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XIV Święto Dziękczynienia, które przypada w niedzielę
Kancelaria parafialna:
6 czerwca, obchodzone będzie pod hasłem: „Zawierzamy Opatrzności
nasz
Poniedziałek
- piątek
trudny czas pandemii i dziękujemy za przyszłych
godz. 9.00 - 10.00
16.30 – 17.30
błogosławionych”. Od 2008 roku w pierwszą niedzielę
sobota
czerwca obchodzone jest z inicjatywy kard. Kazimierza
9.00 – 10.00
Nycza Święto Dziękczynienia. W tym roku z powodu
DYŻURY KSIĘŻY
pandemii, zamiast tradycyjnej procesji z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej
Poniedziałek: ks. Mariusz
Wtorek: ks. Proboszcz
zaplanowano “Wirtualną pielgrzymkę z różańcem świętych – nie jesteś sam”, której transmisja
Środa: ks. Mariusz
rozpocznie się o godz. 8:00. Najważniejszymi punktami tegorocznego święta będą Msze
Czwartek: ks. Dariusz
święte dziękczynne. Pierwszą z nich o godz. 9:00 odprawi bp Rafał Markowski, biskup
Piątek: ks. Wojciech
pomocniczy archidiecezji warszawskiej, a drugą w południe bp Wiesław Lechowicz, delegat
Msze św.
Niedziela
Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Po wieczornej Mszy
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
zaplanowano adorację. Tradycyjnie uroczystości zakończą się o godz. 21:37 odśpiewaniem
13.00,
“Barki”, ulubionej pieśni przez św. Jana Pawła II. Święto Dziękczynienia jest kontynuacją
14.30(w rycie łacińskim),
inicjatyw podjętych w czasie Sejmu Czteroletniego w 1792 roku, który w czasie obrad
18.00
postanowił złożyć Bogu specjalny dar wotywny za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Dni powszednie
7.00, 8.00, 18.00
Tym darem miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności, jednak plany jej
Nabożeństwa stałe:
wzniesienia pokrzyżował III rozbiór Polski, a później II wojna światowa. Obecna świątynia
Nowenna do MB
zaczęła powstawać z inicjatywy prymasa Józefa Glempa, w 1989 roku, a pierwszą Mszę
Nieustającej Pomocy
celebrowano w niej 11 listopada 2016 roku.
/kh/KAI/Stacja7
w środy o godz. 18.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
Słowo od ks. Proboszcza
W piątek 11 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tego dnia mija 100 lat od zawierzenia naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa. Na prośbę
biskupów polskich, którą czytamy11 czerwca, ponowimy ten sam akt sprzed 100 lat. Naszą
uroczystość rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą Świętą, następnie przy śpiewie litanii do Serca
Pana Jezusa z Najświętszym Sakramentem wyjdziemy przed kościół do naszej ponad stu
letniej figury Serca Jezusowego i tu wobec tej figury i Pana Jezusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie ponowimy akt oddania Polski, naszego miasta, naszych rodzin Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa i przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Zapraszamy wszystkich naszych
parafian na ten szczególny akt zawierzenia wszystkich naszych spraw.

św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP

Odwiedziny chorych
na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

„NIE BÓJMY SIĘ WIELKICH
SŁÓW. TO CUD ISTNIENIA”.
KOBIETA PO PRZESZCZEPIE PŁUC
WRESZCIE PRZYTULI SWOJĄ
2,5-MIESIĘCZNĄ CÓRKĘ

38-letnia kobieta, która w ciąży ciężko zachorowała na Covid19, a po rozwiązaniu przeszła przeszczep płuc, w tę środę
opuści szpital. Po raz pierwszy zobaczy swoją 2,5-miesięczną
córkę. "Nie bójmy się wielkich słów. To cud istnienia" powiedział kardiochirurg i transplantolog prof. Marian Zembala.
To był cud! Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, gdzie uratowano młodą matkę, nie mają wątpliwości –
to był cud. 38-latka zachorowała na COVID-19 będąc w 29.
tygodniu ciąży. Trafiła do szpitala, a jej stan stale się pogarszał.
Podjęto decyzję, by ciążę rozwiązać za pomocą cesarskiego
cięcia. To był wybór mniejszego zła. Dziecko było zdolne do
samodzielnego życia, a matka potrzebowała intensywnego
leczenia – powiedział w rozmowie z PAP ordynator oddziału
perinatologii, ginekologii i położnictwa Lena – córka Pani Izabeli
została na miesiąc w szpitalu, a jej mama została przewieziona
na oddział intensywnej terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Tam specjaliści walczyli o jej życie. Pomimo wysiłków lekarzy,
stan pacjentki wciąż się pogarszał, dlatego podjęto decyzję
o podłączeniu kobiety do ECMO, które jest aparaturą
natleniającą krew, pozwalającym płucom się zregenerować.
"Część pacjentów tak choruje – płuca przestają spełniać
jakąkolwiek funkcję, zamieniają się w zupełnie bezużyteczny
twór szczątkowy" – powiedział koordynator oddziału
kardioanestezji i intensywnej terapii w SCCS prof. Piotr Knapik.
Jak pokazuje przykład 38-latki COVID bywa nieobliczalny.
Młoda mama ze zdrowej kobiety w dwa tygodnie stała się
pacjentką z ciężką niewydolnością oddechową umierała, i to
wielokrotnie. "Walczyliśmy, żeby mogła przetrwać i żeby znaleźć
możliwości leczenia. Strasznie się cieszę, że się udało" –
tłumaczyła dr Ewa Trejnowska, zastępczyni koordynatora
oddziału. Niestety, w pewnym momencie sytuacja byłą zbyt
trudna, a jedyną nadzieją dla pacjentki był przeszczep.
Możliwość przeszczepu pojawiła się dwukrotnie: w pierwszych
dniach kwietnia, ale wtedy ryzyko odrzucenia płuc było zbyt
duże, a druga możliwość 9 kwietnia i wtedy podjęto decyzję
o transplantacji. Za jej pomyślny przebieg odpowiadali: dr Maciej
Urlik, dr Tomasz Stącel, dr Mirosław Nęcki, Remigiusz
Antończyk i Magdalena Latos. Losy tej transplantacji ważyły się
do ostatniej chwili. "Chora była bardzo zimmunizowana – była
po ciąży, miała wiele przetoczeń i układ odpornościowy był
naprawdę „nabuzowany”, do tego dochodziło zakażenie
patogenami opornymi na leczenie, co po transplantacjach jest
dość trudną sytuacją. Sam jej stan kliniczny był
naprawdę trudny i koledzy musieli się wspiąć na wyżyny, żeby
to wszystko udało się przeprowadzić" – podkreślił kierujący
programem transplantacji płuc w ŚCCS dr hab. Marek Ochman
O swoim stanie zdrowia i o przeszczepie Pani Izabela
dowiedziała się dopiero po wybudzeniu po udanym
przeszczepie. Wówczas lekarze przekazali jej wiadomość, że

córka jest już na świecie od 2 miesięcy, a ona ma nowe płuca.
Po wybudzeniu rozpoczęła się rehabilitacja, która trwa. Terapia
oddechowa, nauka chodzenia to tylko kilka wyzwań, przed
którymi stała 38 latka. "Bardzo dużą siłę znalazłam w sobie ze
względu na dzieci, w tym córeczkę, której jeszcze nie
widziałam. Było ciężko, ale trzeba patrzeć do przodu, cieszyć
się, że dostało się tę drugą szansę, mieć cierpliwość i powoli
będzie wszystko dobrze" – powiedziała dziennikarzom pani
Izabela. Mąż Pani Izabeli przyznał, że noc po informacji
o udanym przeszczepie była dla niego pierwszą w pełni
przespaną od wielu miesięcy. Myśli były różne, jednak starał się
nie dopuszczać tej o najgorszym. "Dzieci dawały dużo siły,
rodzina, doktorzy, którzy mnie wspierali" – opowiadał. Dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kardiochirurg
i transplantolog prof. Marian Zembala uważa, że sukces
tego zabiegu należy rozpatrywać w kategoriach cudu
i zmartwychwstania. "Nie bójmy się wielkich słów. To cud
istnienia – podkreślił. W pandemii to był jeden z prawdziwych
promyków słońca, ale widzieliśmy straszne rzeczy, dlatego
zachęcamy do szczepień. To, co udało się u tej pacjentki,
można rzeczywiście nazwać cudem, bo musiała się złożyć
szczęśliwa konstelacja wielu gwiazd naraz – chora
w odpowiednim stanie, bez obciążeń, nieuszkodzona przez
długotrwałe leczenie, musiał się znaleźć dawca w odpowiednim
momencie i nic złego nie mogło się zdarzyć w czasie
operacji. Takich przypadków nie jest wiele" – podsumował prof.
Piotr Knapik.
/stacja7.pl/

Dwudziestu sześciu..nowych .
księży w Archidiecezji Warszawskiej

Bp Rafał Markowski udzielił w Świątyni Opatrzności Bożej
święceń prezbiteratu 26 diakonom. "Otrzymujecie władzę nad
najbardziej delikatną materią człowieka - duszą ludzką" - mówił
Nowi księża otrzymali również dekrety do pierwszych parafii,
które wręczył im kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski
Spośród 26 nowych księży, 21 przygotowywało się do
kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym w Warszawie, a 5 w Archidiecezjalnym Seminarium
Misyjnym "Redemtoris Mater". – "Wprowadzamy naszych braci
do wspólnoty prezbiteratu Archidiecezji Warszawskiej.
Ogarniamy was naszą gorącą modlitwą. Ogarniamy też
modlitwą te drogi, które przywiodły was do tej świątyni, to „tak”,
które dziś wypowiadacie. Ogarniamy modlitwą tę przyszłość,
która stoi przed wami" – mówił bp Markowski. Jak podkreślił,
aby zrozumieć istotę kapłaństwa nie sposób powrócić do
miejsca, gdzie rodziło się kapłaństwo. – "Nie sposób nie
powrócić myślą do Wieczernika, w którym Chrystus zasiada z
apostołami i prowadzi z nimi osobiste rozmowy. To
w Wieczerniku objawia im najważniejsze nowe przykazania.
Zapowiada też zdradę Judasza i zaparcie się Piotra. Powierza
im misję głoszenia Ewangelii. Dokonuje też zjednoczenia

ze swoimi uczniami w Eucharystii, w której ogarnia ich swoją
łaską, miłością i tworzy w nich nowego człowieka na jego wzór –
wzór Chrystusa" – mówił. W tym miejscu powstał też spór o to,
który z uczniów jest największy. – "Zobaczcie czym jest słabość
ludzka, że w takiej atmosferze intymności oni prowadzą spór
o to, który z nich jest największy" – mówił bp Markowski. Jednak
Jezus, jak przypomniał, w Wieczerniku obmył również nogi
uczniom. – "Możemy sobie wyobrazić jakie wrażenie zrobił na
nich Chrystus, klękając przed nimi – Chrystus w Wieczerniku
pokazuje tym co mówi i czyni, co jest istotą kapłaństwa
i dokonuje rzeczy wydawać by się mogło niemożliwej – godzi
dwie rzeczywistości, które wydają się nie do pogodzenia –
władzę i służbę. Tym co je łączy jest poczucie
odpowiedzialności". Tłumaczył, że nowo wyświęceni otrzymują
od Chrystusa władzę “nad najbardziej delikatną materią
człowieka”. – "Władzę nad duszą ludzką, która ma pomóc
prowadzić ludzi do najważniejszego celu życia – zbawienia. To
ogromna odpowiedzialność za ludzi, których Chrystus postawi
na drogach naszego życia. Odpowiedzialność prowadzi do tego,
aby oddawać życie na wzór Chrystusa" – podkreślił
bp Markowski. Jednym z gestów w czasie liturgii święceń
prezbiteratu jest nałożenie rąk na głowy kandydatów przez
biskupa. – "To gest, w którym streszcza się całość życia
kapłańskiego: “Pójdź za mną”. Czasami idziemy niepewni,
nieraz pytamy czy to nasza droga. Możemy przeżywać chwile
takie jak Piotr, kiedy kroczył po jeziorze i zaczął tonąć. Chrystus
podał mu rękę i powiedział: nie bój się, jestem z tobą.
Pozwólcie, żeby to on był waszą mocą, marzeniem i waszym
celem. Staje dzisiaj przed wami i mówi: nie lękajcie się, jestem
z wami" – zakończył. Po zakończeniu Mszy kard. Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski wręczył nowym prezbiterom
dekrety do pierwszych parafii, w których rozpoczną posługę jako
księża. Przedtem jednak zwrócił uwagę, że kontekst
tegorocznych święceń jest szczególny, ponieważ w czwartek
obchodziliśmy święto Chrystusa Najwyższego Kapłana. – "To
nie umniejsza waszego kapłaństwa i ludzkiej roli, ale jesteście
kapłanami przez to, że Chrystus podzielił się z wami cząstką
jedynego kapłaństwa" – mówił kard. Nycz do nowych księży.
Przypomniał również, że wczoraj przypadała 40. rocznica
śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. –
"Chciałbym, abyście byli zapatrzeni w jego kapłaństwo i posługę
przez całe życie. Macie do spełnienia wielką, da Bóg, 50-letnią
misję życia kapłańskiego, prowadzenia ludzi do zbawienia.
Związek z Chrystusem i bliskość z ludźmi to dwa związki, które
powinniście pielęgnować w życiu kapłańskim" – podkreślił
metropolita warszawski. Kard. Nycz podkreślił, że posłanie do
parafii to ważny moment, ale też “głęboka ingerencja Kościoła
w życie”. – "Kościół was posyła, abyście szli i owoc przynosili
i aby wasz owoc trwał. Czas pierwszej parafii jest niesłychanie
ważny dla waszego wejścia w kapłaństwo" – podkreślił. Nowo
wyświęceni księża otrzymali dekrety do parafii w Archidiecezji
Warszawskiej.

Obietnice Serca Pana Jezusa

Po maju, w którym czciliśmy Matkę Bożą, nadszedł czerwiec
poświęcony czci Bożego Serca. Przypominamy 12 obietnic
Pana Jezusa dla czcicieli Jego Serca przekazane przez
św. Małgorzata Maria Alacoque.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy
śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich
przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego
miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie
umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą
zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego,
że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim,
którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć
miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą
w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce
moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczkę w godzinę śmierci.

Refleksja na X Niedzielę zwykłą
Kiedy nic ci nie wychodzi i nie widzisz wyjścia
z trudnej sytuacji, pozostaje Nadzieja czyli On,
który stał się dla nas żywym źródłem nadziei.
Jako zrodzeni z Ducha Bożego wiemy, że nadzieja, do której
Bóg nas powołał, zawieść nie może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych i nic nie odłączy nas od Jego
miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. W dzisiejszej
Ewangelii słyszymy że Jezus oszalał. Tak to prawda, On
oszalał na punkcie człowieka potrzebującego pomocy. Jego
Miłość do człowieka zaprowadziła Go na Krzyż. A Co Ty Mu
na to odpowiesz? Możesz się temu po prostu dziwić, możesz
pewnie też się zgorszyć. Ale najlepiej zrobisz jak będziesz Go
naśladować. Miłość jest swego rodzaju szaleństwem.
Cudownym szaleństwem.
/ks. Mariusz/
Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Widzę całą mękę moją, a przez nią widzę
całą potęgę Twoją, która największe zło
zwycięża przez miłość
Tweet od Papieża:
Nawet jeśli nasze modlitwy byłyby
jedynie ciągłym jąkaniem się, jeśli
wypływałyby z chwiejnej wiary, nie
powinniśmy nigdy przestać ufać
Jezusowi. Nasze nieśmiałe modlitwy,
podtrzymywane przez Jego modlitwę opierają się na
skrzydłach orła i wznoszą się do nieba.

Błogosławieństwo Miastu i Parafii

7. Organizujemy Autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu w sobotę 26 czerwca. Koszt wyjazdu
wynosi 80 zł. Zapisy z zaliczką 30 zł. u ks. Mariusza.
8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia: "Gość Niedzielny"
i "Niedziela". Z tyłu za ławkami na stoliku wyłożony jest nowy
numer "Florianusa".

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odeszli:
+ s. Miriam Dąbrowska, Franciszkanka Rodziny Maryi
+ Małgorzata Gawor

W Czwartek obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała.
Tradycyjnie tego dnia odbywają się procesje z Najświętszym
Sakramentem po ulicach naszych wiosek i miast. Ze względu na
trwającą pandemię, w naszej parafii nie odbyła się tradycyjna
procesja. Po Sumie sprawowanej przez ks. Mariusza
odśpiewaliśmy uroczyste "Te Deum" podczas którego kapłan
wyszedł na plac przed Kościołem i udzielił uroczystego
Błogosławieństwa naszemu miastu i parafii Najświętszym
Sakramentem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu dzisiejszym po Mszach Św. odbywa się
dobrowolna zbiórka do puszek na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie.
2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które
odprawiamy po Mszy Św. wieczornej.
3. W czwartek, na zakończenie oktawy Bożego Ciała,
odbędzie się poświęcenie wianków.
4. W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 7, 8 i 18. Tego dnia
po Mszy św. wieczornej, w łączności z ks. Biskupami
i wiernymi zgromadzonymi w Bazylice Serca Pana Jezusa
w Krakowie, dokonamy odnowienia Aktu Poświęcenia
Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100
rocz. tego oddania. W tym dniu ze względu na Uroczystość,
nie obowiązuje nas post piątkowy.
5. W sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Msze
Św. o godz. 7,8 i 18.
6. Również w sobotę dzieci ze Szkoły nr. 1 w Brwinowie na
Mszach Św. o godz. 9,10,11,12 i 13 przyjmą I Komunię Św.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Katedralnej w Warszawie

Początki dziejów bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa
Świętego Jana Chrzciciela. Hipotezy badaczy wskazują różne daty w ciągu
XIII wieku – przyporządkowane decyzjom panujących tutaj książąt z rodu
Piastów mazowieckich, związanych lennem z Polską Koroną. Pierwsza
data dotycząca Katedry Warszawskiej konkretna i upamiętniona
w dokumentach to rok 1339. Ówczesny warszawski kościół parafialny p.w.
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela stał się wtedy miejscem sprawowanego
przez delegatów papieża Benedykta XII sądu, którego wyrok nakazał
Krzyżakom oddać Polsce zrabowane ziemie i zapłacić odszkodowania.
Decyzją papieża Bonifacego IX warszawski kościół parafialny został
podniesiony w latach 1398-1406 do godności kolegiaty. Stało się to dzięki
staraniom biskupa Wojciecha Jastrzębca i księcia Janusza Starszego
z rodu Piastów, który Warszawę uczynił stolicą swego księstwa i tu
zbudował wielką murowaną świątynię. Po śmierci ostatnich Piastów
mazowieckich (których nagrobek znajduje się w Archikatedrze) Mazowsze
włączono w roku 1526 do Korony Polskiej. Niedługo potem Jerzy Baryczka
umieścił w kolegiacie krucyfiks cudownego Pana Jezusa. Kolegiata
św. Jana Chrzciciela nabierała coraz większego znaczenia. Pod koniec
XVI wieku stała się jednym z najważniejszych kościołów Rzeczypospolitej
Polskiej. Związana z Zamkiem Królewskim w Warszawie, była świadkiem
wielu historycznych wydarzeń. W XVII wieku gotycka świątynia została
przebudowana w duchu baroku. Był to wówczas jeden z najbogatszych
kościołów Polski, którego wnętrze wypełniały dzieła sztuki powstałe dzięki
mecenatowi królów, szlachty i patrycjatu miejskiego. Ołtarz główny został
ufundowany przez króla Zygmunta III Wazę w latach 1611-1618. Stalle,
które ufundował Jan III Sobieski, przypominały zwycięską odsiecz
wiedeńską w 1683 roku. Wśród wielu znaczących chwil w dziejach świątyni
wymienia się koronację króla Stanisława Leszczyńskiego w roku 1705
i koronację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1764.
Szczególne jednak znaczenie miał fakt zaprzysiężenia tutaj Konstytucji
3 Maja w 1791 roku. Ta pierwsza w Europie, druga po Stanach
Zjednoczonych Ameryki, ustawa zasadnicza stała się oparciem dla ducha
narodu w ciężkim okresie rozbiorów. W roku 1798 świątynia została
podniesiona do godności katedry, a w 1817 do godności archikatedry.
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