się tak dziś powszechne
wygodnictwo i obojętność. Bóg wzywa
nas, abyśmy umieli nasze życie, wiedzę,
naukę, czas, siły fizyczne, a może nawet
daleko posunięte ich wyczerpanie, poświęcić dla Kościoła.

Autor: Maciej Lichota

Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy!

Każda wielka sprawa wymaga
wielkiego poświęcenia i ofiary
człowieka. Dlatego nawet Bóg
Człowiek przyjął postać Sługi.

Bóg jest wszechmocny we wszystkim,
może nawet ograniczyć przez miłosierdzie swoją sprawiedliwość, ale jest
"bezsilny", gdy idzie o tę właściwość,
którą w swej Istocie jest - "Deus caritas
est" (1 J 4,8). Nie może mnie nie miłować.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ
KOŚCIOŁA św.ANNY
w Wilanowie

Zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współczesnym, i tych, którzy dysponują materiałami
- również archwalnymi - o naszej parafii.
Wszelkie pytania i propozycje można kierować do ks. proboszcza, do któregoś z członków
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy:
klimaty@parafiawilanow.pl
Redakcja

Każda prawdziwa miłość musi mieć
swój Wielki Piątek. To nie krzyż się
chwieje, to świat się chwieje i toczy Krzyż stoi!

Kardynał Stefan Wyszyński

__

Zarówno nasza paraﬁa,
jak i Fundacja Ecclesia
Villanovensis są także
obecne na Facebooku.

1. Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski obchodzimy:

4. Na początku roku kalendarzowego
Kościół świętuje:

F 3 maja
P 15 sierpnia
W 22 sierpnia
M 13 maja

O święto Nawiedzenia

Najświętszej Maryi Panny

S wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Królowej

I uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki

2. 8 grudnia przypada:

W święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny

C uroczystość Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny
5. Święto Narodzenia Najświętszej
E uroczystość Świętej Bożej
Maryi Panny przypada:
Rodzicielki
N 8 grudnia
A uroczystość Niepokalanego
M 8 września
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
K 8 października
O uroczystość Najświętszej Maryi Panny
I 10 maja
K rólowej Polski
3. W jaki dzień tygodnia obchodzimy
co roku święto Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła?

6. Miesiące w sposób szczególny
poświęcone Najświętszej Maryi
Pannie to:

I czerwiec i grudzień
G maj i grudzień
N październik i grudzień
A maj i październik

R niedziela
T poniedziałek
K wtorek
W sobota
Hasło: __ __ __ _ _ _

zadanie 2:

Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie.

A L M I N T Z A S N T I
D A O L W O A R P E G T
R A N Ń L S H K K A W
Hasło: __ __ __ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

www. facebook.com/paraﬁa.wilanow
Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty”
w smartfonie lub
na tablecie.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkanocna – 4 maja 2014 r.
1. Dziś, przypada I niedziela miesiąca,
nabożeństwo majowe wraz z modlitwą
przebłagalno-dziękczynną i procesją
zostaną odprawione o godz. 17.00.
Przypominamy, że w naszym kościele
nabożeństwo majowe, w dni powszednie,
odprawiane jest po Mszy św. o godz.
17.00., a w niedzielę i święta o godz.
17.00. Prosimy o udekorowanie przydrożnych kapliczek i krzyży. Zachęcamy również,
aby zgodnie z naszą tradycją gromadzić
się przy nich na modlitwę i śpiewanie
Litanii Loretańskiej. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
2. Rozpoczynamy również nabożeństwa
majowe w różnych częściach naszej
parafii. W najbliższy wtorek, 6 maja
o godz. 18.30. zostanie odprawiona
Msza św. i nabożeństwo majowe przy
krzyżu na Powsinku nad jeziorkiem.
3. Za dwa tygodnie, w sobotę 17 maja,
w sali teatralnej Kolegiaty Wilanowskiej
odbędzie się całodniowa konferencja
„Biblia o finansach” poświęcona tematyce zarządzania finansami po Bożemu.
Patronat honorowy nad konferencją objął
Jego Eminencja Ks. Kard. Kazimierz
Nycz, Metropolita Warszawski. Informacje
dotyczące zapisów są zamieszczone na
plakacie w gablocie przed kościołem.
4. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
- we wtorek, 6 maja, Święto św.
Apostołów Filipa i Jakuba.
- w czwartek, 8 maja, Uroczystość św.
Stanisława, biskupa i męczennika –
głównego Patrona Polski.

- w sobotę, 10 maja, Uroczystość Najśw. 6. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
Maryi Panny Łaskawej, głównej Patronki
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
stolicy.
- śp. Wojciecha Mariana Fijałkowskiego
Wszystkim obchodzącym w tym
- śp. Kazimierza Perka
tygodniu imieniny, składamy życzenia
- śp. Marię Jolantę Chorzecką
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej
- śp. Barbarę Teresę Piórecką
pomyślności w życiu osobistym i zawo- śp. Włodzimierza Zbigniewa Krygiera
dowym.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
5. W najbliższym czasie sakramentalny
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
związek zawrą:
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
- Adam Mariusz Hałasiński, kawaler
z parafii tutejszej
i Magdalena Wzloszczyk, panna
z parafii pw. św. Kazimierza w Warszawie
– zapowiedź II.
- Łukasz Paweł Trzewik, kawaler z parafii
pw. Posłania uczniów Pańskich w Warszawie
i Angelika Trzewik, panna z parafii
tutejszej

W następną niedzielę, o godz. 16.00
odbędzie się w kanonii spotkanie
Kół Żywego Różańca. Zapraszamy
wszystkich członków oraz tych, którzy
chcą dołączyć do wspólnoty modlitewnej.

– zapowiedź II.
- Marcin Robert Grądziel, kawaler
z parafii tutejszej
i Dominika Anna Filutowska, panna
z parafii pw. MB Różańcowej w Piasecznie
– zapowiedź I.
- Marcin Sebastian Szlendal, kawaler
z parafii tutejszej
i Aneta Madeja, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących między narzeczonymi,
zobowiązany jest powiadomić kancelarię
paraﬁalną. Narzeczonych polecamy
modlitwie paraﬁan.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

od 13.04.2014 do 11.05.2014
Abyśmy dostrzegli znaki działania
Bożej Opatrzności w swoim życiu
i umieli zaufać Panu Bogu
w trudnych sytuacjach.

Z okazji

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
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:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl
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