
Rzeczywistość, na którą wskazu-
je Jezus, przeraziła św. Piotra. Nie 
chciał jej zaakceptować po tym, jak 
został wyróżniony za swoją posta-
wę, i po tym, jak otrzymał „władzę 
kluczy”. Zapewne wyobrażał so-
bie swoją przyszłość upływającą  
w atmosferze chwały, u boku umiło-
wanego, podziwianego i czczonego 
przez rzesze Nauczyciela. Przecież 
był tym wybranym, na którym ma 
być budowane Królestwo niebieskie, 
a teraz okazuje się, że z jego marzeń 
pozostało jedynie poczucie zawodu. 

Podobne do tej sytuacje przeży-
wamy w naszym życiu. Wyobrażamy sobie naszą przyszłość, wszystko na 
początku układa się dobrze, aż do momentu, w którym musimy skorygować 
nasze wyobrażenia. Mamy wtedy pretensje do Pana Boga, że nas krzywdzi 
i nie chce naszego szczęścia. 

Dzieje się tak, ponieważ nie chcemy zaakceptować w naszym życiu woli 
Bożej, Jego planów, które ma wobec każdego z nas. Nie umiemy patrzeć 
na naszą rzeczywistość z perspektywy Boga – perspektywy zbawienia. Po 
cóż nam sukcesy i kariera, ulotna chwała i podziw ze strony innych, gdy 
zatracimy sens życia, samych siebie – szczęście wieczne!

Tak, nasze życie naznaczone jest krzyżem i tylko od nas zależy, czy po-
niesiemy go wraz z Chrystusem ku zmartwychwstaniu, czy też będzie on 
znakiem naszej ostatecznej porażki.

ks. dr Waldemar R. Macko
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Jr 20,7-9
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwo-

liłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie  
i przemogłeś. Stałem się codziennym 
pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 
Albowiem ilekroć mam zabierać głos, 
muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! 
Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie 
codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. 

I powiedziałem sobie: Nie będę Go 
już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce 
jakby ogień, nurtujący w moim ciele. 
Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz 
nie potrafiłem.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63,2-6.8-9

Refren:
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

Pan, który jest wysoko, 
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 12,1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofia-
rę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako 

wyraz waszej rozumnej służby Bożej.  
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez odnawia-
nie umysłu, abyście umieli rozpoznać, 
jaka jest wola Boża: co jest dobre,  
co Bogu przyjemne i co doskonałe.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ef 1,17-18

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa przeniknie nasze serca 
swoim światłem, abyśmy wiedzieli, 
czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA
Mt 16,21-27

Jezus zaczął wskazywać swoim 
uczniom na to, że musi iść do Jero-
zolimy i wiele cierpieć od starszych  
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 
że będzie zabity i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. A Piotr wziął Go na 
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bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się  
i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, sza-
tanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz  
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 

Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo-
wiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w 
chwale Ojca swego razem z aniołami 
swoimi, i wtedy odda każdemu według 
jego postępowania.

Oto słowo Pańskie.
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W 1917 r. w portugalskiej Fatimie 
Najświętsza Matka objawiła się trój-
ce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie  
i Łucji. Przychodziła przez kolejnych 
sześć miesięcy, od maja do paź-
dziernika, każdego trzynastego dnia 
miesiąca. W sierpniu pojawiła się 
później, gdyż trzynastego dzieci były 
więzione. 

Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, 
Matka Boża zapowiedziała, że niedługo 
zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, 
a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie 
posłużyć się nią, aby ustanowić na świe-
cie nabożeństwo do Jej Niepokalanego 
Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepo-
kalane Serce Maryi znieważane przez 
grzechy ludzkości, co symbolizowały 
otaczające Je ciernie. Maryja powiedzia-
ła też do dzieci i innych zgromadzonych: 
„Chcę, żebyście codziennie odmawia-
li różaniec”. 

Innym razem Matka Boża prosiła  
o ofiarowanie modlitw i cierpień w inten-
cji grzeszników: „Módlcie się, módlcie 
się dużo i dokonujcie umartwień za 
grzeszników, bo wiele dusz idzie do 
piekła, bo nikt nie chce się umartwiać 
za nie i za nimi wstawiać” (sierpień).

Dzieci ujrzały także przerażającą wi-
zję piekła. Matka Boża powiedziała do 
nich: „Widzieliście piekło, do którego 
trafiają dusze biednych grzeszników. 
Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić 
na świecie nabożeństwo do mego Nie-
pokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, 
co wam powiem, wiele dusz się zbawi  
i zazna pokoju… Przybędę, aby za-
żądać poświęcenia Rosji memu Nie-
pokalanemu Sercu i zadośćczyniącej 
Komunii w pierwsze soboty miesiąca. 
Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja 
nawróci się i zapanuje pokój” (13 lipca).      

Nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca

Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża 
ukazała się siostrze Łucji ponownie, 
już po śmierci Franciszka i Hiacynty,  
10 grudnia 1925 r., w hiszpańskiej Ponte-
vedrze, tym razem z Dzieciątkiem Jezus. 
W czasie tego objawienia po raz kolejny 
zwróciła uwagę na swoje Niepokalane 
Serce, otoczone cierniami, a Jezus po-
wiedział: „Współczuj Sercu swojej Naj-
świętszej Matki, które jest ukorono-
wane cierniami, jakie przez cały czas 
niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie 
ma nikogo, kto czyniłby akt zadość-
uczynienia, żeby owe kolce wyrwać”.

Wtedy Matka Boża wezwała do pod-
jęcia wynagradzającego nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca: „Spójrz, 
moja córko, na moje Serce ukoronowa-
ne cierniami, które niewdzięczni ludzie 
bez ustanku wbijają w Nie przez swo-
je bluźnierstwa i brak wdzięczności.  

Przynajmniej ty staraj się Mnie po-
cieszyć. W godzinę śmierci obiecuję 
przyjść na pomoc z łaskami potrzebny-
mi do zbawienia tym, którzy przez pięć 
miesięcy w pierwsze soboty odprawią 
spowiedź, przyjmą Komunię św., od-
mówią jeden różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastoma ta-
jemnicami różańcowymi towarzyszyć 
mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 

13 września 1939 r. nabożeństwo pierw-
szych sobót miesiąca uzyskało aprobatę 
kościelną i zaczęło rozwijać się na całym 
świecie. Przez to nabożeństwo wynagra-
dzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw 
raniących Niepokalane Serce Maryi:
1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepoka-

lanemu Poczęciu,
2. bluźnierstwa przeciwko Jej Dziewictwu,
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu 

Macierzyństwu i nieuznawaniu w Niej 
Matki ludzi,

4. znieważanie czynione przez tych, któ-
rzy wpajają w serca dzieci obojętność, 
pogardę, a nawet odrazę do Niepoka-
lanej Matki,

5. obrazę czynioną przez tych, którzy znie-
ważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

Na czym polega nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca?
Istotą tego nabożeństwa jest wynagro-

dzenie za grzechy popełnione przeciw-
ko Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej 
Niepokalane Serce, są pogardą wobec 
Bożej miłości oraz powodem piekielnych 
mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. 
Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, 
dlatego przychodzi, aby ostrzec przed 
konsekwencjami grzechu, aby ocalić 
grzeszników od piekła, aby skłonić ich 
do nawrócenia. Maryja chce naszego 
zaangażowania w tę misję.

Nabożeństwo pierwszych sobót mie-
siąca to forma pomocy grzesznikom, 
zaproponowana przez Maryję i Jezusa. 
Przez to nabożeństwo możemy przepra-
szać Boga i wynagradzać za grzechy 
obrażające Niepokalane Serce Maryi,  
a gdy będziemy tę modlitwę praktyko-
wać, także w naszych sercach wzrośnie 
miłość ku Bogu i bliźnim.

Cztery warunki nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca
Najświętsza Panna i Jezus ukazali się 

siostrze Łucji 10 grudnia 1925 r., aby opi-
sać nabożeństwo wynagradzające grze-
chy popełnione przeciw Niepokalanemu 
Sercu Maryi. W ramach nabożeństwa 
powinniśmy:
• w pierwsze soboty miesiąca przystąpić 

do spowiedzi z intencją wynagrodzenia 
za grzechy popełnione przeciw Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Można także 
skorzystać z łaski sakramentu pojed-

nania wcześniej, byleby w tym dniu być  
w stanie łaski uświęcającej, bez grze-
chu ciężkiego;

• przyjąć Komunię Świętą w pięć pierw-
szych sobót miesiąca w powyższej 
intencji;

• odmówić pięć tajemnic różańcowych;
• przez piętnaście minut rozważać tajem-

nice różańcowe, ofiarując tę medytację 
w wymienionej intencji.

Niezbędnym warunkiem dobrego od-
prawienia nabożeństwa jest nastawie-
nie, z jakim te praktyki wypełniamy, co 
Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 
1926 r.: „To jest prawda, moja córko, 
że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto 
kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel 
otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak 
wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych 
sobót miesiąca w celu wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu Matki Niebieskiej, 
niż żeby odprawiać piętnaście bezdusz-
nie i z obojętnością…”   

Jezus wymienia trzy grupy osób od-
prawiających nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają 
je odprawiać, lecz nie kończą; takich, 
którzy kończą, ale odprawiają je jedynie 
ze względu na obiecane łaski; i w końcu 
trzecia grupa to osoby, które czynią to 
przede wszystkim w celu wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu NMP; one najbar-
dziej podobają się Jezusowi.

Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić 
tego nabożeństwa w sobotę, może, za 
zgodą kapłana, praktykować je w nie-
dzielę po pierwszej sobocie.

W pobożnym wzbudzaniu właściwej 
intencji, potrzebnej do dobrego odpra-
wienia nabożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi pomoże nam modlitwa po-
zostawiona przez Piękną Panią: „Jezu, 
to z miłości do Ciebie, za nawrócenie 
grzeszników i dla zadośćuczynienia za 
grzechy popełnione przeciwko Sercu 
Maryi” (13 lipca 1917).  

W naszej parafii nabożeństwo prak-
tykowane jest w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca, o godz. 7.00. 

 
Informacje z folderu Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich, opublikowa-
nego za wiedzą Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej 20 VI 1996 r.

Nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca
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Rok Rycerza 
Niepokalanej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił trwający rok Rokiem  
św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni 
to dla uczczenia życia i moralnej postawy 
tego wybitnego Polaka i kapłana” – napi-
sali parlamentarzyści, dodając w uzasad-
nieniu wniosku: „Jego myśl społeczna 
i ofiara mają szczególne znaczenie dla 
odradzającego się społeczeństwa obywa-
telskiego Rzeczypospolitej”. 

Św. Maksymilian z zakonu franciszka-
nów został nazwany przez członków Izby 
Wyższej polskiego parlamentu postacią 
wyjątkową w panteonie wielkich naszych 
rodaków na przestrzeni dziejów Narodu. 
Jest również symbolem niemieckiego na-
zizmu oraz symbolem trudnych wyborów, 
obecnych w życiu każdego człowieka, 
obrońcą godności ludzkiej oraz wielkim 
autorytetem moralnym. 

W liście skierowanym do wiernych przez 
prowincjałów franciszkańskich z okazji Roku 
św. Maksymiliana czytamy: „Dzisiaj jest 
znany jako apostoł: apostoł chrześcijaństwa 
na miarę średniowiecza, który ewangelizo-
wał Polskę i Japonię; odnowiciel ducha fran-
ciszkańskiego w dwudziestym wieku, który 
ubóstwo, prostotę życia, poświęcenie dla 
wielkich idei łączył z najnowszymi osiągnię-
ciami techniki i pragmatyzmem; założyciel 
największej męskiej wspólnoty zakonnej 
dwudziestego wieku; menadżer i twórca 
największego wydawnictwa prasy i książki 
religijnej; czciciel Matki Bożej Niepokalanej, 
w której widział najdoskonalszego człowie-
ka i pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem; 
założyciel ruchu maryjnego pod nazwą  
„Rycerstwo Niepokalanej”, który działa w kil-
kudziesięciu krajach świata; obrońca ludzkiej 
godności i ludzkiego życia; człowiek pojed-
nania dwóch narodów: Polaków i Niemców”. 

W tym roku przypada 70. rocznica 
męczeńskiej, ale i zarazem bohaterskiej 
śmierci św. Maksymiliana. 

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 
1894 r., w robotniczej rodzinie zamiesz-
kałej w Zduńskiej Woli niedaleko Łodzi. 
Był synem Juliusza i Marianny z domu 
Dąbrowskiej, małżeństwa niezwykle wie-
rzącego, będącego członkiem III Zakonu 
Św. Franciszka. 

Mały Rajmund był ministrantem, gorli-
wie służył do Mszy św. Po ukończeniu w 
1904 r. szkoły powszechnej uczęszczał 
do szkoły handlowej w Pabianicach. Pod 
wpływem misji głoszonych przez prowin-
cjała franciszkańskiego, w 1907 r. wstąpił 
do Małego Seminarium Ojców Franciszka-
nów we Lwowie, gdzie dał się poznać jako 
dobry i pilny uczeń oraz fajny kolega. 

Miał umysł ścisły, fascynowały go nowo-
ści techniczne, głównie dotyczące przeka-
zywania myśli ludzkiej na odległość. Opa-
nowany, choć czasami działał w sposób 
porywczy. 

W 1910 r. rozpoczął nowicjat, przyjmu-
jąc zakonne imię Maksymilian. Po roku 
złożył śluby zakonne. W 1917 r. założył 
Rycerstwo Niepokalanej, którego celem 
było przeciwdziałanie szerzącym się złym 
obyczajom i umacnianie ludzkich serc do-
brem, przez wstawiennictwo Maryi. 

28 kwietnia 1918 r. został wyświecony 
na księdza, a rok później uzyskał tytuł 
doktora teologii. Po powrocie do kraju 
wykładał w seminarium franciszkańskim 
w Krakowie. Ze względu na słabe zdrowie 
odbył dłuższą kurację w Zakopanem oraz 
w Nieszawie, gdzie leczył zaatakowane 
przez gruźlicę płuca. 

Po powrocie z Rzymu do Krakowa, 
oprócz wykładów akademickich, zajął 
się też pracą nad wykorzystaniem słowa 
drukowanego w dziele ewangelizacyjnym, 
które widział pod każdą polską strzechą. 
Od stycznia 1922 r. rozpoczął wydawanie 
„Rycerza Niepokalanej”. Następnie prze-
niósł się do klasztoru w Grodnie, gdzie  
w założonej przez siebie drukarni znacz-
nie zwiększył nakład miesięcznika, tak,  
że miejscowy klasztor nie mógł sprostać 
stale zwiększającym się potrzebom wy-
dawniczym. Sytuację uratowała darowizna 
księcia Jana Druckiego-Lubeckiego, który 
na potrzeby zakonu przekazał majątek  
w Teresinie pod Warszawą. 

Ojciec Maksymilian na ofiarowanym 
terenie wybudował całkiem nowy klasztor 
– Niepokalanów, w którym znalazło swoje 
miejsce rozwijające się wydawnictwo, sta-
cja radiowa SP3-RN oraz zakonna straż 
pożarna, służąca pomocą całej okolicy 
(dziś działa również Telewizja Niepokala-
nów). W 1928 r. mury drukarni w Niepo-
kalanowie opuszczały już ponad 142 tys. 
egzemplarzy „Rycerza Niepokalanej”. Sta-
raniem ojca Maksymiliana w Niepokalano-
wie powstało Małe Seminarium Misyjne. 

W 1930 r. ojciec Maksymilian omawiał  
w Wiecznym Mieście, z generałem zakonu 
franciszkanów, sprawę idei misji na Dale-
kim Wschodzie. Wielokrotnie przebywał  
w Japonii, gdzie w pobliżu Nagasaki zało-
żył japoński Niepokalanów. 

W 1936 r. kapituła wybrała go przeorem 
klasztoru w Niepokalanowie. 

Zapotrzebowanie na wydawnictwa z fran- 
ciszkańskiej drukarni ciągle rosło i tak 
w 1936 r. nakład „Rycerza” wynosił 723 
tys. egzemplarzy. Niepokalanów, ze swoją 
„armią” liczącą 13 ojców, 622 braci, 15 kle-
ryków i 122 uczniów seminarium, był potęż-
nym wydawnictwem, właściwie koncernem 
wydawniczym, którym pozostał do dziś. 

Po napaści Niemiec hitlerowskich na 
Polskę Maksymilian Maria Kolbe pozostał 
w kraju. Aresztowany jeszcze podczas 
działań wojennych, przetrzymywany był  
w różnych więzieniach do 8 grudnia 1939 r. 

Po wyjściu na wolność udostępnił te-
ren zakonu okolicznej ludności, a przede 
wszystkim wysiedleńcom z zachodnich 
terenów Polski. Zredagował i wydrukował 
wojenny numer „Rycerza Niepokalanej”  
w liczbie 120 tys. egzemplarzy. 

Ponownie aresztowany w lutym 1941 r., 
został uwięziony przez Gestapo na Pawia-
ku, a następnie, 28 maja, przewieziony do 
Oświęcimia, gdzie oznaczono go nume-
rem obozowym 16 670. 

Po dwóch miesiącach pobytu w oświę-
cimskim obozie, mając 47 lat, ofiarował 
dobrowolnie swoje życie za Franciszka 
Gajowniczka, ojca rodziny. Ojciec Kolbe 
zmarł 14 sierpnia 1941 r., w celi głodowej, 
dobity zastrzykiem z fenolu.

Przebywając w obozie, zachował wiarę 
w człowieka oraz w Boga i tę wiarę prze-
kazywał swoim współwięźniom. Przeko-
nywał, że Boża sprawiedliwość w końcu 
zwycięży, że każde cierpienie i śmierć 
prowadzi do zmartwychwstania. 

17 października 1971 r. Ojciec Święty 
Paweł VI ogłosił ojca Maksymiliana Kol-
bego błogosławionym, a 10 października 
1982 r. Jan Paweł II – świętym - męczen-
nikiem Kościoła katolickiego, patronem 
naszych trudnych czasów. 

Władze Polski Ludowej tym razem sta-
nęły na wysokości zadania. 22 marca 1972 
odznaczyły pośmiertnie ojca Maksymiliana 
Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

Krzysztof Kanabus  
Pierwszy numer Rycerza Niepokalanej

styczeń 1922 r.
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WIADOMOŚCI
Pismo Święte po japońsku 

W Tokio wydano pierwsze kato-
lickie tłumaczenie całego Pisma 
Świętego na japoński język potocz-
ny. Praca nad tym dziełem trwała 
55 lat. 

Tłumaczenie jest dziełem Francisz-
kańskiego Studium Biblijnego i zostało 
sfinansowane przez Braci Mniejszych 
ze Stanów Zjednoczonych. 

Warto dodać, że pierwsze katolickie 
tłumaczenia Nowego Testamentu, za-
równo na język potoczny, jak i oficjalny, 
zostały opracowane już w latach 50. 
ubiegłego wieku. Ich podstawą była 
jednak łacińska Wulgata. Obecne 
tłumaczenie bazuje natomiast na języ-
kach oryginalnych. 

Pierwsza, w 1958 r., została przetłu-
maczona Księga Rodzaju. Ewangelie 
były gotowe pod koniec lat 70. Jako 
ostatnią wydano Księgę Jeremiasza. 
Teraz nowe tłumaczenie Pisma Świę-
tego zostało wydane w całości.

W jego prezentacji uczestniczył 
przedstawiciel Watykanu, kard. Raf-
faele Farina, bibliotekarz Świętego 
Kościoła Rzymskiego.

Fenomenem powodzenia 
katolickich szkół

W Polsce jest 500 szkół o profilu 
katolickim, uczęszcza do nich 50 ty-
sięcy uczniów. Obowiązują kolejki  
chętnych do przyjęcia. 

Taki wzrost nastąpił po 1999 r.,  
w którym  nastąpiła reforma eduka-
cyjna. Szkoły prowadzone są głów-
nie przez stowarzyszenia, fundacje 
katolickie i zakonne. Zrzeszone są  
w Radzie Szkół, która obejmuje opie-
ką szkoły katolickie prowadzone przez 
kościelne osoby prawne, oraz szkoły, 
które zostały uznane za katolickie 
dekretem biskupa diecezjalnego i są 
prowadzone przez inne osoby prawne 
lub fizyczne. Polityka kadrowa takich 
placówek jest znacznie ułatwiona, nie 
obowiązuje ich bowiem Karta nauczy-
ciela. Uczniów przyciągają do nich 
„przede wszystkim bardzo wysokie 
wyniki nauczania oraz klarowny sys-
tem wychowawczy – oparty na doktry-
nie chrześcijańskiej”. 

Spośród 10 najlepszych krakow-
skich gimnazjów, 7 jest katolickich. 
Jest to zaskakujące ze względu na ro-
snący niż demograficzny oraz wzrost 
odsetka Polaków deklarujących się 
jako ateiści.

Kilka tysięcy czcicieli Bożego Mi-
łosierdzia ze wszystkich kontynen-
tów weźmie udział w październiku  
w II Światowym Apostolskim Kon-
gresie Miłosierdzia w Krakowie. 

Sanktuarium w Krakowie-Łagiewni-
kach to światowe centrum kultu Bożego 
Miłosierdzia. Jest ono ściśle związane 
z osobą św. s. Faustyny Kowalskiej, 
której Chrystus objawił orędzie o Bo-
żym Miłosierdziu dla całego świata. 

Od 1 do 5 października będzie to 
miejsce spotkania czcicieli Bożego 
Miłosierdzia ze wszystkich kontynen-
tów. II Światowy Apostolski Kongres 
Miłosierdzia, odbywający pod hasłem 
„Miłosierdzie źródłem nadziei”, to 
okazja do podzielenia się doświad-
czeniami przeżywania miłosierdzia  
w życiu i głoszenia go światu. 

– Będzie to również czas odczyty-
wania orędzia miłosierdzia w kontek-
ście „nowej ewangelizacji” i szukania 
nowych metod dawania świadectwa 
o Bogu miłosierdzia przed światem 
– przekonują metropolita krakowski 
kard. Stanisław Dziwisz oraz metro-
polita Wiednia kard. Christoph Schön-
born, z których inicjatywy trzy lata temu  
w Rzymie odbył się I Kongres Miło-
sierdzia Bożego. 

Uczestnikami Kongresu w Krako-
wie będą m.in. przewodniczący Rady 
Konferencji Episkopatów Europy kard. 
Péter Erdő oraz arcybiskup Wilna kard. 
Audrys J. Bačkis. 

Zapowiadany jest też udział, w jed-
nym ze spotkań, s. Marie Simon-Pierre 
Normand, uzdrowionej za wstawien-
nictwem bł. Jana Pawła II. 

W programie II Kongresu Miłosier-
dzia znajdą się konferencje (w tym 
kard. Camillo Ruiniego, kard. Kazimie-
rza Nycza i abp. Władysława Ziółka), 
świadectwa i wspólne modlitwy. 

Mszy św. w łagiewnickim sanktu-
arium – 2 października o godz. 10.00 – 
przewodniczył będzie i homilię wygłosi 
kard. Stanisław Ryłko, przewodniczą-
cy Papieskiej Rady ds. Świeckich. 

W południe, podczas modlitwy Anioł 
Pański, papież Benedykt XVI przekaże 
przesłanie do uczestników Kongresu 
Miłosierdzia.

Wiadomości opracowała
A. Biesiekierska

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

Drodzy, Bracia i Siostry!
 Każdy naród posiada miejsca 

szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

Fundacja Ecclesia Villano-
vensis została powołana po to, 
by otoczyć opieką to szczegól-
ne miejsce, żeby ono służyło 
wszystkim, zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości.

Zwracam się do Tych, którym 
leży na sercu troska o wartości 
kultury duchowej i materialnej – 
dajcie świadectwo, że realizacja 
szczytnych celów Fundacji jest 
dla Was ważna i wspomóżcie jej 
działalność.

Z serca Wszystkim błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl
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KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 1:

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Dzieci, które pragną służyć Jezu-
sowi podczas procesji euchary-
stycznych zapraszamy w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, do 
kościoła na nabożeństwo i proce-
sję eucharystyczna, o godz. 17.00. 
Serdecznie zapraszamy dziew-
czynki do Bielanek i chłopców do 
noszenia poduszek. Bliższe infor-
macje u Sióstr katechetek.

Rozwiąż krótki test.

1. Św. Jan Chrzciciel był synem:

 a) Joachima i Anny

 b) Zachariasza i Elżbiety

 c) Kleofasa i Marii

2. Św. Jan Chrzciciel to:

 a) pierwszy prorok Starego Testamentu

 b) ostatni prorok Starego Testamentu

 c) nic na ten temat nie wiadomo

Uzupełnij schemat.

Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół  
czci w ciągu roku dwukrotnie:

zadanie 2:

24
czerwca

uroczystość

......................................

......................................

......................................

......................................

wspomnienie

męczeństwa

św. Jana

Chrzciciela

 W czwartek 1 września – rocznica  
wybuchu II wojny światowej.  
W modlitwie nie zapomnij o ojczyźnie  
i poległych w jej obronie.

 W tym tygodniu przypadają: 
pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Poświęcenie tornistrów  
i przyborów szkolnych

odbędzie się podczas niedzielnej 
Mszy św., w dniu 11 wrzesnia br. 
o godz. 11.30  w naszym kościele.

SZKOŁA

Dzieci, które pragną uczęszczać 
na katechezę przy parafii prosimy 
o kontakt z Siostrami katechetkami. 

Zapraszamy wszystkie dzieci,  
które pragną Boga uwielbiać śpie-
wem  do scholi. Mile widziani są 
także rodzice. Spotkania w każdą 
niedzielę o godz. 10.00 w Kanonii. 
Zapisy u Sióstr katechetek.



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1.  Nieszpory zostaną odprawione dziś o godz. 17.00. 
  Po nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych  

w wypominkach rocznych.
2.  W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca. 
 - We czwartek, 1 września, Msza św. wotywna o Chrystu-

sie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, a po 
Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu,  
w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie. 

 - W piątek, 2 września, Msza św. wotywna o Najświętszym Ser-
cu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojedna-
nia będzie można skorzystać rano i od godz. 16.00, w czasie 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i na-
zwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament pro-
simy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

 - W sobotę, 3 września, Msza św. wotywna o Niepokalanym Ser-
cu NMP o godz. 7.00, a zaraz po niej nabożeństwo różańcowe. 

3.  W zeszłą niedzielę zebraliśmy 4979 PLN na pomoc głodującym 
w Afryce. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

4.  We wrześniu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.
5.  W czwartek, 1 września, przypada 72. rocznica wybuchu  

II wojny światowej. W tym dniu w sposób szczególny modlić 
się będziemy za poległych w obronie Ojczyzny. 

6.  Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostaną 
odprawione według następującego porządku:

 - dla Kolegium św. Stanisława Kostki i Gimnazjum nr 116  
z Powsinka oraz Liceum Ogólnokształcącego – w czwartek, 
1 września, o godz. 9.00;

 - dla szkół podstawowych – w piątek, 2 września, o godz. 10.00.
7.  Dzieci z terenu naszej parafii, uczęszczające do szkół 

prywatnych, które w swoich szkołach nie mają lekcji religii, 
można zgłaszać na katechezę przyparafialną w kancelarii 
parafialnej.

8.  Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek odbędzie się  
w niedzielę, 11 września, podczas Mszy św. o godz. 11.30.

9.  Kończą się wakacje. Zachęcamy do udziału w nabożeń-
stwach – w dni powszednie o godz. 17.30:

 - w poniedziałek – nabożeństwo do św. Anny,
 - w środę – nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
 - w czwartek – Koronka do Miłosierdzia Bożego, 
 - w piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach  

od 12.30 do 17.00.

10. Uroczysta Msza św. w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej zosta-
nie oprawiona w naszym kościele w poniedziałek, 12 wrze-
śnia, o godz. 18.00, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
ks. bp. Piotra Jareckiego. W czasie Mszy św. modlić się 
będziemy za naszych parafian i wszystkich mieszkańców 
Wilanowa. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

11. Dziś witamy ks. Dariusza Kowalczyka, który został skiero-
wany do pracy w naszej parafii. Ks. Dariuszowi życzymy 
błogosławieństwa Bożego oraz zadowolenia w pełnieniu 
powierzonych mu obowiązków.

12. W następną niedzielę przypada miesięczna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Nabożeństwo adoracyjne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00, a po nim procesja wokół 
kościoła. 

  Taca z tej niedzieli przeznaczona będzie na remonty w na-
szym kościele. Pragniemy przypomnieć, że jeżeli uda nam 
się uzyskać wymagane zezwolenia, jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy remonty instalacji grzewczej i elektrycznej. 

13. Również w następną niedzielę, 4 września, o godz. 19:00, 
zapraszamy na występ Chóru Daniłowskiego Monastyra. 
Repertuar chóru obejmuje pieśni wykonywane podczas 
dwunastu największych świąt roku cerkiewnego, liturgii 
świętej (prawosławnej mszy) oraz utwory różnych epok  
i stylów. 

14. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w czwartek, 1 września, wspomnienie bł. Bronisławy, dzie-

wicy;
 - w sobotę, 3 września, wspomnienie św. Grzegorza Wielkie-

go, papieża i doktora Kościoła.
  Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny skła-

damy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

15. Miłosiernemu Bogu polecamy naszych parafian, zmarłych 
w ostatnim miesiącu:

 - śp. Władysława Matyjasiaka,
 - śp. Franciszkę Janus,
 - śp. Krzysztofa Bielowskiego.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  
Amen.
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XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpnia 2011 r.

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św.Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie
- V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku:
62 1500 1272 1212 7002 4425 0000

Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
Wydawca

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 21.08 do 18.09.2011

Za wszystkich 
nauczycieli, aby umieli 

przekazywać umiłowanie 
prawdy i wpajać 

autentyczne wartości 
moralne i duchowe.

„Szczęść Boże” 


