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I ja tam byłem …i specjałów skosztowałem.

Na zakończenie pikniku, wystąpił zespół 
śpiewaczy „Powsinianie” pod kierunkiem
Grzegorza Toporowskiego, działający przy
Centrum Kultury Wilanów. Po występie
członkowie zespołu przygotowali niespo-
dziankę dla obecnych – słodki poczęstunek 
w postaci pączków ziemniaczanych, specjal-
ności gospodyń z Powsina.

W dniu 14 czerwca 2014 r. w parafii Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadow-
skiej miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Krzysztof Kanabus 

Poświęcenie kamienia węgielnego 
na Kępie Zawadowskiej

Uroczystość rozpoczęło Czuwanie modli-
tewne. Następnie o godzinie 15.00 w murach
wznoszonego kościoła, została odprawiona
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza 
metropolity warszawskiego w asyście wielu 
zgromadzonych księży z proboszczem parafii 
ks. Pawłem Bijakiem, oraz pocztów sztanda-
rowych. W czasie nabożeństwa, po homilii,
ks. Kardynał dokonał aktu poświecenia 
i wmurowania kamienia węgielnego i tuby
z aktem erekcyjnym w ścianę wznoszonego 
kościoła. Przed samym poświeceniem przez 
ks. Kardynała, niejako symbolicznie, dokonały
tego również niebiosa. Bezpośrednio po
Mszy św. zostały pobłogosławione i poświę-
cone, krzyż stojący przed kościołem oraz
obelisk upamiętniający zmarłego ks. prałata 
Bogusława Bijaka, inicjatora powstania tej 
parafii.

Następnie ks. Paweł zaprosił wszystkich
obecnych na poczęstunek na świeżym powie-
trzu, podczas którego przygrywała Kapela 
Warszawska Staśka Wielanka. 

Była to również świetna okazja do wymiany 
poglądów na temat wznoszonej świątyni, jak 
również na zwykłe, sąsiedzkie pogawędki 
i nie tylko.W uroczystościach wzięli udział: b. marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek 
Jurek, marszałek województwa mazowiec-
kiego Pan Adam Struzik, burmistrz Wilanowa 
Pan Ludwik Rakowski, wilanowscy radni i inni.

 Za zgodą władz kościelnych siostry 
miłosierdzia przystąpiły do rozpow-
szechniania płóciennego wizerunku 
Serca Matki. Szkaplerzne apostolstwo 
bardzo szybko zaczęło przynosić 
błogosławione owoce, a sława szka-
plerza przekroczyła granice Francji.

   Wobec wielu faktów, wskazujących na 
niespo-dziewane nawrócenia do Boga, 
uzyskane przez nabożeństwo zielonego 
szkaplerza, w 1863 r. papież Pius IX 
oficjalnie zatwierdził szkaplerz 
Niepokalanego Serca Maryi.
 Wierne zastosowanie się do 
wskazówek Niepokalanej i korzystanie 
ze szkaplerza okazały się bardzo 
skuteczne. Do tej pory nie przestaje on 
dokonywać niezwykłych nawróceń 
i uzdrowień. Zielony znak Niepo-
kalanego Serca jest także skutecznym 
lekarstwem w chorobie alkoholowej. 
  Orędzie przekazane s. Justynie 
Bisqueyburu wzywa wszystkich, którzy 
przyjmują Zielony Szkaplerz Niepo-
kalanego Serca Maryi do przyjęcia 
również Jej miłości. Ludzie, którzy 
wyciągają po niego ręce, często nie 
znają jego pochodzenia i historii, co 
grozi niebezpieczeństwem potraktowa-
nia go jak talizmanu lub amuletu. 
Dlatego konieczne jest ożywianie praw-
dziwego nabożeństwa do Najświętszej 
Maryi Panny.
   Poprzez Zielony Szkaplerz możemy 
nieść pomoc duchową osobom 
niechętnym i obojętnym religijnie. 
Pamiętajmy jednak, by miłość do 
Maryi, ufność w Jej macierzyńską 
opiekę i wiara w Jej obecność 
w naszym życiu, stały się podstawowym 
warunkiem szkaplerznego nabożeń-
stwa. Tylko wtedy unikniemy pokusy 
traktowania szkaplerza jako amuletu. 
To Ona, zamykając nas w swoim 
Niepokalanym Sercu, zanosi nasze 
błagania swojemu Synowi i wstawia się 
za nami.

Szkaplerz zielony można uzyskać pod 
adresem:
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego à Paulo
ul. Warszawska 8
31-155 Kraków
tel.: 12 422 99 74

Pierwszego widzenia Niepokalanej 
s. Justyna doznała 18 stycznia 1840 r.,
kiedy była jeszcze nowicjuszką. 
Objawienia powtórzyły się kilka razy, 
a najważniejsze nastąpiło 8 września 
1840 r. Tego dnia s. Justyna ujrzała 
Najświętszą Maryję Pannę, która 
w prawej ręce trzymała swoje serce, 
z którego górą wychodziły jasne 
płomienie, a w lewej rodzaj szkaplerza: 
był to kawałek zielonego sukna 
z tasiemką tego samego koloru. Na 
jednej stronie materiału był wizerunek 
Najświętszej Dziewicy, a na drugiej 
znajdował się krzyż, pod nim przebite 
mieczem Serce otoczone napisem: 
„Niepokalane Serce Maryi, módl się za 
nami teraz i w godzinę śmierci naszej”. 
Siostra Justyna zrozumiała, że należy 
sporządzić szkaplerz według przedsta-
wionego wzoru. Otrzymała zapewnienie, 
że  szkaplerz ten będzie wyjednywał 
nawrócenie ludziom nie mającym wiary 
i otrzymają oni szczęśliwą śmierć.

 Wiadomo, że dla uzyskania szczegól-
nych łask przywiązanych do każdego 
szkaplerza wymagane są pewne 
warunki: przyjęcie szkaplerza z rąk 
kapłana, który ma władzę poświęcania 
go i przyjmowania osób do bractwa, 
nieustanne noszenie szkaplerza oraz 
spełnienie warunków przepisanych do 
uzyskania określonych odpustów 
i przywilejów.
   W związku z tym polecono s. Justynie, 
by zapytała o to Najświętszą Pannę. 
Otrzymała  odpowiedź: „Szkaplerz ten 
nie jest podobny do innych znanych 
w Kościele świętym, które są jakby 
odzieniem danego bractwa. Jest po 
prostu pobożnym obrazkiem przytwier-
dzonym do kawałka zielonego sukna 
i zawieszonym na tasiemce tego koloru. 
Do jego poświęcenia nie potrzeba 
szczególnej formuły i nie nakłada go 
kapłan. Wystarczy, by był poświęcony 
przez kapłana i noszony przez osobę, 
o której nawrócenie lub uleczenie chodzi.
Można go nawet bez wiedzy danej osoby 
włożyć do łóżka lub wszyć do ubrania, 
w którym chodzi lub włożyć do pokoju, 
w którym mieszka. Co do modlitw, 
wymagane jest jedynie odmawianie tej, 
która jest wypisana na szkaplerzu.(...) 
O ile osoba, o której nawrócenie lub 
uzdrowienie chodzi, nie wie o tym, że 
szkaplerz jej dano, modlitwę odmawia ta 
osoba, która zajmuje się tą sprawą. 
Szkaplerz ten może być używany we 
Francji i wszędzie. Obiecane szczególne 
łaski zależą od siły ufności i wiary 
dających lub noszących szkaplerz. 
Oznaczają to promienie spływające 
z Niepokalanego Serca". 

 W tym roku mija 160 lat od ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy 
otwierać się na dary Niepokalanego 
Serca Maryi. Wśród nich są także 
zewnętrzne znaki Jej macierzyńskiej 
opieki. Powszechnie znany i czczony jest 
tzw. cudowny medalik, objawiony w 1830 
r. św. Katarzynie Laboure. 10 lat później
Niepokalana nawiedziła inną zakonnicę z 
paryskiej wspólnoty sióstr miłosierdzia, s. 
Justynę Bisqueybum. To przez nią Boża 
Opatrzność obdarowała świat niezwykłą 
tarczą na godzinę śmierci, jaką jest 
szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi, 
tzw.
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