W niedzielę Dzień Patrona. Jarmark, muzyka i tańce na
dechach!
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To nie tylko dzień patrona ursynowskiej parafii, ale i całej stolicy. W niedzielę w kościele
przy ul. Przy Bażantarni najpierw zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem
kard. Nycza, a później odbędzie się targ regionalnych wyrobów oraz koncerty zespołów,
przy których będzie można potupać nóżką.
Od 1988 roku na Natolinie istnieje parafia pw. bł. Władysława z Gielniowa z kościołem o
charaktersytycznych kopułach. Patron świątyni jest także patrionem stolicy. Co roku - wyjątkiem był
ubiegłoroczny czas pandemii - pod koniec września odbywają się uroczystości poświęcone patronowi.
O 12 rozpocznie się msza św. celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa
warszawskiego. Będzie to msza odpustowa i dziękczynna za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego
i Elżbiety Róży Czackiej. Podczas mszy wprowadzone zostaną relikwie błogosławionych.
Małżonkowie z długoletnim stażem odnowią też swoje przyrzeczenia małżeńskie.
Po mszy przy pomniku błogosławionego Władysława z Gielniowa odbędzie się uroczyste zawierzenie
patronowi stolicy i parafii.

Jarmark, koncerty i taniec na dechach
Za kościołem przy ul. Przy Bażantarni - obok boiska "Orlik" - stanie targ regionalny, a na scenie
zagrają zespoły folkowe. Na jarmarku znajdziemy tradycyjne wyroby, regionalne przysmaki, domowe
wypieki, wędliny i zabawki dla dzieci. Obok sceny zostanie wyłożony parkiet, na którym będzie
można oddać się tańcu. Zagrają Nicponie - zespół założony przez muzyków i muzykantów, którym w
trakcie pandemii przykrzyło się życie bez koncertów, zagrają stołeczne szlagiery - oraz Tęgie Chłopy
- to kapela kontynuująca tradycje muzyki tanecznej Kielecczyzny w jej autentycznej i niestylizowanej
formie. Repertuarem i instrumentarium nawiązuje do najlepszych wzorów – dawnych kapel
ogrywających wesela i wiejskie zabawy.
A kim był oficjalny patron stolicy? Bł. Władysław z Gielniowa żył na przełomie XV i XVI wieku. jest
pierwszym znanym z imienia poetą tworzącym w języku polskim. Był również jednym z pierwszych
duchownych, który język polski wprowadził do Kościoła poprzez kazania i poetyckie teksty. Sam
układał pieśni i uczył wiernych śpiewać. ! 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił go patronem Warszawy.
Program obchodów Dnia Patrona Warszawy:
10-18 - Targ Regionalny
12 - msza święta w intencji Warszawy, władz miasta i jej mieszkańców, koncelebrowana przez
ks. kardynała Kazimierza Nycza.
14:15 - koncert kapeli Nicponie
16:30 - koncert kapeli Tęgie Chłopy
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