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XXVIII Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 6. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić
się będziemy za zmarłych polecanych
– w poniedziałek, 15 października, wspow wypominkach rocznych.
mnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i
Doktora Kościoła,
2. O godz. 11.00. odbędzie się spotkanie
–
we wtorek,16 października, wspomnienie
dzieci przygotowujących się do I Komunii
św. Jadwigi Śląskiej,
Świętej i ich rodziców. Podczas Mszy św.
w środę, 17 października, wspomnienie
–
o 11.30. zostaną poświęcone różańce dla
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i
dzieci komunijnych oraz odbędzie się
męczennika,
ślubowanie dzieci wstępujących w szeregi
– w czwartek, 18 października, święto św.
Podwórkowych Kółek Różańcowych.
Łukasza, Ewangelisty,
3. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
– w piątek, 19 października wspomnienie
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii.
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika,
4. Dziś obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod
–
w sobotę, 20 października, wspomnienie
hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Przed
św. Jana Kantego, kapłana.
kościołem członkowie Akcji Katolickiej będą

5.

zbierać ofiary na rzecz Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną
młodzież z małych miasteczek i wsi.
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się
upamiętnieniem pontyfikatu św. Jan Pawła
II, przez promowanie nauczania Papieża i
wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i
kultury.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg programu „Radość i
Nadzieja”. Kurs rozpocznie się we wtorek,
20 listopada 2018 r. Zapisy i informacje o
kursie są dostępne na parafialnej stronie
internetowej w zakładce Sakramenty –
Małżeństwo.
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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

"Dziękuję Ci za wszystko
miłosierny Jezu"

- tak wyraża swoją wdzięczność pani
Bogumiła Dolniak za dotknięcie Bożą
miłością. Książka o tym tytule jest świadectwem drogi jaką autorka odbyła ku
Bogu pokonując niemoc, chorobę, ból i
samotność.
Książkę będzie można otrzymać w formie
daru od autorki w nadchodzącym tygodniu.

Koszt książki 50 zł.

Zachęcamy do lektury książki pana Krzysztofa Kanabusa, naszego parafianina.
Publikację można nabyć w recepcji Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3, pon-pt w godzinach 9.00-20.00.

Pokolenia rodów wilanowskich, żyjące
współcześnie, a obecne na tym terenie od
kilkuset lat, pamiętają już jedynie odchodzący w niepamięć skrawek historii XX
wieku. Tym bardziej cenne jest takie
przedstawienie „rodzin, czasów i losów”,
świadczące o poszanowaniu historii i tradycji, bez których współczesny Wilanów
byłby dziś jedną z wielu warszawskich
dzielnic. To z pewnością będzie niezwykła
lektura dla tych, którzy stąd pochodzą –
„z dziada pradziada”. Niemniej tym,
którzy uczą się Wilanowa i mają świadomość niezwykłego miejsca, w którym
budują swoją przyszłość, publikacja ta pozwoli zrozumieć, jak ważne dla rodowitych wilanowian jest umiłowanie historii tego miejsca. Ta książka to most do
połączenia dwóch różnych światów,
tradycji i nowoczesności. A te światy dziś
spotkały się w Wilanowie…

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 7, 7–11

Czytanie z Księgi Mądrości: Modliłem się i
dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją
nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic
miałem bogactwa. Nie porównałem z nią
drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec
niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma
wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i
piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo
nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły
mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone
bogactwa w jej ręku.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90, 12–17

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego,
niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

Październik miesiącem
Różańca Świętego
Nabożeństwa różańcowe
w naszej parafii
niedziela o godz.17.00,
dni powszednie 17.30

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 4, 12–13

Dzieci zapraszamy
w poniedziałki, wtorki
i czwartki.

od 13.09 do 11.10.2015 r.
Módlmy się za zmarłych członków
kół Żywego Różańca i za dusze
w czyśćcu cierpiące, o niebo dla
tych, którzy na nie oczekują.
Nr 501

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Żywe
bowiem jest słowo Boże, skuteczne i
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i
ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia,
które by było przed Nim niewidzialne,
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest
przed oczami Tego, któremu musimy zdać
rachunek.
Oto słowo Boże
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S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5, 3
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
Mk 10, 17–30

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus
mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł:
Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus
spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:
Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i
rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest
bogatym wejść do królestwa Bożego.
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz
Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno
wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż
bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał
na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr,
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i
z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów,
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród
prześladowań, a życia wiecznego w czasie
przyszłym.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
„Berła i trony, bogactwa, drogie kamienie,
złoto, srebro, zdrowie i piękno”. Te rzeczy,
wartości wymienia autor Księgi Mądrości i
mówi, że są „niczym, garścią piasku,
błotem”. I możemy się spytać: co tak
jednoznacznie przewyższa te obiektywne
dobra? Odpowiedź jest prosta, krótka, że to
MĄDROŚĆ – skarb najcenniejszy.
To stwierdzenie przybliża nas do nauki
Nowego testamentu o SŁOWIE Wcielonym
– Jezusie Chrystusie. Bo to On jest tą
Mądrością Odwieczną.
Tylko w tej perspektywie gotowi jesteśmy
ochoczym sercem odpowiedzieć na
wezwanie Jezusa, by „sprzedać wszystko i
pójść za Nim”. Tyle, że takie spojrzenie,
które jest darem nie rodzi się spontanicznie,
bez wysiłku: „Modliłem się i dano mi
zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z
pomocą duch Mądrości”. Modlę się,
przyzywam?
ks. Tomasz Lis
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XVIII Dzień Papieski pod hasłem "Promieniowanie ojcostwa"

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej
OBRZĘDY WSTĘPNE - cd.

Święte milczenie
Co robisz, kiedy wchodzisz do pustego mieszkania? Ściągasz buty? Wieszasz kurtkę? Co
dalej?
Wielu natychmiast włącza jakieś grajło.
Żeby nie było ciszy. Mówią, że po prostu jej
nie lubią. Ale problem może być głębszy. Bo
cisza drażni. Cisza niepokoi. Czasem nawet
boli. Bo w ciszy człowiek staje sam na sam
ze sobą; sam na sam ze swoimi myślami. Co
w nich jest? Pustka? Rozdrażnienie? Jakiś
ból? Wszystko to zagłuszone słuchaniem
ciągłym słuchaniem muzyki czy wiadomości i
tak kiedyś wypłynie. Lepiej wszystko to sobie
uświadomić sobie. I oddać w spontanicznej,
płynącej z głębi serca modlitwie Bogu.

Przed reformą Soboru Watykańskiego II
zwykło się mawiać: liturgia est actio non est
contemplatio. Czyli że liturgia jest działaniem i
nie ma w niej czasu na kontemplację. Do dziś
w podręcznikach liturgiki można przeczytać
o actio Dei albo actio Ecclesiae. Ogólne
wprowadzenie do mszału Rzymskiego przewiduje też jednak chwile zatrzymania się,
chwile ciszy. Na pierwszą z nich (pomijając
refleksję przed aktem pokuty) przychodzi czas,
gdy kapłan na zakończenie Obrzędów
Wstępnych zachęca słowami „Módlmy się”…
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Rzadko się zdarza, by po tym wezwaniu
celebrans dał choć parę sekund na
zastanowienie się. Z dłuższą chwila ciszy
w ogóle trudno się spotkać. A szkoda. Bo to
zatrzymanie na chwile akcji liturgicznej jest
bardzo ważne. Nie tylko po to, żeby dać
jeszcze raz możliwość uświadomienia sobie,
że oto stajemy przed Bogiem. Przecież w ten
klimat zostaliśmy już wcześniej wprowadzeni.
Nie tylko, by spełniając prośbę z wezwania
kapłana pomyśleć, o co chcielibyśmy się
modlić. Ale też po to, żeby postawić rozgadane
myśli i serca w obliczu pustki. Pustki
drażniącej. Pustki, którą chciałoby się jakoś
szybko wypełnić. Czym?
Może trzeba właśnie w tej chwili ofiarować
Bogu nijakość swojego serca, które nie potrafi
się wznieść do Boga, jeśli nie zajmuje go zorganizowana modlitwa? Może na kilkanaście,
kilkadziesiąt sekund warto dać popłynąć rzece
tego, co kłębi się w naszym ser-cu, a co na co
dzień stłumione jest gwarem życia?
Andrzej Macura
Źródło:

„Promieniowanie ojcostwa” – to hasło XVIII Dnia Papieskiego, podczas którego 14 października w całej Polsce przypominane będzie
nauczanie papieża Jana Pawła II. Hasło nawiązuje do tytułu dramatu Karola Wojtyły. Społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” chce zaprosić do lektury tej sztuki, aby zgłębiać myśl patrona Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia św. Jana Pawła II.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego
zachęca do ponownego sięgnięcia do homilii
św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3
czerwca 1991 r., a poświęconej IV Przykazaniu Bożemu "Czcij ojca swego i matkę swoją".
Papież przestrzegał w niej przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał do jej
odbudowywania.

„Ta idea towarzyszyła mu już jako młodemu
księdzu, który prowadził duszpasterstwo
akademickie młodych ludzi, których formował
przez kilkadziesiąt lat. Chciał im przedstawić
Ojcostwo Boga, w którego promieniach
człowiek może wzrastać” – podkreśla kard.
Kazimierz Nycz.

Promocja ojcostwa, której dokonuje św.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu, nie stoi
w opozycji do innych wartości. Tłumaczy, że
Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa
ludzkiego, ale stanowi dla niego wzór i
oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane
w opozycji do macierzyństwa, czy
dziecięctwa. W myśleniu papieskim te
wartości są wobec siebie komplementarne.

W 2018 r. obchodzona będzie też m.in. 60.
rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40.
rocznicy wyboru na papieża. Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia nie zapomni także o
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, organizując w październiku
międzynarodową konferencję nawiązującą do
tego wydarzenia w kontekście papieskiego
nauczania.
Organizatorem Dnia Papieskiego jest, powołana
przez Konferencję Episkopatu Polski, Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” opiekująca się mło-

https://liturgia.wiara.pl/doc/868511.Swiete-milczenie

Tytuł tego artykułu właściwie nie jest prawdziwy. Jest w nim zawarte pobożne życzenie.
Chrześcijanie, niestety, coraz częściej obchodzą to „święto”, które ani nie jest świętem, ani też
nie da się pogodzić z wiarą w Chrystusa. W naszym kraju Halloween jest nowym zwyczajem, na duchy to zabawa z diabłem w chowanego,
jeszcze niezakorzenionym. Warto więc podjąć zawczasu starania o to, by móc kiedyś śmiało ale na takich zasadach, że jedynie człowiek
powiedzieć: „chrześcijanie nie obchodzą Halloween”.
szuka, a diabeł pozwala się znaleźć. Duchy
istnieją. Z tym tylko, że dusze zbawione trwają
Są takie elementy amerykańskiej pop- raczej niesmaczku) dodaje fakt, że w No- w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi
kultury, które raz za razem wdzierają się do wym Jorku jest to dzień parad gejowskich. zabawami ludzi. Toteż kiedy wywołujemy
niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski. W XX wieku zmodyfikowana pogańska duchy, możemy mieć pewność, że spotkaWcześniej św. Mikołaj został zastąpiony praktyka powróciła już nie tylko na Wyspy my albo duszę potępioną, albo demony.
przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, Brytyjskie, ale do całej Europy. Na ironię Bo choćby człowiek tę zabawę traktował
następnie walentynki wyparły wspomnienie zakrawa fakt, że choć w niemal całej Europie zupełnie niepoważnie, to diabły odpowiadają
św. Walentego, a teraz Halloween próbuje udało się Kościołowi „ochrzcić” dziady, po na każde zaproszenie człowieka. Zresztą
młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens 800 latach musi on ponownie walczyć o to, sama atmosfera Halloween bliższa jest
aby kult zmarłych nie miał okultystycznego
uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia
naszym wyobrażeniom piekła niż nieba. Bo
charak-teru. Tak to już jest, licho nie śpi.
Zadusznego.
czy wyobrażamy sobie niebo jako miejsce,
Demonizowanie?
po którym hasają diabełki, potwory,
Droga do piekła
Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kościotrupy i czarownice? A jeżeli nie, to po
Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie kiedy poznaje stanowisko Kościoła na temat co bawić się w piekło? Czy zabawa w poświęto. Związane było z obrzędami Sam- Halloween. Najczęściej ludzie używają tępienie i przebieranie się za przyjaciół
hain. W średniowieczu nadano mu nazwę All argumentu: co złego jest w tym, że dzieci szatana jest miła Chrystusowi?
Hallows Eve - co znaczy - Wigilia Wszystkich przebierają się za czarownice i diabliki?
Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że
Świętych. W skrócie Halloween. Halloween Albo: przecież to tylko zabawa, nie ma w niej
problemy
opętań i schorzeń psychicznych
polegało na kontaktowaniu się z zaświatami, nic złego. Problem polega na tym, że cała
po to by odkryć przyszłość, nabrać mocy, symbolika i atmosfera Halloween otwiera na tle demonicznym zaczynają się od niezaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te człowieka na rzeczywistość, o której gdyby winnych praktyk. Należą do nich: słuchanie
można porównać z obchodzonymi w naszej człowiek wiedział, uciekałby, gdzie pieprz obrazoburczej muzyki, wróżenie, kontaktowanie się z duchami, noszenie talizmanów
części Europy dziadami, tak dobrze zobra- rośnie.
czy też zabawa w piekło, diabły itp.
zowanymi przez Adama Mickiewicza w III
Taka oto dynia z zapaloną w niej świecą
części jego najważniejszego dramatu. Dziady symbolizuje dusze błąkające się w postaci
Ludzie, którzy zarabiają w Polsce na
jednak Kościół katolicki skutecznie wy- ogników. Tańce czarownic z diabłami i Halloween, zwłaszcza jeżeli są ochrzczeni,
rugował kilka wieków temu. W miejsce skrzatami przy ognisku (za te postaci prze- sprzeniewierzają się wierze i tradycji dla pieobrządków mających za cel kontakt z ducha- bierają się dzieci) mają za zadanie skonta- niędzy. Sami ulegają marketingowemu oszumi, udało się wprowadzić kult zmarłych, ktować człowieka z duchami. Wróżby mają stwu, że Halloween to tylko świecka zabawa,
polegający na czczeniu ich pamięci i na celu zajrzeć w zaświaty, by dowiedzieć na której można zarobić kilka groszy, i
modlitwie za nich. Dzięki temu od XII wieku się czegoś o nadchodzącej przyszłości.
organizują coś, co otwiera ich samych i innych
w Kościele obchodzi się Dzień Zaduszny.
Jak wiemy, wróżby to grzech śmiertelny ludzi na działanie szatana.

W XIX wieku zwyczaje Halloween dotarły
wraz z emigrantami z Wysp Brytyjskich do
Ameryki. Tam nabrały swojego kolorytu i
komercyjnego charakteru. Smaczku (a może
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przeciw Panu Bogu, który jest jedynym
Panem Czasów. Nie wolno próbować
wcielać się w Jego rolę i próbować odkrywać
przyszłość, którą zaplanował. Otwieranie się
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dymi zdolnymi ludźmi z ubogich rodzin, którzy
mogą się uczyć dzięki jej wsparciu stypendialnym.
Ubiegły rok był dla FDNT bardzo udany poinformował prezes zarządu FDNT ks.
Dariusz Kowalczyk. Stypendyści gimnazjalni,
licealni i studenci uczelni wyższych spędzili
lato na obozach integracyjnych w Myczkowcach, Tarnowie i Białymstoku.
W 218 roku roku młodzież była na obozach
w Kielcach (gimnazjaliści i licealiści) i w Koszalinie (studenci).
Nagrodami TOTUS TUUS uhonorowano
osoby i instytucje, które w swojej działalności
promują nauczanie Jana Pawła II. W 2017
roku odbyła się międzynarodowa konferencja
„Europa-kryzys i nadzieja”, w której przypominano europejską myśl papieża Polaka.
Żródło:
https://opoka.news/xviii-dzien-papieski-14-pazdziernikapod-haslem-promieniowanie-ojcostwa

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Św. Jan Paweł II
Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II) urodził się w Wadowicach 18 maja
1920 r. Po śmierci matki i brata przeprowadził się z ojcem do Krakowa,
gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Lata okupacji spędził w Krakowie, pracując w kamieniołomie. Był to
również okres uczęszczania na tajne komplety z polonistyki i jego
związków z teatrem. W 1942 r. postanowił wstąpić do działającego w podziemiu seminarium duchownego.
1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk metropolity
krakowskiego księcia Adama Stefana kard. Sapiehy, a wkrótce potem
został wysłany na 2-letnie studia do Rzymu. Po powrocie do Polski ks.
Karol Wojtyła został wikarym w małej wiosce pod Krakowem, a następnie
duszpasterzem w krakowskim kościele św. Floriana. Wówczas to
powstało skupiające się wokół jego osoby akademickie "Środowisko" –
grupa słynna z kajakowych i górskich wypraw.

W 1958 roku ksiądz Karol Wojtyła został
najmłodszym polskim biskupem. Obok posługi
pasterskiej, czas wypełniała mu praca akademicka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
gdzie wykładał filozofię. Owocem tego czasu
są liczne publikacje, w tym m.in. "Miłość i
odpowiedzialność" oraz "Osoba i czyn". Biskup
Wojtyła zajmował się też twórczością literacką,
a spod jego pióra wyszły zbiory wierszy i
dramaty (m.in. "Brat naszego Boga" czy "Przed
sklepem jubilera").
Jako biskup krakowski aktywnie uczestniczył
w pracach II Soboru Watykańskiego, zaś po
jego zakończeniu otrzymał godność kardynała
z rąk Pawła VI. W Polsce zorganizował 7-letni
Synod Duszpasterski, który zamknął już jako
papież, po konklawe 16 października 1978 r.
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Wybór Polaka na papieża przerwał wielowiekową tradycję powoływania na Stolicę
Piotrową Włochów. W ciągu ponad 26 lat
pontyfikatu, Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki, spotykając się z ogromną rzeszą
wiernych. Swoją charyzmatyczną postacią
szczególnie mocno przyciągał młodych ludzi,
z którymi spotykał się m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży. Odpowiadając na
wyzwania współczesnego świata, Jan Paweł
II wskazywał przykłady życia ludzi, ogłaszając bardzo wielu błogosławionych i świętych.
Opublikował 14 encyklik, a także takie książki
jak "Dar i tajemnica", "Wstańcie, chodźmy!",
"Pamięć i tożsamość" oraz poemat "Tryptyk
rzymski". Działał aktywnie na rzecz pokoju,
dialogu, ekumenizmu i zrozumienia innych
kultur. Wspierał aktywność świeckich w Koś-

ciele. Od zamachu w maju 1981r. coraz
wyraźniejszym znakiem jego pontyfikatu stało
się cierpienie. To świadectwo zmagania się ze
słabością i bólem szczególnie w ostatnich
latach i dniach życia Ojca Świętego nazwane
zostało ostatnią encyklika papieską –
"Encykliką cierpienia".
2 kwietnia 2005 r. Jan Pawłem II odszedł "do
domu Ojca", a zgromadzeni na Placu św.
Piotra wierni wołali w trakcie jego pogrzebu:
santo subito, prosząc Kościół o wyniesienie
zmarłego na ołtarze, a Jego nazywając
Wielkim.
27 kwietnia 2014 odbyła się w Rzymie wspólna kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II.
Żrodło: www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/
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XVIII Dzień Papieski pod hasłem "Promieniowanie ojcostwa"

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej
OBRZĘDY WSTĘPNE - cd.

Święte milczenie
Co robisz, kiedy wchodzisz do pustego mieszkania? Ściągasz buty? Wieszasz kurtkę? Co
dalej?
Wielu natychmiast włącza jakieś grajło.
Żeby nie było ciszy. Mówią, że po prostu jej
nie lubią. Ale problem może być głębszy. Bo
cisza drażni. Cisza niepokoi. Czasem nawet
boli. Bo w ciszy człowiek staje sam na sam
ze sobą; sam na sam ze swoimi myślami. Co
w nich jest? Pustka? Rozdrażnienie? Jakiś
ból? Wszystko to zagłuszone słuchaniem
ciągłym słuchaniem muzyki czy wiadomości i
tak kiedyś wypłynie. Lepiej wszystko to sobie
uświadomić sobie. I oddać w spontanicznej,
płynącej z głębi serca modlitwie Bogu.

Przed reformą Soboru Watykańskiego II
zwykło się mawiać: liturgia est actio non est
contemplatio. Czyli że liturgia jest działaniem i
nie ma w niej czasu na kontemplację. Do dziś
w podręcznikach liturgiki można przeczytać
o actio Dei albo actio Ecclesiae. Ogólne
wprowadzenie do mszału Rzymskiego przewiduje też jednak chwile zatrzymania się,
chwile ciszy. Na pierwszą z nich (pomijając
refleksję przed aktem pokuty) przychodzi czas,
gdy kapłan na zakończenie Obrzędów
Wstępnych zachęca słowami „Módlmy się”…
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Rzadko się zdarza, by po tym wezwaniu
celebrans dał choć parę sekund na
zastanowienie się. Z dłuższą chwila ciszy
w ogóle trudno się spotkać. A szkoda. Bo to
zatrzymanie na chwile akcji liturgicznej jest
bardzo ważne. Nie tylko po to, żeby dać
jeszcze raz możliwość uświadomienia sobie,
że oto stajemy przed Bogiem. Przecież w ten
klimat zostaliśmy już wcześniej wprowadzeni.
Nie tylko, by spełniając prośbę z wezwania
kapłana pomyśleć, o co chcielibyśmy się
modlić. Ale też po to, żeby postawić rozgadane
myśli i serca w obliczu pustki. Pustki
drażniącej. Pustki, którą chciałoby się jakoś
szybko wypełnić. Czym?
Może trzeba właśnie w tej chwili ofiarować
Bogu nijakość swojego serca, które nie potrafi
się wznieść do Boga, jeśli nie zajmuje go zorganizowana modlitwa? Może na kilkanaście,
kilkadziesiąt sekund warto dać popłynąć rzece
tego, co kłębi się w naszym ser-cu, a co na co
dzień stłumione jest gwarem życia?
Andrzej Macura
Źródło:

„Promieniowanie ojcostwa” – to hasło XVIII Dnia Papieskiego, podczas którego 14 października w całej Polsce przypominane będzie
nauczanie papieża Jana Pawła II. Hasło nawiązuje do tytułu dramatu Karola Wojtyły. Społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” chce zaprosić do lektury tej sztuki, aby zgłębiać myśl patrona Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia św. Jana Pawła II.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego
zachęca do ponownego sięgnięcia do homilii
św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3
czerwca 1991 r., a poświęconej IV Przykazaniu Bożemu "Czcij ojca swego i matkę swoją".
Papież przestrzegał w niej przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał do jej
odbudowywania.

„Ta idea towarzyszyła mu już jako młodemu
księdzu, który prowadził duszpasterstwo
akademickie młodych ludzi, których formował
przez kilkadziesiąt lat. Chciał im przedstawić
Ojcostwo Boga, w którego promieniach
człowiek może wzrastać” – podkreśla kard.
Kazimierz Nycz.

Promocja ojcostwa, której dokonuje św.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu, nie stoi
w opozycji do innych wartości. Tłumaczy, że
Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa
ludzkiego, ale stanowi dla niego wzór i
oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane
w opozycji do macierzyństwa, czy
dziecięctwa. W myśleniu papieskim te
wartości są wobec siebie komplementarne.

W 2018 r. obchodzona będzie też m.in. 60.
rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40.
rocznicy wyboru na papieża. Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia nie zapomni także o
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, organizując w październiku
międzynarodową konferencję nawiązującą do
tego wydarzenia w kontekście papieskiego
nauczania.
Organizatorem Dnia Papieskiego jest, powołana
przez Konferencję Episkopatu Polski, Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” opiekująca się mło-

https://liturgia.wiara.pl/doc/868511.Swiete-milczenie

Tytuł tego artykułu właściwie nie jest prawdziwy. Jest w nim zawarte pobożne życzenie.
Chrześcijanie, niestety, coraz częściej obchodzą to „święto”, które ani nie jest świętem, ani też
nie da się pogodzić z wiarą w Chrystusa. W naszym kraju Halloween jest nowym zwyczajem, na duchy to zabawa z diabłem w chowanego,
jeszcze niezakorzenionym. Warto więc podjąć zawczasu starania o to, by móc kiedyś śmiało ale na takich zasadach, że jedynie człowiek
powiedzieć: „chrześcijanie nie obchodzą Halloween”.
szuka, a diabeł pozwala się znaleźć. Duchy
istnieją. Z tym tylko, że dusze zbawione trwają
Są takie elementy amerykańskiej pop- raczej niesmaczku) dodaje fakt, że w No- w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi
kultury, które raz za razem wdzierają się do wym Jorku jest to dzień parad gejowskich. zabawami ludzi. Toteż kiedy wywołujemy
niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski. W XX wieku zmodyfikowana pogańska duchy, możemy mieć pewność, że spotkaWcześniej św. Mikołaj został zastąpiony praktyka powróciła już nie tylko na Wyspy my albo duszę potępioną, albo demony.
przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, Brytyjskie, ale do całej Europy. Na ironię Bo choćby człowiek tę zabawę traktował
następnie walentynki wyparły wspomnienie zakrawa fakt, że choć w niemal całej Europie zupełnie niepoważnie, to diabły odpowiadają
św. Walentego, a teraz Halloween próbuje udało się Kościołowi „ochrzcić” dziady, po na każde zaproszenie człowieka. Zresztą
młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens 800 latach musi on ponownie walczyć o to, sama atmosfera Halloween bliższa jest
aby kult zmarłych nie miał okultystycznego
uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia
naszym wyobrażeniom piekła niż nieba. Bo
charak-teru. Tak to już jest, licho nie śpi.
Zadusznego.
czy wyobrażamy sobie niebo jako miejsce,
Demonizowanie?
po którym hasają diabełki, potwory,
Droga do piekła
Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kościotrupy i czarownice? A jeżeli nie, to po
Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie kiedy poznaje stanowisko Kościoła na temat co bawić się w piekło? Czy zabawa w poświęto. Związane było z obrzędami Sam- Halloween. Najczęściej ludzie używają tępienie i przebieranie się za przyjaciół
hain. W średniowieczu nadano mu nazwę All argumentu: co złego jest w tym, że dzieci szatana jest miła Chrystusowi?
Hallows Eve - co znaczy - Wigilia Wszystkich przebierają się za czarownice i diabliki?
Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że
Świętych. W skrócie Halloween. Halloween Albo: przecież to tylko zabawa, nie ma w niej
problemy
opętań i schorzeń psychicznych
polegało na kontaktowaniu się z zaświatami, nic złego. Problem polega na tym, że cała
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można porównać z obchodzonymi w naszej człowiek wiedział, uciekałby, gdzie pieprz obrazoburczej muzyki, wróżenie, kontaktowanie się z duchami, noszenie talizmanów
części Europy dziadami, tak dobrze zobra- rośnie.
czy też zabawa w piekło, diabły itp.
zowanymi przez Adama Mickiewicza w III
Taka oto dynia z zapaloną w niej świecą
części jego najważniejszego dramatu. Dziady symbolizuje dusze błąkające się w postaci
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dymi zdolnymi ludźmi z ubogich rodzin, którzy
mogą się uczyć dzięki jej wsparciu stypendialnym.
Ubiegły rok był dla FDNT bardzo udany poinformował prezes zarządu FDNT ks.
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27 kwietnia 2014 odbyła się w Rzymie wspólna kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II.
Żrodło: www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/
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XXVIII Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 6. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić
się będziemy za zmarłych polecanych
– w poniedziałek, 15 października, wspow wypominkach rocznych.
mnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i
Doktora Kościoła,
2. O godz. 11.00. odbędzie się spotkanie
–
we wtorek,16 października, wspomnienie
dzieci przygotowujących się do I Komunii
św. Jadwigi Śląskiej,
Świętej i ich rodziców. Podczas Mszy św.
w środę, 17 października, wspomnienie
–
o 11.30. zostaną poświęcone różańce dla
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i
dzieci komunijnych oraz odbędzie się
męczennika,
ślubowanie dzieci wstępujących w szeregi
– w czwartek, 18 października, święto św.
Podwórkowych Kółek Różańcowych.
Łukasza, Ewangelisty,
3. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
– w piątek, 19 października wspomnienie
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii.
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika,
4. Dziś obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod
–
w sobotę, 20 października, wspomnienie
hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Przed
św. Jana Kantego, kapłana.
kościołem członkowie Akcji Katolickiej będą

5.

zbierać ofiary na rzecz Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną
młodzież z małych miasteczek i wsi.
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się
upamiętnieniem pontyfikatu św. Jan Pawła
II, przez promowanie nauczania Papieża i
wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i
kultury.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg programu „Radość i
Nadzieja”. Kurs rozpocznie się we wtorek,
20 listopada 2018 r. Zapisy i informacje o
kursie są dostępne na parafialnej stronie
internetowej w zakładce Sakramenty –
Małżeństwo.

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)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
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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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

"Dziękuję Ci za wszystko
miłosierny Jezu"

- tak wyraża swoją wdzięczność pani
Bogumiła Dolniak za dotknięcie Bożą
miłością. Książka o tym tytule jest świadectwem drogi jaką autorka odbyła ku
Bogu pokonując niemoc, chorobę, ból i
samotność.
Książkę będzie można otrzymać w formie
daru od autorki w nadchodzącym tygodniu.

Koszt książki 50 zł.

Zachęcamy do lektury książki pana Krzysztofa Kanabusa, naszego parafianina.
Publikację można nabyć w recepcji Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3, pon-pt w godzinach 9.00-20.00.

Pokolenia rodów wilanowskich, żyjące
współcześnie, a obecne na tym terenie od
kilkuset lat, pamiętają już jedynie odchodzący w niepamięć skrawek historii XX
wieku. Tym bardziej cenne jest takie
przedstawienie „rodzin, czasów i losów”,
świadczące o poszanowaniu historii i tradycji, bez których współczesny Wilanów
byłby dziś jedną z wielu warszawskich
dzielnic. To z pewnością będzie niezwykła
lektura dla tych, którzy stąd pochodzą –
„z dziada pradziada”. Niemniej tym,
którzy uczą się Wilanowa i mają świadomość niezwykłego miejsca, w którym
budują swoją przyszłość, publikacja ta pozwoli zrozumieć, jak ważne dla rodowitych wilanowian jest umiłowanie historii tego miejsca. Ta książka to most do
połączenia dwóch różnych światów,
tradycji i nowoczesności. A te światy dziś
spotkały się w Wilanowie…

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 7, 7–11

Czytanie z Księgi Mądrości: Modliłem się i
dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją
nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic
miałem bogactwa. Nie porównałem z nią
drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec
niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma
wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i
piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo
nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły
mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone
bogactwa w jej ręku.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90, 12–17

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego,
niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

Październik miesiącem
Różańca Świętego
Nabożeństwa różańcowe
w naszej parafii
niedziela o godz.17.00,
dni powszednie 17.30

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 4, 12–13

Dzieci zapraszamy
w poniedziałki, wtorki
i czwartki.

od 14.10 do 11.11.2018 r.
Módlmy się za zmarłych członków
kół Żywego Różańca i za dusze
w czyśćcu cierpiące, o niebo dla
tych, którzy na nie oczekują.
Nr 501

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Żywe
bowiem jest słowo Boże, skuteczne i
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i
ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia,
które by było przed Nim niewidzialne,
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest
przed oczami Tego, któremu musimy zdać
rachunek.
Oto słowo Boże

Nr 501

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5, 3
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
Mk 10, 17–30

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus
mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł:
Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus
spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:
Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i
rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest
bogatym wejść do królestwa Bożego.
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz
Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno
wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż
bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał
na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr,
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i
z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów,
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród
prześladowań, a życia wiecznego w czasie
przyszłym.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
„Berła i trony, bogactwa, drogie kamienie,
złoto, srebro, zdrowie i piękno”. Te rzeczy,
wartości wymienia autor Księgi Mądrości i
mówi, że są „niczym, garścią piasku,
błotem”. I możemy się spytać: co tak
jednoznacznie przewyższa te obiektywne
dobra? Odpowiedź jest prosta, krótka, że to
MĄDROŚĆ – skarb najcenniejszy.
To stwierdzenie przybliża nas do nauki
Nowego testamentu o SŁOWIE Wcielonym
– Jezusie Chrystusie. Bo to On jest tą
Mądrością Odwieczną.
Tylko w tej perspektywie gotowi jesteśmy
ochoczym sercem odpowiedzieć na
wezwanie Jezusa, by „sprzedać wszystko i
pójść za Nim”. Tyle, że takie spojrzenie,
które jest darem nie rodzi się spontanicznie,
bez wysiłku: „Modliłem się i dano mi
zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z
pomocą duch Mądrości”. Modlę się,
przyzywam?
ks. Tomasz Lis
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