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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DRUGIE CZYTANIE

Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość
ma się objawić. Błogosławiony człowiek,
który tak czyni, i syn człowieczy, który się
stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić
szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie
dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi
tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze
swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie
mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem. Tak
bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się
za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się
mocno mego przymierza, dam miejsce
w moim domu i w moich murach oraz imię
lepsze od synów i córek, dam im imię
wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców
zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby
Mu służyć i ażeby miłować imię Pana
i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza,
przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich
oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo
dom mój będzie nazwany domem modlitwy
dla wszystkich narodów.
Oto słowo Boże

Do was, pogan, mówię: Będąc apostołem
pogan, przez cały czas chlubię się
posługiwaniem swoim w tej nadziei, że
może pobudzę do współzawodnictwa
swoich rodaków i przynajmniej niektórych
z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli
ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli
nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo
dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś
byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś
z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz
nieposłuszni z powodu okazanego wam
miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić
miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim
okazać swe miłosierdzie.

Iz 56, 1.6–7

Rz 11, 13–15.29–32

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4, 23

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA
Mt 15, 21–28

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu.
A oto kobieta kananejska, wyszedłszy
z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade
mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest
ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz
On nie odezwał się do niej ani słowem. Na
to podeszli Jego uczniowie i prosili Go:
Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On
PSALM RESPONSORYJNY
odpowiedział: Jestem posłany tylko do
Ps 67, 2–3.5.8
owiec, które poginęły z domu Izraela.
Bóg miłosierny niech nam błogosławi.
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła:
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, Panie, dopomóż mi! On jednak odparł:
Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom
niech nam ukaże pogodne oblicze.
a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie,
Aby na ziemi znano Jego drogę,
lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus
Niech się narody cieszą i weselą,
jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!
i kierujesz narodami na ziemi.
Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
Oto słowo Pańskie
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Wszyscyśmy
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KOMENTARZ
Całe to zdarzenie zaskakuje nas swoją
wyjątkowością i powoduje wewnętrzny niepokój.
Po pierwsze: dziwi nas postawa Jezusa
wobec kobiety kananejskiej, nawet gdy zdajemy sobie sprawę, że jest ona poganką.
Wygląda to tak, jakby ją lekceważył.
Okazana oschłość nie przystaje do obrazu
Jezusa pochylającego się nad potrzebującymi i przychodzącego z pomocą cierpiącym.
Po drugie: czy słowa Jezusa, odbierane
przez nas jako obraźliwe, nie przeczą
uniwersalizmowi głoszonej przez Niego
Dobrej Nowiny o Zbawieniu, zawartemu
choćby w poleceniu „Idźcie na cały świat…”
A co my zrobilibyśmy na miejscu tej
kobiety? Wyobraźmy sobie siebie zwracających się do Boga w jakiejś ważnej, dla nas
lub naszych bliskich sprawie. Czy mielibyśmy
w sobie tyle determinacji co Kananejka?
Zauważmy, że w całej rozmowie nie pada
ani jedno słowo dotyczące wiary, jak w wielu
innych podobnych sytuacjach, a jednak
epilog jest zachwytem Jezusa nad wiarą
kobiety i wynikającym z niej zaufaniem.
ks. dr Waldemar R. Macko
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XX Niedziela Zwykła
– 20 sierpnia 2017r.
– we wtorek, 22 sierpnia, wspomnienie

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
17.00. Po Nieszporach modlić się
będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

Najśw. Maryi Panny, Królowej,

– w czwartek, 24 sierpnia, święto
–

2. Dziś kończy pracę w naszej parafii
ksiądz Robert Mikos. Decyzją Władzy
kościelnej został mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętej Trójcy
w Chynowie. Życzymy Ks. Robertowi
błogosławieństwa Bożego w pełnieniu
nowych obowiązków.

św. Bartłomieja, Apostoła,
w sobotę, 26 sierpnia, uroczystość
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej.

W naszym kościele
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy trwa w:
środy w godz. od 73o–21oo
czwartki w godz. od 73o–24oo
piątki w godz. od 73o–193o
Zapisy do Bractwa Adoracyjnego:
tel.: 609 146 445

Wszystkich zainteresowanych całkowitym
oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,
z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi
według wskazań św. Ludwika M. Grignion
de Montfort prosimy o kontakt:
– tel. 609 146 445 lub
– email: oddani.Maryi@gmail.com
Najbliższe zawierzenie poprzedzą 33 dni
przygotowań (4 września – 6 października),
by do Aktu Ofiarowania się Jezusowi
Chrystusowi przez Maryję przystąpić w naszym kościele w sobotę, w Święto Matki
Bożej Różańcowej – 7 października 2017 r.
Pierwsze spotkanie w poniedziałek
4 września br. po Mszy św. o godz. 18.00.
Więcej informacji na: www.parafiawilanow.pl
w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl
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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a
Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a
by ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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2 Tm 1,8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
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Czytanie z Księgi Rodzaju

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy serdeczne
życzenia błogosławieństwa Bożego
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.

3. Jak każdego roku pomagamy najuboższym rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu ich dzieci do nowego roku
szkolnego, dlatego w następną niedzielę, 5. W najbliższym czasie sakramentalny
związek małżeński zawrą:
i niedzielę 3 września przed kościołem,
przeprowadzimy zbiórkę ofiar na pod– Rafał Adam Chałubek, kawaler
ręczniki, zeszyty i przybory do pisania.
z parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Częstochowie
4. W tym tygodniu przypadają następująi Magdalena Monika Czech, panna
ce święta liturgiczne:
z parafii tutejszej
– w poniedziałek, 21 sierpnia,
wspomnienie św. Piusa X, papieża;
– zapowiedź II.

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. (J 1, 14)

Zapraszamy na drogę oddania
– ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort

od 13.08 do 10.09.2017
Módlmy się, aby Pan umacniał
swoją Łaską i mocą Ducha
Świętego naszego Papieża
Franciszka.
Nr 441

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym
czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.
Oto Słowo Boże.

S Ł O W A

k o m e n t a r z
Dzięki relacji św. Mateusza dowiadujemy się o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w czasie Wielkiego Postu nabiera szczególnego znaczenia.
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypomina im również o niej po przemienieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu przenikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umęczony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miłości wydał samego siebie na okup
za nas.
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeństwo naszego Zbawiciela, dwa bieguny tej samej rzeczywistości prawdy o naszym zbawieniu.
ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5
Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
EWANGELIA
Mt 17,1–9
Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.
Oto słowo Pańskie.
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