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IV Niedziela Wielkanocy

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 4, 8–12

Piotr napełniony Duchem Świętym
powiedział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli
przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie
dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek
uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo
wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w
imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego
ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił
z martwych – że przez Niego ten człowiek
stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem,
odrzuconym przez was budujących, tym, który
stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod
niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1.8.9.21–23.26.28

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14

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

EWANGELIA
J 10, 11–18

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje
za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa
i rozprasza; (najemnik ucieka) dlatego, że
jest najemnikiem i nie zależy mu na
owcach. Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam
Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam
także inne owce, które nie są z tej
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą
słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby
je (potem) znów odzyskać. Nikt Mi go nie
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam
moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od
mojego Ojca.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Możemy wzruszać się postawą
dobrego pasterza, tym bardziej, że
odbiega ona od preferowanych w skomercjalizowanym społeczeństwie wzorów postępowania. Uważa się bowiem
powszechnie, że w każdy zysk wpisana
jest strata. To reguła, z którą należy
się liczyć, podejmując jakiekolwiek działanie. Jednak Boża logika jest inna.
Nie ma w niej miejsca na „straty”.
Chrystus oddał swoje życie za
wszystkich i nikt nie jest Mu obojętny.
Nawet ci, którzy uważają, że znaleźli
lepszy sposób na swoje życie i lepiej
wiedzą, co przyniesie im szczęście.
Wybierając drogę, na której będą wolni
od jakichkolwiek ograniczeń, stereotypów społecznych, norm moralnych,
nawet się nie spostrzegą, że wiedzie
ona na manowce. Wierni swoim lub
przejętym od innych ideałom, dalekim
od Bożego planu, brną konsekwentnie
w egzystencjalną nicość.
Ale tam też czeka na nich Chrystus.
Muszą tylko pozwolić, by to On
prowadził ich po drogach życia.
ks. dr Waldemar R. Macko

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:
Boże mój, pragnę Cię wielbić.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 3, 1–2

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go
takim, jakim jest.
Oto słowo Boże
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Z ŻYCIA PARAFII
26 kwietnia 2015 r. – w wigilię pierwszej rocznicy kanonizacji papieża-Polaka
– nastąpi uroczystość wprowadzenia Relikwii Świętego Jana Pawła II do
naszej świątyni. Nasza parafia stanie się wspólnotą, w której w sposób
szczególny, poprzez relikwie, będzie obecny św. Jan Paweł II.
Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 13.00, do naszej świątyni św. Anny w Wilanowie
zostaną uroczyście wprowadzone Relikwie Świętego. Ta historyczna dla naszej parafii
chwila została poprzedzona czasem modlitewnym (nowenną do Świętego Jana Pawła II).
Po Mszy św. będą one wystawione do prywatnej adoracji.

Z pamiętnika
katolika ...
aszyńska
Tekst: Maria P

ZAKOCHANY W OWCACH PASTERZ
Obchodzimy dziś Niedzielę Dobrego
Pasterza. Niezwykle podoba mi się cała ta
sekwencja niedziel wielkanocnych. Najpierw
jest Niedziela Zmartwychwstania, potem
Miłosierdzia Bożego, a zaledwie dwa tygodnie później Niedziela Dobrego Pasterza. Cały
ten ciąg świąteczny niesie ze sobą niesamowity przekaz, mówi o tym jak Pan Bóg kocha
człowieka!
Słowo pasterz w naszej industrialnej, czy
jak twierdzą niektórzy już poindustrialnej
rzeczywistości, nie ma tak wyraźnego
wydźwięku emocjonalnego, jakie miało
w czasach Pana Jezusa. Dziś mało kto
marzy o posiadaniu owiec. Brudne, brzydko
pachną, trzeba po nich sprzątać, strzyc, doić.
Wizja konieczności spędzenia, choćby
jednego pełnego dnia na położonym gdzieś
na odludziu, z dala od telefonów, telewizorów
i komputerów, pastwisku budzi jeszcze mniejszy entuzjazm. W czasach Pana Jezusa
jednak owce oznaczały bogactwo, dobrobyt
i dostatek. Zapewniały rodzinom pożywienie,
odzienie, możliwość zarobku. Dla każdego
pasterza jego owce były najcenniejsze na
świecie, tak jak dla Boga nie ma nic
cenniejszego od człowieka.
Nie wiem czy zwróciliście uwagę na teksty
psalmów z liturgii ostatniego tygodnia?
Wszystkie one mówią o tym jak Bóg się
o nas troszczy, jak o nas ciągle myśli i dba.
Wszystkie psalmy były jak kamyczki
budujące most, prowadzący do sadzawki
Słowa Bożego objawiającego tajemnicę
Boga jako najlepszego pasterza. Dla tych,
którzy nie mieli okazji przeczytać, bądź
wysłuchać psalmów, o których mowa przygotowałam krótkie zestawienie, mające Was
zachęcić do ich przeczytania i zanurzenia się
w tę tajemnicę Bożej czułości i dbałości o nas.
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W poprzednią niedzielę był psalm 4 z pięknymi słowami: Spokojnie zasypiam, kiedy się
położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz
mi żyć bezpiecznie. Poniedziałek – psalm
119, w którym psalmista pisze: Wyjawiłem Ci
moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał. Wtorek –
psalm 31: Ja zaś pokładam ufność w Panu.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem.
Środa – psalm 66: Przyjdźcie i patrzcie na
dzieła Boga: zadziwiających rzeczy dokonał
wśród ludzi! W czwartek psalm 126: Pan
uczynił nam wielkie rzeczy, a ogarnęła nas
radość, a w piątek psalm 117: Bo potężna nad
nami Jego łaska, a wierność Jego trwa na wieki.
Wreszcie sobotni psalm 89: Błogosławiony
lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w
blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze
Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Na koniec zaś, wisienka na torcie,
dzisiejszy psalm 118, a w nim pełne prostoty
słowa: Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: Boże mój, pragnę Cię wielbić,
bezpośrednio poprzedzające czułe słowa z listu
św. Jana: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył
nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Widzicie to? Wszystkie te słowa mówią
o czułej miłości naszego Pasterza, o Jego
wyczuleniu i wrażliwości na nasze potrzeby,
małe, codzienne sprawy, o radości jaką odczuwa człowiek, który chodzi zasłuchany w Boży
głos i wpatrzony w kochające oblicze Boga.
Kiedyś gdzieś usłyszałam lub przeczytałam (za nic nie mogę sobie przypomnieć
źródła tych słów), że Pan Bóg nie wlewa w
serce człowieka pragnień, których spełnienia
nie chce. Innymi słowy jeśli o czymś marzysz
i w modlitwie zweryfikowałeś, że pragnienie
to pochodzi od Boga i jest zgodne z Jego
planem dla Twojego życia to wiedz, bądź
ewien,

pewien, że Pan Bóg Ci pobłogosławi!
Pomoże Ci, a kiedy trzeba poniesie na ramionach jak troskliwy pasterz niosący swoją
ukochaną owieczkę.
Mój faworyt spośród ojców pustyni Abba
Pojmen rzekł kiedyś: „Jeśli masz skrzynię pełną
odzieży i pozostawisz ją zamkniętą przez
długi czas, to odzież zgnije. Tak samo jest z
myślami w naszym sercu. Jeśli nie spełnimy
ich poprzez fizyczne działanie, po pewnym
czasie popsują się i staną się czymś złym.”
Nie pozwólmy na to, aby dobre pragnienia,
talenty, marzenia, które Pan Bóg zaszczepia
w naszych duszach zmarniały, spleśniały i zatęchły w odmętach naszego lenistwa, ignorancji i „zosiosamosiostwa”. Nasz Pasterz wie,
co jest dla nas dobre, ba!, co jest dla nas najlepsze! To naprawdę nie jest takie trudne!
Trzeba tylko zasłuchać się w Jego głos i skoczyć!
Jest taka piękna piosenka, często śpiewana na wszelakich rekolekcjach oazowych.
Mam nadzieję, że słyszeliście ją gdzieś
kiedyś na Waszej drodze i skojarzycie słowa
z kojącą melodią gitarową im towarzyszącą.
Jeśli nie, to w internetowych głębinach z
pewnością znajdzie się jakieś amatorskie
wykonanie, dla tych, którzy melodii nie znają.
Zamknijcie oczy i spróbujcie przyjąć te słowa
całym sercem. Uwierzcie, że Bóg naprawdę
chce Waszego szczęścia! Tu, teraz na Ziemi!
Chce dla Was jak najlepiej! Uwierzcie w
swojego Pasterza!
A oto słowa piosenki:
Ja, Pan, jestem świadom moich planów,
jakie mam wobec was.
Zamiarów pełnych pokoju, a nie zagłady,
by wam zapewnić przyszłość,
jakiej oczekujecie.
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Ewangelia
dla najmłodszych
Wokół Jezusa zgromadziły się tłumy. Było
późne popołudnie, lecz choć słońce nie stało
już tak wysoko na niebie, wciąż panował
nieznośny upał. Pan Jezus usiadł na płaskim kamieniu stojącym pod rozłożystym
drzewem i dłuższy czas siedział, w milczeniu patrząc przed siebie. Uczniowie zaniepokojeni przedłużającym się milczeniem Mistrza,
jeden po drugim zaczęli przyglądać się
miejscu, w którym utkwiony był Jego wzrok.
Ku ich zdumieniu nie dostrzegli tam niczego
niezwykłego.
Oto na przeciwległym wzgórzu, porośniętym gęstą, soczysto-zieloną trawą pasło się
duże stado owiec. Pilnował ich pasterz.
Młody mężczyzna, z grubym, długim kijem
w dłoni, odziany w brązową suknię i sandały, chodził dookoła spokojnie pasącego
się stada. Raz po raz podchodził, do którejś
owcy i czule głaskał ją po głowie. Po chwili
już był po drugiej stronie stada i nakłaniał
owcę, która zbytnio oddaliła się od reszty, na
powrót do stada. Obok mężczyzny
podskakiwał radośnie olbrzymi, czarny pies.
W pewnej chwili młody pasterz dostrzegł
jakieś niebezpieczeństwo na skraju pastwiska. Gwizdnął przeciągle i nakazał psu,
by pobiegł w tamtą stronę. Pies zerwał się
do ataku, a pasterz pogłaskał uspokajająco
małe jagniątko, które przestraszywszy się gwizdnięcia i szczekania psa, meczało żałośnie.

zadanie:

Piotr położył delikatnie dłoń na ramieniu
Jezusa. Chciał Go wyrwać z zadumy i przypomnieć o ludziach, którzy mimo niewygody
i żaru lejącego się z nieba, czekali by słuchać Jego nauki. Jezus spojrzał na Piotra z
miłością, skinął głową na znak podziękowania i odezwał się donośnym, ale przepełnionym łagodnością głosem:

– Ja jestem dobrym pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie
moje oddaję za owce. Mam także inne
owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Tłum zafalował. Ludzie pytali się nawzajem, kogo Jezus może mieć na myśli,
mówiąc o owcach nie z tej owczarni. Gdy
Piotr nie mógł powstrzymać uśmiechu.
emocje nieco osłabły, Jezus znów przePan Jezus jak zwykle potrafił dopasować
mówił. Tym razem jednak mówił ciszej,
słowa do ludzi, do których je kierował.
jakby zapomniał o otaczających go ludziach
– Dobry pasterz daje życie swoje za owce. i mówił tylko do siebie.
– kontynuował Pan Jezus – Najemnik zaś
i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce – Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie
nie należą, widząc nadchodzącego wilka, moje oddaję, aby je potem znów odzyskać.
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je
i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je
znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od
najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
mojego Ojca.
Mówiąc to podniósł rękę i wskazał dłonią
Słysząc te słowa Piotr podniósł gwałtowna przeciwległe wzgórze. Młody pasterz
klęczał teraz na trawie obok jagniątka, tulił nie głowę i przerażonym wzrokiem spojrzał
je do siebie i szeptał mu coś do ucha. Koły- na Jezusa. Nie rozumiał znaczenia tego, co
sane w jego ramionach maleństwo powoli przed chwilą usłyszał, ale poczuł w sercu
się uspokajało, aż wreszcie przestało meczeć dziwny niepokój o przyszłe losy swojego
i pobiegło na chwiejnych nóżka z powrotem Mistrza i Przyjaciela.
do stada. Pasterz wstał z kolan i patrzył
Tekst: Maria Paszyńska
z uśmiechem za oddalającym się jagniątkiem. Zgromadzony tłum wpatrywał się
w milczeniu w tę scenę, a Jezus mówił dalej:
– Ja jestem dobrym pasterzem.

Znajdź i wykreśl nazwy niektórych polskich miast, które odwiedził Ojciec Święty
Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Pozostałe litery, czytane poziomo,
utworzą rozwiązanie, które zapisz poniżej.

Autor: Maciej Lichota

Hasło:

__ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocy – 26 kwietnia 2015 r.
1. Akatyst ku czci Najśw. Maryi Panny zostanie 7. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota
miesiąca. W piątek, 1 maja, Msza św. wotywodśpiewany dziś o godz. 17.00. Po
na o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie
nabożeństwie modlić się będziemy za
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu
zmarłych polecanych w wypominkach
pokuty i pojednania można będzie skorzyrocznych.
stać: rano i od godz. 16.00, w czasie ado2. Spotkanie rodziców i dzieci, które w tym
racji Najświętszego Sakramentu. W sobotę,
roku będą obchodzić rocznicę Pierwszej
2 maja, ze względu na przypadającą
Komunii Świętej odbędzie się dziś, po Mszy
uroczystość nie można odprawiać Mszy św.
św. o godz. 11.30.
wotywnej o Niepokalanym Sercu NMP. Po
Mszy św. o godz. 7.00 zostanie odprawione
3. Uroczyste wniesienie Relikwii św. Jana Pawła II,
Nabożeństwo Różańcowe.
papieża do naszego kościoła będzie miało
miejsce o godz. 13.00. Po Mszy św. Relikwie 8. W bieżącym tygodniu przypadają następująbędą wystawione do prywatnej adoracji.
ce uroczystości liturgiczne:
– w środę, 29 kwietnia, święto św. Katarzyny
4. W najbliższy piątek, 1 maja, rozpoczynamy
Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła,
nabożeństwa majowe w naszym kościele.
patronki Europy;
Przypominamy, że w dni powszednie nabożeństwo majowe odprawiane jest po Mszy św.
– w sobotę, 2 maja, uroczystość Najśw.
o godz. 17.00. Zachęcamy również do
Maryi Panny, Królowej Polski.
modlitwy i śpiewu Litanii Loretańskiej przy
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
krzyżach i kapliczkach. We wtorek, 5 maja
imieniny, składamy życzenia błogosławieńo godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św.
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
i nabożeństwo majowe przy krzyżu na
osobistym i zawodowym.
Powsinku.
5. Biskupi diecezjalni zgromadzeni na 368. 9. W najbliższym czasie sakramentalny związek
małżeński zawrą:
Zebraniu Plenarnym, na podstawie art. 9
Statutu KEP, w zawiązku z kan. 87 § 1 KPK,
– Maciej Marek Gładysz, kawaler z parafii
podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od
tutejszej
obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
i
od pokarmów mięsnych w piątek, 1 maja br.
Ewa Natalia Glinka, panna z parafii pw.
św. Jana Kantego w Krasnosielcu
6. Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej
zapowiedź II;
parafii i ze szkół prywatnych, znajdujących
się na terenie naszej parafii, odbędzie się
w niedzielę, 17 maja. Pierwsza grupa dzieci
przystąpi do Pierwszej Komunii świętej na
Mszy św. o godz. 11.00, a druga na Mszy św.
o godz. 13.00.

– Marcin Gościński, kawaler z parafii tutejszej
i
Alina Maria Lepianka, panna z parafii
tutejszej
zapowiedź I;
– Piotr Kordas, kawaler z parafii
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Toruniu
i
Anna Urszula Klimek, panna z parafii
tutejszej
zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany
jest powiadomić kancelarię parafialną.
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym „Effatha”
i ks. Marcin Loretz zapraszają na wieczorną

ADORACJĘ JEZUSA
w Najświętszym Sakramencie
w piątek, 1 maja 2015 r.
po Mszy św. o godz. 18.00
w naszym kościele.

– Paweł Przygucki, kawaler z parafii tutejszej
i
Anna Joanna Seroczyńska, panna z parafii
tutejszej
zapowiedź II;

Relikwie św. Jana Pawła II w kościele św. Anny w Wilanowie

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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
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od 12.04 do 10.05.2015
Módlmy się przez
wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny o światło i moc
Ducha Świętego dla księdza
proboszcza i księży pracujących
w naszej parafii.
Nr 320

