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LITURGIA SŁOWA
Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus podszedł do nich i przemówił
tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata”. – Oto słowo Pańskie.

27 maja 2018 r.

Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w
tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego, jesteśmy
mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego
dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza
do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.
Jacek Szymczak OP
Oremus

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO
NA XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Umiłowani Bracia i Siostry!
W pierwszym czytaniu z Księgi
Powtórzonego Prawa usłyszeliśmy
słowa: „Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg Twój,
ręką mocną i wyciągniętym ramieniem”.
Sto lat temu Polska doświadczyła
podobnej troski i miłości Boga, jakiej w czasach Starego Testamentu
doznał naród izraelski. Mamy więc
za co wielbić Boga. Dlatego podczas odbywającego się dziś XI

Święta Dziękczynienia, które decyzją Konferencji Episkopatu Polski
świętujemy w całej Ojczyźnie, jako
wspólnota Narodu i Kościoła, dziękujemy Bogu nie tylko w Sanktuarium Bożej Opatrzności na warszawskim Wilanowie, ale i we
wszystkich polskich parafiach za to,
że wyprowadził nas „ręką mocną i
wyciągniętym ramieniem” z niewoli do wolności. Radosnym sercem
dziękujemy za niepodległość, którą
cieszy się nasze pokolenie, a o którą ponad 123 lata musiały walczyć
pokolenia nas poprzedzające.

1. Naród wezwany do zwycięstwa wolności
W przededniu odzyskania niepodległości w październiku 1918
roku Rada Regencyjna skierowała
do Polaków wezwanie, które do
dziś nie straciło swej aktualności:
„Niech zamilknie wszystko, co nas
dzielić może, a zabrzmi jeden
wielki głos: Polska Zjednoczona,
Niepodległa!”
Miesiąc później, 11 listopada
1918 roku, Rada Regencyjna, w
skład której wchodził kardynał
Aleksander Kakowski, przekazała

władzę Józefowi Piłsudskiemu,
a Rzeczpospolita powróciła na polityczną mapę Europy. Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość.
Ale tę dziejową sprawiedliwość
Polacy musieli wywalczyć, wypracować i wymodlić przez ponad
123 lata na pobojowiskach konfederacji barskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstań narodowych oraz bitew I
wojny światowej.
Równolegle z walką zbrojną toczyły się jakże ważne zmagania o
zachowanie tożsamości narodowej,
wartości moralnych, tradycji i kultury. W zmaganiach tych wielką
rolę odegrali twórcy, podtrzymując
ducha i zaświadczając o trwaniu
narodu bez państwa. Powstające
wówczas dzieła Mickiewicza,
Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, Matejki, Grottgera były modlitwą o wolną Polskę.

trwaniamy niepodległości, o która
walczyli nasi praojcowie? Czy jesteśmy jej wierni? Co to znaczy
dla każdego z nas, że jesteśmy za
nią odpowiedzialni?
Ojczyzna, za wolność, której
dziękujemy dziś Miłosiernemu
Bogu, stawia przed nami nowe
wymagania. Nie możemy poprzestać na tym co jest. Trzeba ciągle
modlić się i pracować na rzecz
jedności i skupienia swych wysiłków wokół starań o Jej dobro.
Bracia i Siostry, musimy być pokorni wobec Ojczyzny. Musimy
uczynić co w naszej mocy, by Ojczyzna stała się Domem, w którym
każdy odnajdzie swoje miejsce i
gdzie nikt nie stanie przeciwko
drugiemu. Dlatego tak ważne i aktualne są dziś słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na placu
Zwycięstwa, w czasie Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi

W długiej walce o niepodległość
ogromną rolę odegrał polski Kościół, przeciwstawiając się germanizacji i rusyfikacji, pielęgnując
narodowe wartości i służąc społeczeństwu.
2. Nowe wyzwania
Obchodzone dziś w całej Polsce
radosne Święto Dziękczynienia
skłania też do zadumy i refleksji.
Przywołajmy słowa Świętego Jana
Pawła II, który podczas jednej ze
swych pielgrzymek do Ojczyzny
przypomniał rodakom, że: „wolność jest nam dana, ale i zadana” i
podkreślał z mocą: „wolności nigdy nie można posiadać. Wolność
trzeba stale zdobywać”.
Ten dzień każe również odpowiedzieć na pytania: czy nie roz-

oblicze ziemi, tej ziemi!”
W Roku Ducha Świętego, który
obecnie przeżywamy, chcemy do
Niego wspólnie wołać, by w setną
rocznicę odzyskania niepodległości zstąpił na naszą Ojczyznę
i nasz Kościół, aby odnowił oblicze tej ziemi i każdego z nas.
W Świątyni Opatrzności Bożej,
będącej Wotum Narodu za Konstytucję 3 Maja, nie sposób nie podziękować z całego serca wszystkim tym, którzy przyczyniają się
swymi datkami do urzeczywistnienia obietnicy złożonej Bogu przez
naszych praojców. Dziękując Darczyńcom za pomoc w budowaniu
Świątyni w Wilanowie, równocześnie proszę o wsparcie w jej upięk-

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
995 Być świadkiem Chrystusa to znaczy być "świadkiem Jego
zmartwychwstania" (Dz l, 22), "z
Nim jeść i pić po Jego zmartwychwstaniu" (Dz 10, 41).
Chrześcijańska
nadzieja
na
zmartwychwstanie jest cała naznaczona do świadczeniem spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez
Niego.
996 Od początku chrześcijańska
wiara w zmartwychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i
oporami. "W żadnym punkcie
wiara chrześcijańska nie spotyka
więcej sprzeciwu niż w stosunku
do zmartwychwstania ciała".
Bardzo powszechnie jest przyjmowane przekonanie, że po
śmierci życie osoby ludzkiej
trwa w sposób duchowy. Ale jak
wierzyć, że to ciało, którego
śmiertelność jest tak oczywista,
mogłoby zmartwychwstać do
życia wiecznego?
997 Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej "rozdzieleniem duszy i ciała, ciało
człowieka ulega zniszczeniu",
podczas gdy jego dusza idzie na
spotkanie z Bogiem, chociaż
trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim
uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa.
998 Kto zmartwychwstanie?
Wszyscy ludzie, którzy umarli:
"Ci, którzy pełnili dobre czyny,
pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny
na zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 29).

szaniu. Składam za te ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”
Matce Najświętszej, Królowej
Polski, zawierzamy „wszystko co

Polskę stanowi”, cała naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków mieszkających w kraju oraz poza jego
granicami.

Z serca wszystkim błogosławię!
Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka

Gaudete et exsultate
O powołaniu do świętości w świecie współczesnym.
Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól,
aby wszystko było otwarte na Boga i
dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga
wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się,
ponieważ masz moc Ducha Świętego
do tego, by świętość była możliwa.
Ona w głębi jest owocem Ducha
Świętego w twoim życiu (por. Ga 5,
22-23). Kiedy odczuwasz pokusę, by
zaplątać się w swoją słabość, podnieś
oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz:
"Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie
trochę lepszym". W świętym i składającym się z grzeszników Kościele
znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości. Pan
napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem
wspólnot, świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem,
które pochodzi z miłości do Pana "jak
oblubienica strojna w swe klejnoty"
(por. Iz 61, 10).
Ta świętość, do której wzywa cię
Pan, będzie wzrastała przez małe gesty. Na przykład: pewna kobieta idzie
na targ, by zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobie-

ta mówi w swoim wnętrzu: "Nie, nie
będę o nikim mówić źle". To jest krok
ku świętości. Następnie w domu, jej
syn chce z nią porozmawiać o jego
fantazjach i chociaż jest zmęczona,
siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę
udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i
modli się z wiarą. To jest kolejna
ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z
miłością. To jest następny krok.
Czasami życie stawia przed nami
większe wyzwania i poprzez nie Pan
zachęca nas do nowych nawróceń,
które pozwalają, aby Jego łaska lepiej
przejawiała się w naszym życiu "aby
nas uczynić uczestnikami swojej
świętości" (Hbr 12, 10). Innym razem
chodzi jedynie o znalezienie doskonalszej formy życia tym, co już czynimy: "Wszystkie te natchnienia odnosiły się do spraw zwyczajnych, lecz
spełniane były z doskonałością nadzwyczajną". Kiedy kardynał FrançoisXavier Nguen Van Thuan był w więzieniu, postanowił nie wypalać się w
jałowym oczekiwaniu na uwolnienie,

ale "przeżywać chwilę obecną napełniając ją miłością". A realizował to
konkretnie w następujący sposób:
"wykorzystam zatem te okazje, które
nadarzają się każdego dnia, żeby dokonywać zwykłych czynów w niezwykły sposób".
Tak więc, pod wpływem Bożej łaski, na wiele sposobów budujemy tę
postać świętości, jakiej chciał dla nas
Bóg, lecz nie czynimy tego jako istoty
samowystarczalne, ale "jako dobrzy
szafarze różnorakiej łaski Bożej" (1P
4,10). Biskupi nowozelandzcy słusznie uczyli nas, że można kochać bezwarunkową miłością Pana, ponieważ
Zmartwychwstały dzieli swe potężne
życie z naszym delikatnym życiem:
"Jego miłość nie ma granic i raz dana
nigdy nie została wycofana. Była
bezwarunkowa i pozostała wierna.
Taka miłość nie jest łatwa, ponieważ
często jesteśmy bardzo słabi. Jednak,
abyśmy starali się kochać tak, jak
Chrystus nas umiłował, On sam dzieli
się z nami swoim własnym zmartwychwstałym życiem. W ten sposób
nasze życie ukazuje Jego moc w działaniu nawet pośród ludzkiej słabości".

(Cdn.)

WYMOWA PROCESJI BOŻEGO CIAŁA
(Według św. Jana Pawła II)
W wielu krajach obchodzona jest
uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, czyli - według bardziej znanego określenia łacińskiego uroczystość Corpus Domini (Boże
Ciało).
W każdą niedzielę wspólnota Kościoła gromadzi się wokół Eucharystii, sakramentu odkupieńczej ofiary
Chrystusa, ustanowionego podczas
Ostatniej Wieczerzy. Jednakże lud
chrześcijański otaczał tak wielkim
kultem tę centralną tajemnicę wiary,
że mniej więcej siedemset lat temu
postanowiono wprowadzić specjalne

święto, które pozwalałoby wiernym w
pełni wyrazić uwielbienie dla Ciała
i Krwi Chrystusa - źródła i szczytu
życia Kościoła.
Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności
eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle
wymownym świadectwem prawdy, że
Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach
świata i przez tę swoją «wędrowną»

obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia
wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w
utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu
do sprawiedliwości i pokoju.

Jakże nie radować się w tym dniu
przedziwną
solidarnością
Boga
z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył
się do uczniów zmierzających do
Emaus - gdy pielgrzymujemy przez
dzieje, w miastach i wioskach, na
Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w
krajach pierwszej ewangelizacji.
W tajemnicy Eucharystii Chrystus
zechciał pozostać z nami, stając się

naszym pokarmem i napojem zbawienia.
Chrystus głosi wszędzie to samo
orędzie: «Miłujcie się wzajemnie, jak
ja was umiłowałem», a w Eucharystii
ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać
to Jego przykazanie i budować cywilizację miłości.
Zachęcam wszystkich wiernych,
a zwłaszcza kapłanów, aby nieustannie pogłębiali i umacniali duchową
więź z Eucharystią, w której jest

obecna i działa cała zbawcza moc Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja,
gdy udała się z Nazaretu do swej
krewnej Elżbiety niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną
ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną
miłością głosić mu Dobrą Nowinę
zbawienia.

UROCZYSTOŚCI XI ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
W tym roku święto będzie przebiegało pod hasłem „Dziękujemy za niepodległość”.
Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski nadchodzące Święto
Dziękczynienia ma charakter ogólnopolski i będzie obchodzone we wszystkich diecezjach i parafiach. W Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie wezmą w nim udział najwyższe władze
państwa – członkowie parlamentu i
rządu z Prezydentem RP na czele. Honorowymi gośćmi tej uroczystości będą
jednak Kombatanci, którzy walczyli o
niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny. Organizatorzy gorąco zapraszają wszystkich do udziału w tym
wielkim wydarzeniu, które będzie
dziękczynieniem Opatrzności Bożej za
wolność naszej Ojczyzny.

Program XI Święta Dziękczynienia:
- godz. 8.00 - rozpoczęcie pielgrzymki dziękczynnej z relikwiami
św. Faustyny Kowalskiej z pl. Marszałka J. Piłsudskiego do Świątyni
Opatrzności Bożej
- godz. 12.00 - Msza św. w Świątyni
Opatrzności Bożej z dokonaniem uroczystego Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej pod
przewodnictwem Prymasa Polski abp.
Wojciecha Polaka. Wprowadzenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej do
Świątyni Opatrzności Bożej.
- godz. 14.00 - Uroczyste składanie
Aktów Dziękczynienia i Zawierzenia
Opatrzności Bożej w Świątyni.

- godz. 14.00 - Otwarcie: Miasteczka
dla Dzieci i gry rodzinnej, Panteonu
Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru
XXI wieku dla Dzieci.
- godz. 14.00 – Początek Festiwalu
„Moc Dobra”.
- godz. 14.55 - Wypuszczenie do
nieba baloników „Dziękuję”
- godz. 15.00 - Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia z Koronką do Bożego
Miłosierdzia.
- godz. 20.30 - Wieczór Uwielbienia.
- godz. 21.37 - Zakończenie i modlitwa za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II, iluminacja Świątyni.

OGŁOSZENIA
 Uroczystość Bożego Ciała – w czwartek, 31 maja. Msze święte o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30, 13.00
i 16.00. Centralną procesję rozpoczniemy po Mszy św. o godz. 16.00 w naszej parafii, a zakończymy
w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej.
 Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, codziennie
o godz. 18.00. Od 1 czerwca zapraszamy serdecznie na nabożeństwa czerwcowe.
 Zapraszamy na parafialną, autokarową pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w sobotę
– 9 czerwca. Koszt ok. 50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
 Bezpłatne porady prawne – we wtorki i czwartki od godz. 17.50 w kancelarii.
 W następną niedzielę, 3 czerwca przypada XI Święto Dziękczynienia, przeżywane pod hasłem „Dziękujemy za niepodległość”. O godz. 8.00 z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wyruszy procesja dziękczynna,
która, wraz z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 12.00
w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna. Tego dnia przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
 Jest możliwość pielgrzymki do Lourdes wraz ze zwiedzaniem Francji i wypoczynkiem na Lazurowym Wybrzeżu, w dniach 5 - 19 lipca. Organizatorem jest ks. Szymon Nowicki z parafii w Błoniu pod Warszawą.
Szczegóły w zakrystii i gablocie.
 W tym tygodniu obchodzimy: we wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy;
w czwartek – uroczystość Bożego Ciała; w piątek – wspomnienie św. Justyna, męczennika.
 Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia.
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