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PIERWSZE CZYTANIE

Ez 18,25-28
Wy mówicie: Sposób postępowania 

Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednak-
że, domu Izraela: Czy mój sposób po-
stępowania jest niesłuszny, czy raczej 
wasze postępowanie jest przewrotne? 
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od spra-
wiedliwości, dopuszczał się grzechu  
i umarł, to umarł z powodu grzechów, 
które popełnił. A jeśli bezbożny odstą-
pił od bezbożności, której się odda-
wał, i postępuje według prawa i spra-
wiedliwości, to zachowa duszę swoją 
przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od 
wszystkich swoich grzechów, które po-
pełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, 
a nie umrze.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25,4-9

Refren:
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie  
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów  
i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 2,1-11

Jeśli więc jest jakieś napomnienie  
w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przeko-
nująca Miłości, jeśli jakiś udział w Du-
chu, jeśli jakieś serdeczne współczu-
cie - dopełnijcie mojej radości przez 
to, że będziecie mieli te same dążenia: 
tę samą miłość i wspólnego ducha, 
pragnąc tylko jednego, a niczego nie 
pragnąc dla niewłaściwego współza-

wodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz 
w pokorze oceniając jedni drugich za 
wyżej stojących od siebie. Niech każdy 
ma na oku nie tylko swoje własne spra-
wy, ale też i drugich! To dążenie niech 
was ożywia; ono też było w Chrystu-
sie Jezusie. On, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogo-
łocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi.  
A w zewnętrznym przejawie, uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmier-
ci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego 
też Bóg Go nad wszystko wywyższył  
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zgięło się każde 
kolano istot niebieskich i ziemskich  
i podziemnych. I aby wszelki język wy-
znał, że Jezus Chrystus jest PANEM - 
ku chwale Boga Ojca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Dz 16,14b

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam 
je, a one idą za Mną.
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K O M E N T A R Z
Bóg widzi to, co pozostaje ukryte w głębi duszy. Zewnętrzne pozory prawości, 

uznanie w oczach ludzi, o które tak zabiegali starsi Izraela i faryzeusze, nie wystar-
czą, aby być sprawiedliwym w Jego oczach. W czasach, gdy o wartości człowieka 
(albo jej braku) decyduje medialny obraz, łatwo zapomnieć, że Syn Boży bez wa-
hania pozostawił swoją Boską chwałę, by zniżyć się do poziomu grzeszników. 

Prawdę o naszej sprawiedliwości odsłaniają dopiero życiowe próby. Sprawiedli-
wym okazał się syn, który wykonał polecenie ojca, choć z opóźnieniem, a nie jego 
brat, który składał piękne deklaracje, ale bez pokrycia w czynach. 

Próbą jest każda sytuacja, która zmusza do podjęcia decyzji. Bogaty młodzie-
niec, zaproszony przez Jezusa, aby pójść za Nim, odszedł smutny, bo musiał 
zostawić wielkie dobra. Odrzucił spojrzenie z miłością, choć był porządnym czło-
wiekiem. Tymczasem Zacheusz, szef celników, dotknięty miłością Jezusa sam 
zadeklarował, że połowę majątku rozda ubogim a krzywdy zwróci poczwórnie. 

Podczas kanonizacji bp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 2009 r. w Rzy-
mie Benedykt XVI nawiązał do historii bogatego młodzieńca: Szczerze pragnie 
osiągnąć życie wieczne, prowadząc uczciwe i prawe życie ziemskie… A jednak to 
wszystko, choć jest niewątpliwie ważne, nie wystarcza... Boski Mistrz… proponuje 
mu ambitniejsze zadanie — powołuje go do heroicznej świętości, mówi do niego, 
by porzucił wszystko i poszedł za Nim… Takie jest chrześcijańskie powołanie, wy-
nikające z ofiarowanej przez Pana miłości, które może się zrealizować, tylko gdy 
my odpowiemy miłością… Święci przyjmują to wymagające wezwanie i z pokorną 
uległością idą za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

A ja? Co czynię, gdy Jezus patrzy na mnie z miłością?.
ks. Dariusz Kowalczyk

EWANGELIA
Mt 21,28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów  
i starszych ludu: Co myślicie? 

Pewien człowiek miał dwóch synów. 
Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 
Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! 
Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie 
poszedł. 

Zwrócił się do drugiego i to samo po-
wiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż 
z tych dwóch spełnił wolę ojca? 

Mówią Mu: Ten drugi. 
Wtedy Jezus rzekł do nich: Zapraw-

dę, powiadam wam: Celnicy i nierząd-
nice wchodzą przed wami do króle-
stwa niebieskiego. Przyszedł bowiem 
do was Jan drogą sprawiedliwości,  
a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś 
i nierządnice uwierzyli mu. 

Wy patrzyliście na to, ale nawet 
później nie opamiętaliście się, żeby 
mu uwierzyć.

Oto słowo Pańskie.
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Święci naszych czasów

PODSTAWY TEOLOGII 
MAŁŻEŃSTWA
W PRZEMÓWIENIACH 
JANA PAWŁA II

Prowadząc nasze cotygodniowe 
rozważania na temat tej wypowie-
dzi Chrystusa z Kazania na Górze,  
w której mówi On o przykazaniu „Nie 
cudzołóż”, a następnie przyrównuje 
„pożądanie” („pożądliwe patrzenie”) 
do „cudzołożenia w sercu”, staramy 
się odpowiedzieć sobie na pytanie: 
czy słowa te tylko (i nade wszystko) 
oskarżają „serce” ludzkie – czy też 
stanowią nade wszystko wezwanie 
pod jego adresem. Wezwanie – rzecz 
jasna – o charakterze etycznym.  
Wezwanie ważne i istotne dla samego 
etosu Ewangelii. Odpowiadamy, że 
słowa te stanowią przede wszystkim 
takie właśnie wezwanie.

Równocześnie staramy się te reflek-
sje przybliżyć do tych „szlaków”, po 
jakich chadza – w odnośnej dziedzinie 
– świadomość ludzi współczesnych. 
Już na dawniejszym etapie naszych 
rozważań wspominaliśmy o erosie.  
To greckie wyrażenie, które z mitologii 
przeszło do filozofii, a z kolei trafiło do 
języka literatury i do mowy potocznej, 
jest w przeciwieństwie do słowa etos 
obce i nieznane na terenie biblijnym. 

Jeśli słowem etos, znanym Septuagin-
cie i Nowemu Testamentowi, posługu-
jemy się w niniejszych analizach tek-
stów biblijnych, to czynimy to z uwagi 
na znaczenie ogólne, jakiego nabrało 
ono w filozofii i w teologii, ogarniając 
w swej treści złożone dziedziny dobra 
i zła zależnego od ludzkiej woli, dobra 
i zła moralnego poddanego prawom 
sumienia i wrażliwości ludzkiego 
„serca”. Słowo eros, oprócz tego, że 
jest imieniem własnym postaci mi-
tologicznej, posiada swe znaczenie 
filozoficzne u Platona, które zdaje 
się różnić od znaczenia obiegowego, 
a także od znaczenia, jakie zwykle 
posiada w literaturze pięknej. Oczy-
wiście, że musimy tutaj uwzględnić 
cały wachlarz znaczeń, które różnią 
się od siebie odcieniami, zbliżając się 
bardziej bądź do postaci mitologicz-
nej, bądź do treści filozoficznej, bądź 
też odchodząc w kierunku widzenia 
nade wszystko „somatycznego” czy 
też „seksualnego”. Uwzględniając taki 
rozległy wachlarz znaczeń, wypada 
również w sposób zróżnicowany oce-
nić to, co łączy się z erosem i bywa 
określane jako „erotyczne”.   

Relacja pomiędzy tym, co „etyczne”, a tym, co „erotyczne”

Wedle Platona, Eros oznacza tę siłę 
wewnętrzną, która porywa człowieka 
ku wszystkiemu, co dobre, prawdziwe 
i piękne. Owo „porwanie” wskazuje  
w tym wypadku na intensywność 
podmiotowego aktu ducha ludzkiego.  
Natomiast w znaczeniu obiegowym  
– a także w literaturze pięknej – owo 
„porwanie” zdaje się być nade wszyst-
ko zmysłowej natury. Wywołuje ono 
wzajemne dążenie dwojga: mężczy-
zny i kobiety do zbliżenia i zjednocze-
nia ciał, tego zjednoczenia, o którym 
mówi Rdz 2,24. Pozostaje sprawą 
interpretacji erosa, jeśli pytamy, czy 
wyraża ono to samo, co opis biblijny 
(przede wszystkim Rdz 2,23-25), 
który niewątpliwie daje świadectwo 
wzajemnej fascynacji i odwiecznego 
wezwania człowieka poprzez jego 
męskość i kobiecość do owej „jedno-
ści w ciele”, jaka ma równocześnie 
urzeczywistniać zjednoczenie – ko-
munię osób. I dla tej właśnie inter-
pretacji „erosa” (a równocześnie jego 
stosunku do etosu) kluczowe znacze-
nie posiada również to, w jaki sposób 
zrozumiemy owo „pożądanie” z Kaza-
nia na Górze. 

Wydaje się, że język potoczny bie-
rze nade wszystko pod uwagę to zna-
czenie „pożądania”, które poprzednio 
określiliśmy jako „psychologiczne”,  
a można by je nazwać również 
„seksuologicznym”, przy założe-
niach, które ograniczają się do nade 
wszystko przyrodniczej, „somatycz-
nej” i sensualistycznej interpretacji 
ludzkiego erotyzmu. (Nie chodzi  
w tym miejscu żadną miarą o zaniże-
nie wartości badań i wiedzy w tej dzie-
dzinie, chodzi tylko o zwrócenie uwagi 
na niebezpieczeństwo ograniczenia  
i wyłączności). Otóż w znaczeniu psy-
chologicznym vel seksuologicznym 
pożądanie wskazuje na podmiotową 
intensywność dążenia do przedmiotu 
z uwagi na jego charakter seksualny 
(wartość seksualną). Owo dążenie 
ma swą podmiotową intensywność ze 
względu na swoiste „porwanie”, które 
ogarnia i opanowuje sferę emotywną 
człowieka i wciąga jego „cielesność” 
(jego somatyczną męskość, względ-
nie kobiecość). Kiedy w Kazaniu 
na Górze słyszymy o pożądaniu,  
o człowieku (mężczyźnie), który „pa-
trzy pożądliwie” na kobietę, słowa te 
– rozumiane w znaczeniu „psycholo-
gicznym” (seksuologicznym) – odno-
szą się do sfery zjawisk, które wedle 
obiegowego języka bywają określane 
właśnie jako „erotyczne”. W grani-
cach wypowiedzi z Mt 5,27-28 chodzi  
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tylko o akt wewnętrzny, natomiast jako 
„erotyczne” bywają określane przede 
wszystkim te sposoby działania, wza-
jemnego zachowania się mężczyzny  
i kobiety, które są zewnętrznym wyra-
zem takich właśnie aktów wewnętrz-
nych. Tym niemniej, zdaje się ulegać 
wątpliwości, że – przy takim rozu-
mieniu – trzeba by położyć prawie że 
znak równości pomiędzy „erotyczne” 
a „płynące z pożądania” (i służące 
zaspokojeniu samej pożądliwości 
ciała). Jeśli tak, wobec tego słowa 
Chrystusa z Mt 5,27-28 zawierałyby 
sąd negatywny o tym, co „erotyczne”, 
a zwracając się do serca ludzkiego, 
stanowiłyby zarazem jakieś surowe 
przestrzeżenie przed erosem.

Jednakże wspomnieliśmy już po-
przednio, iż eros ma wiele odcieni 
znaczeniowych. I dlatego też, pró-
bując określić stosunek wypowiedzi 
z Kazania na Górze (Mt 5,27-28) do 
rozległej dziedziny zjawisk „erotycz-
nych”, czyli owych działań i zachowań 
wzajemnych, wśród których mężczy-
zna i kobieta zbliżają się do siebie  
i łączą się z sobą w jedność ciała  
(por. Rdz 2,24), należy liczyć się  
z tą wielością odcieni znaczeniowych 
erosa. Wydaje się bowiem rzeczą 
możliwą, ażeby – biorąc pod uwagę 
jego znaczenie platońskie – w obrębie 
pojęcia eros znalazło się miejsce dla 
tego etosu, dla tych treści etycznych, 
a pośrednio także teologicznych, któ-
re na drodze niniejszych sukcesyw-
nych analiz zostały wydobyte z Chry-
stusowego odwołania się do „serca”  
w Kazaniu na Górze. Chyba nawet zna-
jomość wielu odcieni znaczeniowych 
erosa oraz tego, co w zróżnicowanym 
doświadczeniu i opisie człowieka róż-
nych epok, w różnych punktach dłu-
gości i szerokości geograficznej bywa 
określane jako „erotyczne”, może 
dopomóc w zrozumieniu swoistego  
i złożonego bogactwa tego „serca”, do 
którego Chrystus odwołał się w swej 
wypowiedzi z Mt 5,27-28.   

Jeśli przyjmiemy, że eros oznacza 
siłę wewnętrzną, która „porywa” czło-
wieka w stronę tego, co prawdziwe, 
dobre i piękne, w takim razie w ob-
rębie tego pojęcia widać także drogę 
otwartą ku temu, co Chrystus chciał 
wyrazić w Kazaniu na Górze. Słowa 
z Mt 5,27-28, o ile są „oskarżeniem” 
serca ludzkiego, to równocześnie  
i daleko bardziej jeszcze są jego we-
zwaniem. Owo wezwanie jest kate-
gorią właściwą dla etosu odkupienia. 
Wezwanie do tego, co prawdziwe, 
dobre i piękne, w etosie odkupienia 

oznacza równocześnie konieczność 
przezwyciężenia tego, co płynie  
z trojakiej pożądliwości. Oznacza też 
możliwość i konieczność przetworze-
nia tego, co zostało obciążone pożą-
dliwością ciała. Niemniej, jeśli słowa 
z Mt 4,27-28 są takim wezwaniem,  
w takim razie oznaczają one, że eros 
i etos w tej dziedzinie (erotycznej) nie 
rozchodzą się z sobą, nie przeciw-
stawiają się sobie wzajemnie, ale są 
wezwane do spotkania się w sercu 
człowieka – i w tym spotkaniu przyno-
szą owoce. Godny „serca” ludzkiego 
jest taki kształt tego, co „erotyczne”, 
który zarazem jest kształtem etosu: 
tego, co „etyczne”.

Jest to stwierdzenie niezmiernie 
ważne równocześnie dla etosu i ety-
ki. Z tym ostatnim bowiem pojęciem 
łączy się bardzo często znaczenie 
„negatywne” – dlatego, iż etyka niesie 
z sobą normy i przykazania, a także 
zakazy. Słowa z Kazania na Górze 
na temat „pożądania” („pożądliwego 
patrzenia”) skłonni jesteśmy rozumieć 
także wyłącznie jako zakaz – zakaz  
w dziedzinie erosa (czyli „erotycznej”). 
Bardzo często też na takim tylko ro-
zumieniu sprawy poprzestajemy, nie 
starając się odsłonić wartości – głę-
bokich i istotnych zaprawdę wartości 
– jakie zakaz ten osłania, to znaczy: 
zabezpiecza. Ale nie tylko zabezpie-
cza. Również udostępnia i wyzwala, 
jeżeli nauczymy się otwierać nasze 
„serca” ku tym wartościom.

Chrystus w Kazaniu na Górze tego 
właśnie nas uczy. Ku temu skierowuje 
ludzkie „serca”. Cdn.  

Ojciec Święty Jan Paweł II,
5 listopada 1980 r.

Źródło: „Nauczanie społeczne 1980”, tom III,  
Warszawa 1984 r.

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

KONTO FUNDACJI:

36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!
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DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

1 października
Wspomnienie  
św. Teresy  
od Dzieciątka  
Jezus
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897) – Teresa od Dzieciąt-
ka Jezus – była osobą niezwykle wrażliwą i subtelną. 
Przyjmując Pierwszą Komunię Świętą, z radością wy-
znała: „Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Jezus”.

Jak wspomina w swym pamiętniku: „Dzieje duszy”,  
w wieku 13 lat przeżyła „całkowite nawrócenie”, kiedy to  
w noc Bożego Narodzenia ogarnął jej serce żar pozyska-
nia dla Pana Jezusa wszystkich grzeszników. Postanowiła 
całkowicie zapomnieć o sobie, a oddać się Boskiemu 
Oblubieńcowi i zbawieniu dusz. Ogarnęła ją tęsknota za 
modlitwą i rozmową z Bogiem. Odtąd zaczęła się jej droga 
do świętości. 

Wstępując do Karmelu, uczyniła dwa główne postano-
wienia: „Chcę być świętą” oraz „Przybyłam tutaj, aby zba-
wiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”.  
W wieku 17 lat, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, złożyła swe śluby zakonne. 

Przed śmiercią obiecała, że będzie z nieba „spuszczać 
deszcz róż”, stąd na jej wizerunkach róże oznaczają łaski, 
które za jej wstawiennictwem ludzie otrzymują. 

Odeszła do Domu Ojca w wieku 24 lat. Jan Paweł II – 
19 października 1997 r. – ogłosił ją doktorem Kościoła 
powszechnego. Św. Teresa jest najmłodszą osobą, która 
otrzymała ten tytuł. 

Droga, jaką szła św. Teresa, jest drogą dostępną dla 
wszystkich, „małą drogą” ufności i całkowitego zawierze-
nia siebie łasce Bożej. 

Św. Teresa przyjmowała wszystko jako „łaskę”, w każdej 
dziedzinie swego życia centralne miejsce przyznawała 
swojej więzi z Chrystusem i miłości. Na tej drodze każdy 
człowiek zostaje przeniknięty poczuciem ufnego zawie-
rzenia miłosierdziu Bożemu. 

Obfitość pism św. Teresy zdumiewa. W czasie krótkiego 
życia napisała trzy rękopisy autobiograficzne („Dzieje 
duszy”), blisko trzysta listów, modlitw, wierszy, scenek 
teatralnych... Umiała dzielić się „głębokimi myślami”, 
które zaczęły rodzić się w niej bardzo wcześnie. Ja-
kąż radość przyniosły one światu, pomimo prostoty 
wyrazu! Dla wielu chrześcijan są one prawdziwym 
wyzwoleniem. Pisma Teresy są też dużym wsparciem  
w modlitwie. Warto je czytać w ciszy i w prostocie 
serca, tak, by doświadczenie i spojrzenie świętej mo-
gło zapaść w nas głęboko, ożywić naszą wiarę, kiedy  
z udręką poszukujemy Boga oraz smucimy się tym, że 
nie możemy kochać tak, jak podpowiada nam serce.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

MODLITWA SERCA

Rzucać kwiaty… 
Jezu, miłości moja! U krzyża podnóża 
Lubię co wieczór rzucać kwiaty świeże, 
A z listków wonnych, które daje róża, 
Otrzeć łzy Twoje ochota mnie bierze!
Rzucać kwiaty, to nieść Ci w ofierze 
Największe bóle, najcichsze westchnienia.
I wielkie szczęście, drobne poświęcenia
I smutki życia, jego niepokoje:
  To kwiaty moje!
Panie, pięknością Twoją przejęta jest dusza, 
Chcę złożyć Tobie wszystkie jej wonie i kwiaty, 
Niechaj je w świat poniesie ten wietrzyk skrzydlaty 
I niechaj wszystkie serca miłością Twą wzrusza!
Rzucać kwiaty! Mój Jezu, o! To broń potężna, 
Gdy nawracać grzeszników i walczyć chcę mężna, 
To wiem, że pewne jest zwycięstwo moje, 
Gdyż Ciebie, Jezu, ja zawsze rozbroję 
   Kwiatami!
Listeczki róży, świętą Twarz Ci pieszczą, 
Mówią, że kocham Ciebie od zarania… Jezu! 
Ty słuchasz, co one szeleszczą, 
I do mojego śmiejesz się kochania!
Rzucać kwiaty!… i wiecznie śpiewać, chwalić Ciebie, 
Wszak to jedyna radość moja na tym świecie,
Ach, ja niedługo pójdę z aniołkami w niebie
Słać Tobie kwiecie!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 28 czerwca 1896 r. 
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W 2001 r., w Gdańsku, grupa 
rodziców postanowiła regularnie 
modlić się za swoje dzieci i podjęła 
modlitwę opartą na formule Żywego 
Różańca. 

Powstały grupy składające się z 20 
osób. Każda z nich przez cały miesiąc, 
codziennie, odmawia jeden dziesiątek 
Różańca, rozważając przy tym jedną z 
tajemnic różańcowych. W ten sposób 
za każde z dzieci, objętych tą modli-
twą, odmówiony jest codziennie cały 
Różaniec! 

Poprzez tę modlitwę rodzice towa-
rzyszą swoim dzieciom w ich drodze, 
podobnie jak Maryja towarzyszyła 
Synowi.

Co uzyskujemy?
1. Dajemy codziennie najpiękniejszy 

prezent naszym dzieciom – wszyst-
kie łaski związane z odmawianiem 
Różańca w róży. Pełniej też wypeł-
niamy 4. przykazanie.

2. Pewność, że zawsze ktoś modli się 
za nasze dzieci, nawet wtedy, gdy 
sami zapomnimy – jeśli nikt nie za-
pomni, to codziennie za nasze dzie-
ci odmówiony jest cały różaniec!

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy – 
często rodzice podejmują wspólnie 
modlitwę za dzieci – jest to okazja 
do rozpoczęcia wspólnej modlitwy 
w rodzinie.

Intencje:
• Prosimy o błogosławieństwo dla  

naszych dzieci, aby w pełni za-
czerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

• Prosimy o rozszerzanie się tego 
dzieła modlitwy rodziców w inten-
cjach dzieci, aby jak największa 
rzesza dzieci otrzymywała od 
swych rodziców modlitwę i błogo-
sławieństwo!

• Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary 
Chrystusa usunął skutki grzechów 
w nas, rodzicach, i aby nasze grze-
chy, przeszłe, ale również obecne, 
nie wpływały negatywnie na na-
sze dzieci, aby dzieci nasze nie 
były narażone na skutki naszych  
grzechów.

• O uzdrowienie przyczyn grzechów, 
których skutki spotykają nasze 
dzieci, u rodziców i w środowisku.

• W intencji Ojca Świętego i w jego 
intencjach oraz w intencji Kościoła.

Zachęcamy do zapoznania się  
z Aktem zawierzenia modlitwy różań-
cowej rodziców w intencji dzieci. 

Więcej informacji na stronie: 
www.rozaniecrodzicow.pl.
Zachęcamy rodziców do włącze-

nia się w dzieło Różańca Rodziców.  

Chętnych prosimy o kontakt: 
Ania i Zbyszek Kozikowscy
kozikowscy@neostrada.pl

Akt zawierzenia modlitwy różańcowej 
rodziców w intencji dzieci

Niepokalana Dziewico Maryjo, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, zawie-
rzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różań-
cowych Rodziców. 

Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę 
ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wy-
pływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. 

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną nie-
winne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na 
drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich 
rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.

Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój, jakie 
niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświad-
czyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

Amen

ŚWIADECTWA

Różaniec Rodziców
w intencji dzieci

SALONIK
WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:

kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”,
oczekuje Państwa codziennie.

W galerii 
prezentowane są okresowe 

wystawy malarskie oraz  
wyroby jubilerskie  

i ręcznie malowana porcelana.

Do końca września 
wystawa malarstwa  

STANISŁAWA
HISZPAŃSKIEGO.

Stanisław Hiszpański (1904-1975) 
- malarz, grafik, architekt i historyk 
sztuki, taternik i pilot, wychowany 
w ateizmie, chrześcijanin z wybo-
ru… Pokazujemy wybrane obrazy 

o tematyce religijnej.
oraz

OBRAZY MOZAIKI 
BOGNY HISZPAŃSKIEJ
- oryginalne, różnorodne formal-
nie i tematycznie, dekoracyjne. 

Fascynacja artystki urodą świata 
udziela się, małe sekrety zatrzy-

mują uwagę.

Kawiarenka 
zaprasza na miłe chwile  

przy pysznej kawie, herbacie  
i ciasteczkach.

Gościom Saloniku  
towarzyszy nastrojowa muzyka

Serdecznie zapraszamy!
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Spotkania 
Benedyktyńskie

24 września  
– tematem: „Czy naprawdę szukam 
Boga?” – rozpoczęły się Warszaw-
skie Spotkania Benedyktyńskie. 

Odbywają się one w ostatnie piątki  
i soboty miesiąca. Piątkowe spotkania 
rozpoczynają się  o godz. 20.00, w ko-
ściele bł. Edmunda Bojanowskiego (ul. 
Kokosowa 12, Ursynów), a  sobotnie – 
o godz. 9.00, w kościele ss. sakramen-
tek (Rynek Nowego Miasta).
W programie kolejnych spotkań:
28-29 X – Sakrament pojednania jako 

uzdrowienie duchowe  
(o. Konrad Małys, OSB);

25-26 XI – Piękno i miłość wyrazem 
Mądrości wcielonej  
(o. opat Bernard Sawicki, OSB);

27-28 I – Medytacja chrześcijańska  
(o. Włodzimierz Zatorski, OSB);

24-25 II – Chorał gregoriański  
- modlitwa śpiewem  
(o. opat Bernard Sawicki, OSB);

30-31 III – Być chrześcijaninem dziś  
w świecie - nauczanie Jana Pawła II 
w „Ecclesia in Europa”  
(o. Konrad Małys, OSB);

27-28 IV – Chrześcijaninie, poznaj 
swoją godność  
(o. Szymon Hiżycki, OSB);

25-26 V – Milczeć, aby usłyszeć  
(o. Włodzimierz Zatorski, OSB);

22-23 VI – Spotkać Boga w bliźnim  
(o. Szymon Hiżycki, OSB).                

WIADOMOŚCI Opracowała Anna Biesiekierska

Spot o rozwodach  
w polskiej telewizji

W najbliższym czasie Telewizja 
Polska rozpocznie emisję spotu 
„Bajka”, przygotowanego przez 
Fundację Mamy i Taty w ramach 
prowadzonej od lipca br. kampanii 
społecznej:  
„Rozwód? Przemyśl to”.  

Scenariusz spotu zbudowany został 
na podstawie badań społecznych, 
przeprowadzonych na zlecenie Funda-
cji, aby stworzyć wizję najbliższą rze-
czywistemu obrazowi kształtowania 
się relacji pomiędzy rozwiedzionymi 
małżonkami. 

W Polsce rośnie liczba rozwodów. 
Jak podaje GUS, w 2003 r. udzielono 
ich 49 tys., zaś w 2009 r. – 72 tys. oraz 
3,5 tys. separacji. 

Skutki rozwodów powinny skłaniać 
do rozważenia takich działań społecz-
nych i prawnych, które mogą sprzyjać 
zmniejszeniu skali tego zjawiska.  
Na ten kierunek wskazują nawet kraje 
tak liberalne jak Norwegia czy Wielka 
Brytania, które wprowadzają specjal-
ne programy dla małżonków starają-
cych się o rozwód, by lepiej zrozumieli 
jego skutki, w tym szczególnie dla 
swoich dzieci. 

W rozwodach dostrzega się także 
negatywne skutki ekonomiczne dla  
budżetu państwa.                               

Angielskie dzieci 
w klatkach

Tłum wyje ze szczęścia. Klatki są 
już przygotowane. Czuć krew, pot 
i agresję. Adrenalina wzrasta, gdy 
na ring wchodzą zawodnicy. 
Są nimi 8 letnie dzieci!  

Wszystko to dzieje się na oczach ko-
rzystających w pełni z nocnych atrakcji 
brytyjskich rodziców. – Ten dzieciak ni-
gdy wcześniej nie został przez nikogo 
pokonany, a jak dotąd zdobywał same 
złote medale. To normalne, że po prze-
granej u dzieci zaczynają działać emo-
cje – mówi ojciec na widok płaczącego 
dziecka po walce. 

Zdjęcia z tych walk są naprawdę 
przerażające. Dzieci zostały przeszko-
lone tak, aby w odpowiedni sposób 
zmagać się z przeciwnikami. Wszyst-
ko dumnie oglądają rodzice z kuflami 
piwa w rękach. 

W przeciwieństwie do zasad pa-
nujących podczas walk dorosłych 
zawodników, wszelkie prawa są tutaj 
łamane – chłopcy bez ograniczeń 
mogą wykorzystywać do ataku łokcie  
i uderzenia kolanami. 

Nick Hartley, ojciec dziewięciolatka 
walczącego w jednym z klubów, broni 
pomysłu organizowania walk dla dzieci 
i mówi, że „żadne z nich nie było jeszcze 
nigdy w niebezpieczeństwie. – Gdyby 
mój syn nie miał możliwości walczenia 
w klatce, prawdopodobnie rzucałby 
teraz kamieniami w szyby autobusów, 
robiąc przy tym wiele szkód. Natomiast 
teraz, kiedy wie, co to szacunek, chce 
rozładować to na treningach – mówi  
w rozmowie z angielską gazetą. 

Organizator dziecięcych walk w klat-
kach, Steven Nightingale, uważa, że 
„ten sport jest naprawdę bezpieczny  
i cieszy się bardzo dużą popularnością 
wśród dzieci”. Dodaje, że w zawodach 
uczestniczyć mogą dzieci od piątego 
roku życia. 

Policja nie zamierza podejmować 
żadnych akcji przeciwko barba-
rzyńskiej rozrywce. Rzecznik policji  
z Lancashire stwierdził, że nie ma 
podstaw, by podejmować jakieś zna-
czące kroki. 

Do tej pory taki rodzaj barbarzyń-
skiego wykorzystywania dzieci istniał 
w krajach azjatyckich.                        

Cała Polska chroni dzieci !

Działania, które podejmujemy są możliwe przede wszystkim dzięki bez-
interesownej chęci niesienia pomocy i hojności wielu naszych przyjaciół 
i znajomych oraz rzeszy nieznanych nam osób, których serdeczności  
i szczodrobliwości codziennie doświadczamy.

Prowadzone i planowane kampanie nie mogą się jednak obyć bez środ-
ków materialnych, których niedostatek często przesądza o skali ale czasem 
też o skuteczności naszych działań.

Będziemy wdzięczni jeśli zechciałbyś włączyć się czynnie we wspólne 
dbanie o zagwarantowanie środków pieniężnych pozwalających na pro-
wadzenie bieżących i planowanie przyszłych kampanii. Wiedz, że nawet 
stosunkowo niewielkie (przysłowiowe 5 złotych) ale systematycznie (np. raz 
na miesiąc) udzielane nam wsparcie pozwala na  kontynuowanie podjętych 
działań i podejmowanie nowych wyzwań.

 Jeżeli chcesz wspomóc finansowo naszą działalność możesz to uczynić 
za pomocą płatności internetowych na stronie internetowej Fundacji Mamy 
i Taty - http://www.mamaitata.org
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zadanie 1:

KĄCIK DLA DZIECI

Autor kącika dla dzieci: 
Maciej Lichota

Wykreśl najważniejsze dobre uczynki, a otrzymasz 
rozwiązanie. Następnie wyjaśnij hasło.

A M O D L I T W A N
P O S T I O Ł S T R
Ó J A Ł M U Ż N A Ż

Rozwiązanie:

……………….....…………………................................... 

- ……………………………………………..…………......

……………….....…………………...................................

……………….....…………………...................................

zadanie 2:
Zaznacz odpowiednie określenia.
KIM SĄ ANIOŁOWIE ?

- to duchy    czyste /  nieczyste

- mają    ciało /  rozum i wolną wolę

- nie mają   wolnej woli /  ciała

zadanie 3:
Uzupełnij schemat:

     ANIELSKI TYDZIEŃ

Zajęcia będą trwały od października 2011 r. do czerwca 2012 r. 
Raz w tygodniu po 2 godziny w każdej grupie tematycznej.
Pierwsze spotkanie organizacyjne: 02.10.2011 r. o godz. 19.00  
w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3, 
Warszawa-Natolin (dojazd metrem do stacji Natolin lub Kabaty).
Organizacja i patronat: Parafia Rzymskokatolicka pw. bł Włady-
sława z Gielniowa. kontakt i zgłoszenia: do ks. Mikołaja, 
e-mail: xmikolaj@gmail.com

MICHAŁ

- ……………………..

……………………….

……………………….

- patron żołnierzy 
i policjantów

GABRIEL

- przekazał Maryi, 
że urodzi 

Pana Jezusa

- patron radia  
i telewizji

RAFAŁ

- ……………………..

……………………….

- patron ...................

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

Każdy z nas ma od 
momentu przyjścia na 
świat swojego osobi-
stego, niewidzialnego 
opiekuna:

- ……………………..

……………………….

2
PAŹDZIERNIKA

wspomnienie 

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

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

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

Święto Świętych 
Archaniołów 

Michała, Gabriela 
i Rafała

Pamiętaj:
- w tym tygodniu przypadają: 
pierwszy czwartek, pierwszy 
piątek i pierwsza sobota 
miesiąca.
- w sobotę rozpoczyna się 
październik – miesiąc różań-
cowy. 

„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



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1.  Dziś, o godz. 17.00, zapraszamy na Liturgię Godzin – Nieszpory. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2.  Dziś przypada 58. rocznica aresztowania Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski. W Archikatedrze Warszawskiej na Starym 
Mieście, o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem 
Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa – Prymasa Seniora.

  Dziś również Ksiądz Prymas Senior obchodzi 30. rocznicę swojego ingresu 
do Archikatedry Warszawskiej. 

  Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału we Mszy św. i do włączenia się 
w modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

3.  Spotkanie informacyjne dla młodzieży, która kontynuuje przygotowanie do przy- 
jęcia sakramentu bierzmowania, odbędzie się dziś, po Mszy św. o godz. 18.00,  
w kanonii.

4.   W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepoka-
lanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00, a następnie nabożeń-
stwo różańcowe.

5.  W październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii i w intencjach osobistych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane będzie  
w niedziele – o godz. 17.00, a w dni powszednie – po Mszy św. o godz. 17.00. 

6.  Jak co roku nasza parafia organizuje uroczysty jubileusz małżeństw obcho-
dzących 1, 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50 i 60 rocznicę swojego ślubu. 

  Uroczysta Msza św. odbędzie się w niedzielę, 9 października (w dzień 
papieski), o godz. 16.00. Dostojnych Jubilatów zapraszamy, by potwierdzili 
swój udział w dziękczynnej Mszy św. sprawowanej w ich intencji.

7.   W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:
 - we wtorek, 27 września, wspomnienie św. Wincentego à Paulo, kapłana;
 - w środę, 28 września, wspomnienie św. Wacława, męczennika;
 - w czwartek, 29 września, święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała;
 - w piątek, 30 września, wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła;
 - w sobotę, 1 października, wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewi-

cy i doktora Kościoła.
  Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy najserdecz-

niejsze życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności.
8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłego w ostatnim miesiącu naszego  

parafianina: śp. Andrzeja Sławomira Przybyła.
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu 

świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
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XXVI Niedziela Zwykła – 25 września 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 18.09.2011 do 16.10.2011
O podjęcie na nowo 

odmawiania Różańca  
w rodzinach,  

tzn. wprowadzenie go  
do codziennego życia.

„Szczęść Boże” 

8 października 2011 
o godz. 7

rozpoczyna się 
Msza święta
gregoriańska 

w intencji  
śp. ks. prałata  

Bogusława Bijaka.

Zapraszamy dzieci
i rodziców

do chwalenia
Boga śpiewem

- do naszej
parafialnej scholi

Próby odbywają się 
w sobotę o godz. 9.30

i w niedzielę o godz. 10.00 w Kanonii.


