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XX Niedziela Zwykła
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

4. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

2. Jak każdego roku pomagamy najuboższym rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu ich dzieci do nowego roku
szkolnego, dlatego w następną niedzielę, i
niedzielę 2 września przed kościołem,
przeprowadzimy zbiórkę ofiar na ten cel.
Uroczysta Msza św. w 335. rocznicę
3. Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele, w środę, 12 września,
o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr
Jarecki. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

−

L I T U R G I A

w poniedziałek, 20 sierpnia, wspomnienie św. Bernarda, opata i
Doktora Kościoła,

− we wtorek, 21 sierpnia, wspomnienie
św. Piusa X, papieża,
−

w środę, 22 sierpnia, wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny, królowej,

−

w piątek, 24 sierpnia, święto św.
Bartłomieja, Apostoła.

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

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Przysłów: Mądrość
zbudowała sobie dom i wyciosała siedem
kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i
stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały
z wyżynnych miejsc miasta: «Prostaczek
niech do mnie tu przyjdzie». Do tego, komu
brak mądrości, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie
się moim chlebem, pijcie wino, które
zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie,
chodźcie drogą rozwagi».

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Efezjan: Baczcie pilnie, bracia, jak
postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako
mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo
dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni,
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
A nie upijajcie się winem, bo to jest
przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się
Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych
ducha, śpiewając i wysławiając Pana w
waszych sercach. Dziękujcie zawsze za
wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa.

Prz 9, 1–6

Zapraszamy na wystawę prac
Marty Piekut i Jolanty Dubiel
wystawa czynna do końca sierpnia
Zapraszamy do naszego kościoła
na Adorację Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy św. Anny

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34, 2–3. 10–11. 12–13. 14–15

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

335. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00
Msza św. pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Ks. Biskupa Piotra Jareckiego.

CISZA,
W KTÓREJ PRZEMAWIA BÓG
we ŚRODĘ w godz. od 7.30 – 21.00
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00
w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.
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Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
jego chwała będzie zawsze na moich
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Zbliżcie się, synowie,
posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

od 12.08 do 09.09.2018 r.
Módlmy się, aby kościoły
działające w regionach gdzie
panuje przemoc były wspierane
modlitwą i konkretną pomocą
katolików całego świata.
Nr 493

S Ł O W A

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale
jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę
sposobną, bo dni są złe.
Nie bądźcie przeto nierozsądni,
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest
wolą Pana (Ef 5, 15-16).

Ef 5, 15–20

Najświętsza
Maryja Panna Królowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Św. Stanisław Kostka jest wzorem
dla polskiej młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dziedzictwo
Matki Angeliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Galeria Dzwonnica zaprasza na wystawę
prac Marty Piekut i Jolanty Dubiel . . . . . . . . 4
Adoracja Najświętszego Sakramentu . . . . . 4

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

EWANGELIA
J 6, 51–58

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata». Sprzeczali się więc między
sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam
dać swoje ciało na pożywienie?». Rzekł do
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała
Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi
Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez
Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie
żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba
zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli
wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki».
Oto słowo Pańskie
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W Klimatach:

KOMENTARZ
Ks. Dawid Adamczak SDS w jednej ze
swoich homilii opowiadał następującą historię:
«W klasztorze sióstr Msze Święte odprawiali
księża z sąsiadujących parafii. W jeden dzień
zdażyło się, że dyżurujący ksiądz znalazł się
w szpitalu, więc proboszcz poprosił o odprawienie mszy gościa z Afryki. Gość cały dzień
spędził na miejskich spacerach a o umówionej, popołudniowej godzinie, zapukał do
drzwi klasztoru. Nie był ubrany jak ksiądz,
zwyczajny t-shirt, jeansy. Siostra odpowiedzialna za furtę, oczekując księdza, szybko
otworzyła drzwi. Jakże było jej zdziwienie, gdy
zamiast księdza z parafii, zobaczyła zwyczajnego człowieka. Nie dając szans na
jakiekolwiek wyjaśnienia, szybko starała się go
odprawić. „Przepraszam nie możemy Ci
pomóc” – mówiła siostra z furty –„Mamy teraz
mszę, przyjdź w innym czasie”. Ksiądz bez
wyjaśnienia podziękował i odszedł bez słowa.
Kilkanaście minut później na plebanii zadzwonił telefon. Oczywiście dzwoniły siostry
z prośbą o informacje, bo wciąż czekają na
księdza i msze. Możemy sobie wyobrazić ich
zdziwienie, gdy dowiedziały się, że ksiądz już
u nich był a one odesłały go z niczym».
Te siostry nie były złymi kobietami, że
straciły okazję do uczestnictwa we Mszy św.
Po prostu czekały na kogoś innego. Czasem
my możemy rozminąć się z Chrystusem
w Eucharystii, bo oczekujemy czegoś innego.
ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Św. Stanisław Kostka jest wzorem dla polskiej młodzieży

Najświętsza Maryja Panna Królowa
22 sierpnia Kościół wspomina Maryję Królową. Wspomnienie to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII
encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy
Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i
w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone
było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia
Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który
by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty
pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju
pojawia się zapowiedź Niewiasty, która
skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł
Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28.
43) - a więc spomiędzy wszystkich niewiast
na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też
Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada
o sobie słowa: "Oto błogosławić Mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48).
Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem
ukazał się znak na niebie: Niewiasta
obleczona w słońce i księżyc pod Jej
stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według
Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary w królowanie
Maryi jest podanie ustne, które objawia się
w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa
wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem
(+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi:
"Dziewico czcigodna, Królowo i Pani", "po
Trójcy jest Panią wszystkich", "jest Panią
wszystkich śmiertelnych". Samego siebie
nazywa "sługą Maryi". Św. Piotr Chryzolog
(+ 451), również doktor Kościoła, nazywa
Matkę Bożą "Panią" (Domina). W dawnej
terminologii oznaczało to słowo godność
władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo
(+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale
"panującą nad wszystkimi ludźmi". Przy tej
okazji wypowiada przepiękne słowa: "Stałem
się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką
mojego Stworzyciela". Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa
Maryję "Królową wszystkich mieszkańców
ziemi", a św. Jan Damasceński (+ 749)
"Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową
wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".

ca na tronie, mająca na kolanach Dziecię
Boże. Często dla podkreślenia, że Maryja
jest także Królową aniołów, przedstawiano
Jej postać w ich otoczeniu. W obrazach
wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. Ten typ
obrazów nosił grecką nazwę Panagia
angeloktistos. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na
tronie i z koroną, w szatach królewskich,
a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od
XIV w. ulubionym tematem artystów staje się
scena "koronacji" Maryi przez Pana Jezusa i
Boga Ojca.
W VIII w. jako forma walki z obrazoburcami
przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania
obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza
słynących szczególnymi łaskami. W 732 r.
papież św. Grzegorz III ukoronował obraz
Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami. Papież Grzegorz IV w roku 838
podobną koronę ofiarował Matce Bożej
w kościele św. Kaliksta w Rzymie. Od XVII
w. zwyczaj ten stał się urzędowo zastrzeżony
Stolicy Apostolskiej. Początkowo koronacje
te były zastrzeżone jedynie w stosunku do
cudownych obrazów włoskich. Wkrótce
jednak rozszerzono je na cały świat.
Pierwszym obrazem, który doczekał się
zaszczytu papieskiej koronacji, był obraz
Matki Bożej w zakrystii bazyliki św. Piotra
w Rzymie (1631). W Polsce tego zaszczytu
dostąpił jako pierwszy obraz Matki Bożej
Łaskawej w Warszawie (1651), a następnie
obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku
1717.
Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należą "Pod Twoją
obronę" (Sub Tuum præsidium) i "Witaj,
Królowo" (Salve Regina) oraz Litania
Loretańska, gdzie ostatnie wezwania
wychwalają Matkę Bożą jako Królową.

Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada
obok swego Syna, Króla chwały. W ten
sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto
bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma
uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego
Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele
zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go
w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego
wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie
podczas Jego nauczania - aż do krzyża,
a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną,
najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko
On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu.
Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to
jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej
Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad
wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową nieba i
ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i
jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę "Regentki".

Tytuł Maryi Królowej podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego
Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że
II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej Źródło:
Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22a.php3
o Kościele Lumen gentim:
również ikonografia chrześcijańska, która od
lat najdawniejszych przedstawia Maryję na
tronie, z nimbem, w którym przedstawiano
tylko cesarzy. Spotykamy taki sposób Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy
przedstawiania Najświętszej Maryi Panny pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta
już od III w. w katakumbach. Na ikonach została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa
bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest
wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego
zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a
potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).
Królowa, lub Theantrōpos, czyli Pani siedzą-
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Z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży, Ojciec Święty Franciszek skierował list do biskupa
płockiego Piotra Libery. Franciszek podkreśla w nim, że święty może być dla młodych w Polsce wzorem dążenia do prawdziwego
szczęścia. Poniżej znajduje się treść papieskiego listu.
Do Czcigodnego Brata
J. E. BISKUPA PIOTRA LIBERY
Biskupa Płockiego

Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z was
podejmuje we wrześniu pieszą pielgrzymkę z
Przasnysza do Rostkowa, z miejsca jego
chrztu do miejsca narodzin. Jest to niejako
pierwszy etap tego Stanisławowego "biegu na
przełaj" do świętości. Zachęcam Was,
abyście pamiętali, nie tylko podczas tej
wędrówki, ale również na innych drogach
waszej codzienności, że i wy możecie zdobyć
się na taki "bieg". I was przynagla miłość
Chrystusa i umacnia Jego łaska. Miejcie
odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności
ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i
piękna.

Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, przypada 450.
rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. W
osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten alumn jezuickiego nowicjatu w Rzymie, jeden z najwybitniejszych
synów Towarzystwa Jezusowego, jakich
wydała Wasza Ojczyzna. Zatem, wspominając jego przejście do chwały Pana, jednoczę się w dziękczynnej modlitwi z wiernymi
Diecezji Płockiej i całego Kościoła w Polsce,
Niech św. Stanisław uczy Was tej
którzy w Rostkowie, miejscu urodzin Święwolności,
która nie jest biegiem na oślep, ale
tego, będą niebawem cele-brować centralne
zdolnością
rozeznawania celu i obierania
uroczystości Roku jemu poświęconego.
najlepszych dróg postępowania i życia. Niech
Korzystając z tej okazji, pragnę przede Was uczy szukać zawsze i nade wszystko
wszystkim zwrócić się do ludzi młodych, przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować
którym patronuje św. Stanisław. Chcę Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego
przypomnieć zdanie, jakie wypowiedział św. miłosierną i pełną mocy obecność, abyście
Jan Paweł II w kościele św. Andrzeja na potrafili oprzeć się presji światowej menKwirynale, podczas nawiedzenia relikwii św. talności. Niech św. Stanisław uczy Was nie
Stanisława: "Jego krótka droga z Rostkowa bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym
na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest
jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do Jezus Chrystus. "Jezus jest Panem ryzyka,
tego celu życia każdego chrześcijanina, jest Panem wychodzenia zawsze «poza».
jakim jest świętość" (13 listopada 1988 r.).
(...) Pragnie On waszych rąk, by nadal

budować dzisiejszy świat. Chce go
budować z wami" (por. Przemówienie,
Czuwanie podczas ŚDM, Kraków, 30 lipca
2016 r.). Niech z nieba wspiera Was św.
Stanisław i niech inspiruje Was jego życiowe
motto: "Ad maiora natus sum" - "do
wyższych rzeczy jestem zrodzony"!
Czcigodny Bracie, przez wstawiennictwo
św. Stanisława Kostki, przyzywam Bożej
opieki nad Tobą, nad wszystkimi Biskupami,
Duchowieństwem i Wiernymi Kościoła w Polsce. Proszę, byście modlili się za mnie i
z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego.
Z Watykanu, 15 sierpnia 2018 r.
FRANCISZEK

Dziedzictwo matki Angeliki
Matka Angelika zmarła w 2016 roku w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, na miesiąc
przed ukończeniem 93 lat, pozostawiając po sobie niezwykłe dziedzictwo, czyli największą
katolicką sieć medialną, która trwa i nieustannie się rozwija. Od 19 października, w internecie
i sieciach kablowych będzie dostępny polski kanał EWTN. W przyszłości EWTN Polska ma
trafić na platformy cyfrowe. Polską stację powołała do życia specjalizująca się w ewangelizacji wizualnej wrocławska Fundacja Vide et Crede, która w marcu br. podpisała umowę
o współpracy z EWTN w Alabamie. Warto przypomnieć, że retransmisję programów EWTN
w polskiej wersji już wcześniej, bo w 1995 roku, planowali franciszkanie z Niepokalanowa.
Matka Angelika wygłaszała w swoim
klasztorze pogadanki na tematy religijne, a
ich nagrania cieszyły się olbrzymim powodzeniem. W 1971 r. Joseph Vath, pierwszy biskup nowo erygowanej diecezji w Birmingham, zachęcił zakonnicę do wygłaszania swoich pogadanek poza klasztorem.
Wkrótce zaczęła nagrywać programy radiowe, publikowała też książeczki ze swoimi
przemyśleniami na temat wiary.
Przełomem w działalności ewangelizacyjnej matki Angeliki okazała się wizyta
w należącym do baptystów studiu telewizyjnym w Chicago. Od razu zrozumiała możliwości, jakie niesie nowe medium. – Panie,
muszę też mieć taką stację! – wykrzyknęła.
Dysponowała kapitałem 200 dolarów,
dwunastoma zakonnicami bez żadnego medialnego doświadczenia, klasztornym gara-
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żem zaadaptowanym na studio i głęboką wiarą
w Bożą opatrzność. W 1981 r. siostry otrzymały licencję, dzięki donatorom zakupiły odpowiedni sprzęt i 15 sierpnia wyemitowano
pierwszy program. Początkowo EWTN emitowała cztery godziny dziennie, dzisiaj nadaje
całą dobę.

Rita Antoinette Pizzo, czyli Matka
Angelika (1923–2016).

katolicki, który w 2010 r. znalazł się w krytycznej sytuacji finansowej. EWTN przejęła
go w lutym 2011 roku. Był to kolejny krok
strategii sieci, polegający na coraz większym zaangażowaniu na globalnym rynku
katolickich mediów cyfrowych i multimedialnych. EWTN weszła również w spółkę
z hiszpańskojęzyczną agencją katolicką
Catholic News Agency (CNA), z którą
wspólnie stworzyła serwis informacyjny.

Wraz z rozbudową programu rozwijał się,
dzięki przekazom satelitarnym, zasięg
telewizji matki Angeliki. Koszt utrzymania
sieci EWTN pokrywany jest w całości z donacji widzów. Bez przesady można
stwierdzić, że jako jedyna z katolickich
telewizji na świecie jest telewizją globalną.
Jej rozwój i owoce działalności są rezultatem głębokiej wiary, modlitwy i ufności
Mimo choroby, a później śmierci założycielki
w Bożą opatrzność.
stacja rozwija się nieustannie. Wkracza odważnie na inne pola medialne. EWTN Źródło:
uratowała przed likwidacją „National Catholic https://kultura.wiara.pl/doc/4855681.DziedzictwoRegister”, najpopularniejszy w USA magazyn matki-Angeliki
Przez wiele lat program „Matka Angelika na
żywo”, czyli rozmowy prowadzone na temat
Biblii z udziałem teologów, duchownych i
świeckich, był najpopularniejszym programem
stacji. Widzowie mogli porozmawiać z gospodynią programu i jej gośćmi, zadawać pytania,
prosić o modlitwę.
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Św. Stanisław Kostka jest wzorem dla polskiej młodzieży

Najświętsza Maryja Panna Królowa
22 sierpnia Kościół wspomina Maryję Królową. Wspomnienie to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII
encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy
Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i
w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone
było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia
Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który
by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty
pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju
pojawia się zapowiedź Niewiasty, która
skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł
Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28.
43) - a więc spomiędzy wszystkich niewiast
na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też
Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada
o sobie słowa: "Oto błogosławić Mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48).
Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem
ukazał się znak na niebie: Niewiasta
obleczona w słońce i księżyc pod Jej
stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według
Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary w królowanie
Maryi jest podanie ustne, które objawia się
w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa
wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem
(+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi:
"Dziewico czcigodna, Królowo i Pani", "po
Trójcy jest Panią wszystkich", "jest Panią
wszystkich śmiertelnych". Samego siebie
nazywa "sługą Maryi". Św. Piotr Chryzolog
(+ 451), również doktor Kościoła, nazywa
Matkę Bożą "Panią" (Domina). W dawnej
terminologii oznaczało to słowo godność
władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo
(+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale
"panującą nad wszystkimi ludźmi". Przy tej
okazji wypowiada przepiękne słowa: "Stałem
się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką
mojego Stworzyciela". Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa
Maryję "Królową wszystkich mieszkańców
ziemi", a św. Jan Damasceński (+ 749)
"Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową
wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".

ca na tronie, mająca na kolanach Dziecię
Boże. Często dla podkreślenia, że Maryja
jest także Królową aniołów, przedstawiano
Jej postać w ich otoczeniu. W obrazach
wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. Ten typ
obrazów nosił grecką nazwę Panagia
angeloktistos. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na
tronie i z koroną, w szatach królewskich,
a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od
XIV w. ulubionym tematem artystów staje się
scena "koronacji" Maryi przez Pana Jezusa i
Boga Ojca.
W VIII w. jako forma walki z obrazoburcami
przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania
obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza
słynących szczególnymi łaskami. W 732 r.
papież św. Grzegorz III ukoronował obraz
Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami. Papież Grzegorz IV w roku 838
podobną koronę ofiarował Matce Bożej
w kościele św. Kaliksta w Rzymie. Od XVII
w. zwyczaj ten stał się urzędowo zastrzeżony
Stolicy Apostolskiej. Początkowo koronacje
te były zastrzeżone jedynie w stosunku do
cudownych obrazów włoskich. Wkrótce
jednak rozszerzono je na cały świat.
Pierwszym obrazem, który doczekał się
zaszczytu papieskiej koronacji, był obraz
Matki Bożej w zakrystii bazyliki św. Piotra
w Rzymie (1631). W Polsce tego zaszczytu
dostąpił jako pierwszy obraz Matki Bożej
Łaskawej w Warszawie (1651), a następnie
obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku
1717.
Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należą "Pod Twoją
obronę" (Sub Tuum præsidium) i "Witaj,
Królowo" (Salve Regina) oraz Litania
Loretańska, gdzie ostatnie wezwania
wychwalają Matkę Bożą jako Królową.

Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada
obok swego Syna, Króla chwały. W ten
sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto
bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma
uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego
Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele
zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go
w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego
wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie
podczas Jego nauczania - aż do krzyża,
a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną,
najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko
On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu.
Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to
jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej
Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad
wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową nieba i
ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i
jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę "Regentki".

Tytuł Maryi Królowej podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego
Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że
II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej Źródło:
Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22a.php3
o Kościele Lumen gentim:
również ikonografia chrześcijańska, która od
lat najdawniejszych przedstawia Maryję na
tronie, z nimbem, w którym przedstawiano
tylko cesarzy. Spotykamy taki sposób Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy
przedstawiania Najświętszej Maryi Panny pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta
już od III w. w katakumbach. Na ikonach została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa
bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest
wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego
zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a
potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).
Królowa, lub Theantrōpos, czyli Pani siedzą-
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Z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży, Ojciec Święty Franciszek skierował list do biskupa
płockiego Piotra Libery. Franciszek podkreśla w nim, że święty może być dla młodych w Polsce wzorem dążenia do prawdziwego
szczęścia. Poniżej znajduje się treść papieskiego listu.
Do Czcigodnego Brata
J. E. BISKUPA PIOTRA LIBERY
Biskupa Płockiego

Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z was
podejmuje we wrześniu pieszą pielgrzymkę z
Przasnysza do Rostkowa, z miejsca jego
chrztu do miejsca narodzin. Jest to niejako
pierwszy etap tego Stanisławowego "biegu na
przełaj" do świętości. Zachęcam Was,
abyście pamiętali, nie tylko podczas tej
wędrówki, ale również na innych drogach
waszej codzienności, że i wy możecie zdobyć
się na taki "bieg". I was przynagla miłość
Chrystusa i umacnia Jego łaska. Miejcie
odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności
ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i
piękna.

Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, przypada 450.
rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. W
osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten alumn jezuickiego nowicjatu w Rzymie, jeden z najwybitniejszych
synów Towarzystwa Jezusowego, jakich
wydała Wasza Ojczyzna. Zatem, wspominając jego przejście do chwały Pana, jednoczę się w dziękczynnej modlitwi z wiernymi
Diecezji Płockiej i całego Kościoła w Polsce,
Niech św. Stanisław uczy Was tej
którzy w Rostkowie, miejscu urodzin Święwolności,
która nie jest biegiem na oślep, ale
tego, będą niebawem cele-brować centralne
zdolnością
rozeznawania celu i obierania
uroczystości Roku jemu poświęconego.
najlepszych dróg postępowania i życia. Niech
Korzystając z tej okazji, pragnę przede Was uczy szukać zawsze i nade wszystko
wszystkim zwrócić się do ludzi młodych, przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować
którym patronuje św. Stanisław. Chcę Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego
przypomnieć zdanie, jakie wypowiedział św. miłosierną i pełną mocy obecność, abyście
Jan Paweł II w kościele św. Andrzeja na potrafili oprzeć się presji światowej menKwirynale, podczas nawiedzenia relikwii św. talności. Niech św. Stanisław uczy Was nie
Stanisława: "Jego krótka droga z Rostkowa bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym
na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest
jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do Jezus Chrystus. "Jezus jest Panem ryzyka,
tego celu życia każdego chrześcijanina, jest Panem wychodzenia zawsze «poza».
jakim jest świętość" (13 listopada 1988 r.).
(...) Pragnie On waszych rąk, by nadal

budować dzisiejszy świat. Chce go
budować z wami" (por. Przemówienie,
Czuwanie podczas ŚDM, Kraków, 30 lipca
2016 r.). Niech z nieba wspiera Was św.
Stanisław i niech inspiruje Was jego życiowe
motto: "Ad maiora natus sum" - "do
wyższych rzeczy jestem zrodzony"!
Czcigodny Bracie, przez wstawiennictwo
św. Stanisława Kostki, przyzywam Bożej
opieki nad Tobą, nad wszystkimi Biskupami,
Duchowieństwem i Wiernymi Kościoła w Polsce. Proszę, byście modlili się za mnie i
z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego.
Z Watykanu, 15 sierpnia 2018 r.
FRANCISZEK

Dziedzictwo matki Angeliki
Matka Angelika zmarła w 2016 roku w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, na miesiąc
przed ukończeniem 93 lat, pozostawiając po sobie niezwykłe dziedzictwo, czyli największą
katolicką sieć medialną, która trwa i nieustannie się rozwija. Od 19 października, w internecie
i sieciach kablowych będzie dostępny polski kanał EWTN. W przyszłości EWTN Polska ma
trafić na platformy cyfrowe. Polską stację powołała do życia specjalizująca się w ewangelizacji wizualnej wrocławska Fundacja Vide et Crede, która w marcu br. podpisała umowę
o współpracy z EWTN w Alabamie. Warto przypomnieć, że retransmisję programów EWTN
w polskiej wersji już wcześniej, bo w 1995 roku, planowali franciszkanie z Niepokalanowa.
Matka Angelika wygłaszała w swoim
klasztorze pogadanki na tematy religijne, a
ich nagrania cieszyły się olbrzymim powodzeniem. W 1971 r. Joseph Vath, pierwszy biskup nowo erygowanej diecezji w Birmingham, zachęcił zakonnicę do wygłaszania swoich pogadanek poza klasztorem.
Wkrótce zaczęła nagrywać programy radiowe, publikowała też książeczki ze swoimi
przemyśleniami na temat wiary.
Przełomem w działalności ewangelizacyjnej matki Angeliki okazała się wizyta w
należącym do baptystów studiu telewizyjnym
w Chicago. Od razu zrozumiała możliwości,
jakie niesie nowe medium. – Panie, muszę
też mieć taką stację! – wykrzyknęła.
Dysponowała kapitałem 200 dolarów,
dwunastoma zakonnicami bez żadnego medialnego doświadczenia, klasztornym gara-
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żem zaadaptowanym na studio i głęboką wiarą
w Bożą opatrzność. W 1981 r. siostry otrzymały licencję, dzięki donatorom zakupiły odpowiedni sprzęt i 15 sierpnia wyemitowano
pierwszy program. Początkowo EWTN emitowała cztery godziny dziennie, dzisiaj nadaje
całą dobę.

Rita Antoinette Pizzo, czyli Matka
Angelika (1923–2016).

katolicki, który w 2010 r. znalazł się w krytycznej sytuacji finansowej. EWTN przejęła
go w lutym 2011 roku. Był to kolejny krok
strategii sieci, polegający na coraz większym zaangażowaniu na globalnym rynku
katolickich mediów cyfrowych i multimedialnych. EWTN weszła również w spółkę
z hiszpańskojęzyczną agencją katolicką
Catholic News Agency (CNA), z którą
wspólnie stworzyła serwis informacyjny.

Wraz z rozbudową programu rozwijał się,
dzięki przekazom satelitarnym, zasięg
telewizji matki Angeliki. Koszt utrzymania
sieci EWTN pokrywany jest w całości z donacji widzów. Bez przesady można
stwierdzić, że jako jedyna z katolickich
telewizji na świecie jest telewizją globalną.
Jej rozwój i owoce działalności są rezultatem głębokiej wiary, modlitwy i ufności
Mimo choroby, a później śmierci założycielki
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stacja rozwija się nieustannie. Wkracza odważnie na inne pola medialne. EWTN Źródło:
uratowała przed likwidacją „National Catholic https://kultura.wiara.pl/doc/4855681.DziedzictwoRegister”, najpopularniejszy w USA magazyn matki-Angeliki
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XX Niedziela Zwykła
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

4. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

2. Jak każdego roku pomagamy najuboższym rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu ich dzieci do nowego roku
szkolnego, dlatego w następną niedzielę, i
niedzielę 2 września przed kościołem,
przeprowadzimy zbiórkę ofiar na ten cel.
Uroczysta Msza św. w 335. rocznicę
3. Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele, w środę, 12 września,
o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr
Jarecki. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

−

L I T U R G I A

w poniedziałek, 20 sierpnia, wspomnienie św. Bernarda, opata i
Doktora Kościoła,

− we wtorek, 21 sierpnia, wspomnienie
św. Piusa X, papieża,
−

w środę, 22 sierpnia, wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny, królowej,

−

w piątek, 24 sierpnia, święto św.
Bartłomieja, Apostoła.

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

ISSN 2080-0010

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Przysłów: Mądrość
zbudowała sobie dom i wycio-sała siedem
kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i
stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały
z wyżynnych miejsc miasta: «Prostaczek
niech do mnie tu przyjdzie». Do tego, komu
brak mądrości, mówiła: «Chodźc
ie, nasyćc
ie
się moim chlebem, pijcie wino, które
zmieszałam. Odrzućc
ie głupotę i żyjcie,
chodźc
ie drogą rozwagi».

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Efezjan: Baczcie pilnie, bracia, jak
postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako
mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo
dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni,
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
A nie upijajcie się winem, bo to jest
przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się
Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych
ducha, śpiewając i wysławiając Pana w
waszych sercach. Dziękujcie zawsze za
wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa.

Prz 9, 1–6

Zapraszamy na wystawę prac
Marty Piekut i Jolanty Dubiel
wystawa czynna do końca sierpnia
Zapraszamy do naszego kościoła
na Adorację Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy św. Anny

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34, 2–3. 10–11. 12–13. 14–15

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

335. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00
Msza św. pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Ks. Biskupa Piotra Jareckiego.

CISZA,
W KTÓREJ PRZEMAWIA BÓG
we ŚRODĘ w godz. od 7.30 – 21.00
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00
w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć,czyńdobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
jego chwała będzie zawsze na moich
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Zbliżcie się, synowie,
posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźn
i Pańs
kiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

od 12.08 do 09.09.2018 r.
Módlmy się, aby kościoły
działające w regionach gdzie
panuje przemoc były wspierane
modlitwą i konkretną pomocą
katolików całego świata.
Nr 493

S Ł O W A

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale
jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę
sposobną, bo dni są złe.
Nie bądźcie przeto nierozsądni,
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest
wolą Pana (Ef 5, 15-16).

Ef 5, 15–20

Najświętsza
Maryja Panna Królowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Św. Stanisław Kostka jest wzorem
dla polskiej młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dziedzictwo
Matki Angeliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Galeria Dzwonnica zaprasza na wystawę
prac Marty Piekut i Jolanty Dubiel . . . . . . . . 4
Adoracja Najświętszego Sakramentu . . . . . 4

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

EWANGELIA
J 6, 51–58

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata». Sprzeczali się więc między
sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam
dać swoje ciało na pożywienie?». Rzekł do
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała
Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi
Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez
Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie
żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba
zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli
wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki».
Oto słowo Pańskie

Nr 493

W Klimatach:

KOMENTARZ
Ks. Dawid Adamczak SDS w jednej ze
swoich homilii opowiadał następującą historię:
«W klasztorze sióstr Msze Święte odprawiali
księża z sąsiadujących parafii. W jeden dzień
zdażyło się, że dyżurujący ksiądz znalazł się
w szpitalu, więc proboszcz poprosił o odprawienie mszy gościa z Afryki. Gość cały dzień
spędził na miejskich spacerach a o umówionej, popołudniowej godzinie, zapukał do
drzwi klasztoru. Nie był ubrany jak ksiądz,
zwyczajny t-shirt, jeansy. Siostra odpowiedzialna za furtę, oczekując księdza, szybko
otworzyła drzwi. Jakże było jej zdziwienie, gdy
zamiast księdza z parafii, zobaczyła zwyczajnego człowieka. Nie dając szans na
jakiekolwiek wyjaśnienia, szybko starała się go
odprawić. „Przepraszam nie możemy Ci
pomóc” – mówiła siostra z furty –„Mamy teraz
mszę, przyjdź w innym czasie”. Ksiądz bez
wyjaśnienia podziękował i odszedł bez słowa.
Kilkanaście minut później na plebanii zadzwonił telefon. Oczywiście dzwoniły siostry
z prośbą o informacje, bo wciąż czekają na
księdza i msze. Możemy sobie wyobrazić ich
zdziwienie, gdy dowiedziały się, że ksiądz już
u nich był a one odesłały go z niczym».
Te siostry nie były złymi kobietami, że
straciły okazję do uczestnictwa we Mszy św.
Po prostu czekały na kogoś innego. Czasem
my możemy rozminąć się z Chrystusem
w Eucharystii, bo oczekujemy czegoś innego.
ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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