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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 5,1-7
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielo-

wi pieśń o Jego miłości ku swojej win-
nicy!

Przyjaciel mój miał winnicę na ży-
znym pagórku. Otóż okopał ją i oczy-
ścił z kamieni i zasadził w niej szla-
chetną winorośl; pośrodku niej zbudo-
wał wieżę, także i tłocznię w niej wykuł.

I spodziewał się, że wyda winogrona, 
lecz ona cierpkie wydała jagody.

Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem 
i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 
między Mną a między winnicą moją.

Co jeszcze miałem uczynić winnicy 
mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, 
gdy czekałem, by winogrona wydała, 
ona cierpkie dała jagody? Więc do-
brze! Pokażę wam, co uczynię winnicy 
mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją roz-
grabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją 
stratowano. Zamienię ją w pustynię, 
nie będzie przycinana ni plewiona, tak 
iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom za-
każę spuszczać na nią deszcz.

Otóż winnicą Pana Zastępów jest 
dom Izraela, a ludzie z Judy szcze-
pem Jego wybranym. Oczekiwał On 
tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi,  
i prawowierności, a oto krzyk grozy.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80,9.12-16.19-20

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela
Przeniosłeś z Egiptu winorośl
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swe latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 4,6-9

O nic się już zbytnio nie troskajcie, 
ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie  
i błaganiu z dziękczynieniem! A po-
kój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc  
i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, 
bracia, wszystko, co jest prawdziwe, 
co godne, co sprawiedliwe, co czyste, 
co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli 
jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym 
- to miejcie na myśli! Czyńcie to, cze-
go się nauczyliście, co przejęliście, co 
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie,  
a Bóg pokoju będzie z wami.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 15,16

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was  
wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA
Mt 21,33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów 
i starszych ludu: Posłuchajcie innej 
przypowieści! Był pewien gospodarz, 
który założył winnicę. Otoczył ją mu-
rem, wykopał w niej tłocznię, zbudo-
wał wieżę, w końcu oddał ją w dzier-
żawę rolnikom i wyjechał. Gdy nad-
szedł czas zbiorów, posłał swoje sługi 
do rolników, by odebrali plon jemu 
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi 
i jednego obili, drugiego zabili, trze-
ciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za pierwszym 
razem, lecz i z nimi tak samo postą-
pili. W końcu posłał do nich swego 
syna, tak sobie myśląc: Uszanują mo-
jego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy 
syna mówili do siebie: To jest dziedzic; 
chodźcie zabijmy go, a posiądziemy 
jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc 
właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni 
z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędz-
ników marnie wytraci, a winnicę odda 
w dzierżawę innym rolnikom, takim, 
którzy mu będą oddawali plon we wła-
ściwej porze. Jezus im rzekł: Czy ni-
gdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie 
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K O M E N T A R Z
Jaki obraz Pana winnicy przedsta-

wiają nam dzisiejsze czytania? 
Rozmyślając nad tym „słowem” 

widzę Boga, który wszystko wspa-
niale zaprojektował, urządził i zapro-
sił nas do korzystania i pomnażania 
dobra.

Jaki obraz człowieka dostrzega-
my? Co widze w sobie? Zaborczość, 
zachłanność, niepamięć, „wszystko 
moje”. 

Człowiekowi ciągle grozi niepa-
mięć: kim jest, gdzie jest i po co jest?

Dzieje się tak czasem w ludzkich 
relacjach, gdy np. coś otrzymamy  
i już za chwile udajemy,że nie znamy  
ofiarodawcy, różne formy wykorzy-
stania czyjejś dobroci i przywłasz-
czania sobie: mienia, zysków, innych 
korzyści; codziennie podobne wyda-
rzenia poznajemy w programach te-
lewizyjnych, albo niestety na własnej 
skórze. W sprawach duchowych jest 
podobnie. 

Dziś, 2 października wspominamy 
Aniołów Stróżów; uczą nas posta-
wy służby dobru, aby człowiek nie 
zginął, aby prawda nie zginęła, aby 
Bożych drug nie zgubić. 

„Kamień odrzucony”. Warto sie 
zastanowić kogo odrzuca współcze-
sny świat, czy ja też nie pogubiłem 
się w tym kim jestem, gdzie jestem  
i po co jestem. 

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, 
ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie  
i błaganiu z dziękczynieniem! A po-
kój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc  
i myśli w Chrystusie Jezusie”. 

ks. Dariusz Kuczyński

ten kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, 
i jest cudem w naszych oczach. Dla-
tego powiadam wam: Królestwo Boże 
będzie wam zabrane, a dane narodo-
wi, który wyda jego owoce.

Oto słowo Pańskie.
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ŚWIADECTWA

Różaniec
pewnej
Irlandki

Hrabina Beatrice Allen, pochodząca 
z arystokracji zamożna dama, zacze-
piła pewnego dnia biedną irlandzką 
kobietę, odmawiającą Różaniec. Za-
pytała, dlaczego odmawia ona tę mo-
dlitwę. – Dla mnie jest ona największą 
radością i pocieszeniem. Gdy jestem 
smutna i zmartwiona, ona podnosi 
mnie na duchu, a gdy jestem szczę-
śliwa, daje mi jeszcze więcej radości 
i przyjemności. Odmawianie Różańca 
to rozmowa z Matką Boga – odpowie-
działa Irlandka. 

Następnie przedstawiła krótkie wyja-
śnienie Różańca, które w swej prosto-
cie, prawdziwości i szczerości zrobiło 
niezwykłe wrażenie na lady Beatrice 
– zasłyszane słowa powracały do niej 
każdego dnia. Wkrótce lady Beatrice 
zapragnęła stać się członkiem Kościo-
ła katolickiego. 

Arystokratka nigdy nie porzuciła 
Różańca, którego nauczyła się odma-
wiać i kochać. Nie minął rok, a jej mąż 
i dzieci również weszli do wspólnoty z 
Chrystusem i Jego Matką – Najświęt-
szą Maryją! 

Oto w skrócie wyjaśnienie, które 
biedna, prosta irlandzka kobieta wy-
głosiła o Różańcu.

Wskazując na krzyż, powiedziała: – 
Odmawianie Różańca zaczynam od 
ucałowania pięciu ran Jezusa Chry-
stusa, tak jak to uczyniła jego święta 
Matka, gdy zdjęto Go z krzyża i złożo-
no w Jej ramionach. Dziękuję Mu za to 
wszystko, co dla mnie wycierpiał oraz 
błagam, by odpuścił mi popełnione 
grzechy i zabrał do nieba po śmierci. 

– Różaniec składa się z dwóch 
części. Krótka część, złożona tylko  
z pięciu paciorków, przypomina mi, że 
życie jest krótkie i że moje cierpienia 
niedługo dobiegną końca. Wiem, że 
powinnam być gotowa w każdej chwili 
na śmierć, więc modlę się o pogodną 
śmierć. Dłuższa część Różańca, pięć 
dziesiątek, przypomina mi o długim 
życiu, które dopiero nadejdzie i nigdy 
się nie skończy. Mówię sobie: „Dopilnuj 
Bridget Murphy, żebyś poszła do nieba, 
a nie do piekła” i staram się, najlepiej, jak 
potrafię, być dobrą i nie obrażać Boga. 

Na dużych paciorkach odmawiam 
Ojcze nasz, modlitwę, którą dał nam 

Bóg osobiście. To On włożył te słowa  
w nasze usta, musi nas zatem wy-
słuchać, ponieważ to obiecał. Och, 
ta modlitwa jest piękna i uwielbiam 
ją odmawiać! Pomyśleć, że Bóg jest 
moim ojcem! To wystarczy, by każde-
go uczynić szczęśliwym. Na małych 
paciorkach odmawiam Zdrowaś Mary-
jo. Również i ta modlitwa pochodzi od 
Boga, gdyż Archanioł Gabriel wypo-
wiedział te słowa do Maryi Dziewicy, 
gdy przybył oznajmić jej, że zostanie 
matka Boga. Och, jakże zadowolona 
musi być Maryja, słysząc ponownie te 
same anielskie słowa. Z całego serca 
pragnę sprawić jej taką samą radość  
i dać tyle samo szczęścia, co ten 
anioł! Jest moją Matką i ośmielam się 
prosić Ją, by podzieliła się ze mną 
swą wielką radością i świętością, gdyż 
prawdziwa matka daje swym dzieciom 
wszystko. 

W Zdrowaś Maryjo proszę Matkę 
Bożą, by modliła się za mnie, swe 
dziecko, teraz, w czasie tego ciężkie-
go i nużącego życia, by pomogła mi  
w mych małych utrapieniach, ale 
przede wszystkim proszę, by modliła 
się za mnie, gdy będę umierać, w go-
dzinę mojej śmierci. 

Matka Boża, która jest tak dobra  
i łagodna, nie mogłaby nigdy odmówić 
wysłuchania mych nędznych modlitw. 
Wiem, że mnie słyszy, jestem tego 
pewna i nigdy nie znuży mnie odma-
wianie „zdrowasiek” oraz sprawianie 
Jej przyjemności. 

Rozmowa z Matką Bożą 
nigdy mnie nie męczy. 
Odmawiając te modli-
twy, najpierw rozmyślam  
o tym, że nasz Pan stał 
się człowiekiem i żył przez 
33 lata na ziemi. To są 
tajemnice radosne. Potem 
rozmyślam o Jego strasz-
liwych cierpieniach oraz  
o tym, jak umarł na krzyżu. 
To są tajemnice bolesne.  
Na końcu, moja pani, 
rozmyślam o tym, jak Je-
zus powstał z martwych  
i jak wstąpił do nieba. To 
są tajemnice chwalebne. 

Jednak zanim odszedł, 
powiedział św. Piotro-
wi oraz innym aposto-
łom, że ześle im Ducha 
Świętego, by ich, oraz 
nas wszystkich, pocie-
szył i dodał otuchy, i że 
On sam zawsze będzie  
z nami, by nam pomagać. 

Co rano chodzę na 
Mszę Świętą, taka jaka 
jestem: nędzna i zła. Gdy 

przystąpię do Komunii Świętej, od-
mawiam tajemnice radosne i myślę, 
że dobry Bóg przychodzi do mojego 
serca, tak jak wtedy przyszedł do łona 
Maryi Dziewicy, i proszę Ją, by pomo-
gła mi przyjąć Boga, tak jak sama Go 
przyjęła. I jestem pewna, że to robi, 
gdyż odczuwam taką błogość i spokój. 

Lady Beatrice opowiada wszystkim 
historię swego nawrócenia. Zawsze 
nosi na ręku różaniec irlandzkiej kobie-
ty i przekazuje dalej świadectwo, które 
odmieniło jej życie…

Opracowali: 
Ania i Zbyszek Kozikowscy

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl
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DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Jej życie ukazuje działanie Boga 
w człowieku, którego stworzył, wy-
brał, powołał i obdarzył niezwykłą 
misją; jest kolejnym dowodem na 
to, iż „drogi Pańskie nie są drogami 
ludzkimi” (Iz 55, 8).

Bo któż mógłby przypuszczać, że 
dziecko bardzo biednej i skromnej 
rodziny z małej wioski, dziewczynka, 
która skończyła zaledwie kilka klas 
szkoły elementarnej, pisząca z liczny-
mi błędami ortograficznymi, dziewczy-
na pracująca jako służąca, kucharka, 
praczka, opiekunka dzieci przypomni 
światu tajemnicę „Boga bogatego w 
Miłosierdzie” (por. Ef 2,4)? Tymczasem 
właśnie Helena okazała się „naczy-
niem wybranym” (por. 1 P 2,9). 

Zawsze towarzyszyła jej świado-
mość swej małości, niewystarczalno-
ści, ograniczeń; uważała, iż nie jest 
godna wobec ogarniającej ją świętości 
Boga samego, ale Bóg, który „patrzy w 
serce” (1 Sm 16,7b) dostrzegł to złote, 
czyste i wrażliwe serce, ujawniające 
się już od dzieciństwa w kręgu rodzi-
ny i w środowisku życia, gdy wyszła  
z domu „za chlebem”. 

Odkrywała, jak sam Bóg wszedł w jej 
życie, wybrał ją, posłał i przeznaczył. 
Odkrywała zachwycającą Miłość Bożą 
w Osobie Jezusa Chrystusa. Jego to 
odkryła jako Oblubieńca, więc tego, 
któremu oddała się z duszą i z ciałem, 
cała, tym, kim była, a nie tym, co miała, 
bo poza sobą nie miała prawie nic. 

Jezus obudził ją z letargu, gdy stara-
ła się o Nim zapomnieć, powiedział do 
niej: „Talitha kum, dziewczynko wstań” 
(por. Mk 5,41). Ponowił swoje wezwa-
nie i nieodwracalną miłość słowem 
pełnym wyrzutu i bólu. 

Był to moment zwrotny, radykalnego 
i ostatecznego pójścia za głosem po-
wołania, wiernego trwania przy Tym, 
któremu Helena oddała całą siebie. 
Dramatyczna noc w katedrze łódzkiej 
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, 
prostracja, leżenie krzyżem, z którego 
Faustyna już nigdy nie zeszła.

Warszawa i Ostrówek – rok tę-
sknoty za życiem konsekrowanym  
w zgromadzeniu i jednocześnie czas 
świadomej i pełnej dyspozycyjności 

wobec obowiązków podjętych w rodzi-
nie Lipszyców – wielodzietnej rodzinie  
o dość względnej i niezbyt zobowią-
zującej religijności. Helena pracowała 
z uśmiechem i śpiewająco. Sprawna, 
czujna, odpowiedzialna. Dzieci Aldony 
i Samuela były nią zachwycone, gdy 
opowiadała bajki lub urządzała przed-
stawienia. 

Co miesiąc wiozła do klasztoru 
ciężko zarobione grosze: około 60 
przedwojennych złotych polskich. 
Czyniła to z pokorą, bez buntu, bez 
narzekania, że jej za ciężko, że to nie-
sprawiedliwe. Znając wartość pracy, 
rozumiała, iż potrzebny jest własny 
wkład w utrzymanie zakonnej wspól-
noty. Dowodziła prawdziwości swego 
powołania do materialnej solidarności. 
Okazywała też posłuszeństwo prze-
łożonym zakonnym, choć jeszcze nie 
była do niego zobowiązana. Rozumia-
ła, że posłuszeństwo to cecha Chry-
stusa, „posłusznego aż do śmierci”  
(por. Flp 2,8). 

Z niezmąconą konsekwencją, po 
roku pracy i oczekiwań zapukała do 
klasztornej furty i wstąpiła do Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia,  
z którego wyszła prosto do nieba. 

Helena Kowalska – św. Faustyna – 
to najczystszej próby przykład powo-
łania. Z sercem zatopionym w Bogu 
służyła, pracowała, wykonywała liczne 
aktywności domowe, zawsze usłużna, 
sprawna i skuteczna, dostrzegająca 
drobiazgi i detale, potrzeby i oczekiwa-
nia wszystkich członków rodziny. Bóg 
ubogacił ją bardzo wcześnie darem 
duchowego macierzyństwa: odpowie-
dzialnego zajęcia się drugim człowie-
kiem – małym i większym. 

Była wyjątkowo wrażliwa na ludzką 
biedę: jednakowo ratowała żebraków  
i grzeszników, pogubione w życiu dziew-
częta i młode kobiety, ale też współsio-
stry w ich szczególnych trudnościach. 

W Ostrówku Helena złożyła ślub 
czystości, słuchając Jezusowego bło-
gosławieństwa: „błogosławieni czyste-
go serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą” (Mt 5,8). 

Czystość to należenie we wszystkim 
do Boga, oddanie Mu własnej osoby 

i poddanie Mu własnych czynów. Dla 
Heleny jedynym spełnieniem, za któ-
rym tęskniła, było życie konsekrowa-
ne. Oznacza to bycie oblubienicą, na-
leżącą jedynie do Oblubieńca, Jezusa 
Chrystusa. 

Faustyna uczy kochać: kochać 
innych dla nich samych, miłością da-
rzącą, a nie tylko biorącą, miłością 
budującą, a nie niszczącą, miłością 
zanurzoną w samym źródle Miłości – 
bo „Bóg jest Miłością” (1 J 4,8). Uczy 
wierności. Kto kocha, ten nie zdradza; 
kto kocha, ten nie porzuca; kto kocha, 
ten nie krzywdzi. Probierzem miłości 
jest wierność. Faustyna była i zawsze 
pozostaje wierna. Jak Maryja – „Panna 
wierna”. 

Św. Faustyna uśmiecha się do ro-
dziców i wychowawców. W ziemskim 
życiu wychowywała młodsze rodzeń-
stwo, wychowywała powierzone jej 
dzieci w Łodzi i właśnie w Ostrówku. 
Jej „Dzienniczek” to także podręcz-
nik wychowania dla każdego: tak 
osób świeckich, jak i zakonnych oraz 
kapłanów; prawdziwy podręcznik 
życia, wierności obowiązkom stanu, 
wierności życiowemu powołaniu; 
podręcznik pokonywania przeszkód 
i trudności; podręcznik niesienia cię-
żaru cierpienia.

Opracowali: 
Ania i Zbyszek Kozikowscy

5 października
Wspomnienie św. Faustyny
(Heleny Kowalskiej)
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WIADOMOŚCI Opracowała Anna 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

Warsztaty z życia 
małżeńskiego

Spotkania dla małżeństw, przy-
gotowane w ramach Warsztatów 
Dobrego Życia, pt.: „Pogotowie 
małżeńskie” już się rozpoczęły. 

Wrześniowe spotkanie: „Emocje 
kontrolowane” poświęcone było zabu-
rzeniom w komunikacji oraz sposobom 
kontrolowania emocji. W codziennych 
relacjach powtarzające się lęki, oba-
wy, bolesne przeżycia potrafią wywo-
łać burzę emocji, które nieopanowane 
niszczą wzajemne więzi. Jednak 
komunikacja oparta na świadomości 
wzajemnych potrzeb i różnic może 
ograniczyć, a nawet wyeliminować 
napięcia w małżeństwie. Spotkanie 
prowadził psycholog - terapeuta,  
a następnie małżonkowie, którzy już 
określony problem „przerobili”, dzielili 
się doświadczeniami i własnymi spo-
sobami radzenia sobie z kryzysem. 

W ramach tegorocznych Warsztatów 
Dobrego Życia poruszone zostaną 
takie tematy jak: rola seksu w małżeń-
stwie (październik), macierzyństwo 
(listopad), przebaczenie w relacjach 
(grudzień). 

„Pogotowie Małżeńskie” jest odpo-
wiedzią na zjawisko coraz częstszego 
rozpadu związków czy wręcz niezdol-
ności do ich zawarcia i lęku przed 
zobowiązaniami. Spotkania mają 
uświadomić, że każdy z nas ma różne 
potrzeby, ograniczenia, oczekiwania 
względem drugiej osoby, a często nie 
potrafimy o tym rozmawiać. Powta-
rzające się kłótnie z błahego powodu  
w rzeczywistości wynikają z głęb-
szych problemów, ale każde problemy 
można rozwiązać i przeciwdziałać im  
w przyszłości.

Spotkania odbywają się w Dobrym 
Miejscu (ul. Dewajtis 3, wejście B). 
Bilety można kupić w sklepie Chrze-
ścijańskie Granie (www.chrzescijan-
skiegranie.pl), a w dniu spotkania na 
miejscu, na godzinę przed startem. 

Kolejne spotkania: 

23 października - z o. Ksawerym 
Knotzem - „Boski Seks”, 

18 listopada - „Najważniejszy zawód 
świata – mama”, 

11 grudnia - „Zaczynając od nowa”. 

Więcej informacji na
www.pogotowiemalzenskie.pl.

Sesja o in vitro
w Korbielowie

O metodzie zapłodnienia poza-
ustrojowego in vitro – z punktu 
widzenia medycyny, teologii i pra-
wa – mówić będzie dominikanin, 
absolwent Akademii Medycznej  
w Warszawie, o. Robert Pilch. 

Spotkanie odbywać się będzie od 14 
do 16 października w domu rekolek-
cyjnym oo. dominikanów w Beskidzie 
Żywieckim, nieopodal granicy polsko-
-słowackiej. 

Sesja adresowana jest do kate-
chetów, pracowników służby zdrowia  
i wszystkich zainteresowanych tym 
tematem. 

W ramach spotkania, obok konfe-
rencji, planowane są Msze św., nabo-
żeństwa oraz adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

Szczegóły na: 
www.rekolekcje.dominikanie.pl.

Doskonały prezent na 
komunię i chrzciny  

Przez 17 lat w amerykańskiej 
wytwórni filmowej NEST tworzono 
filmy animowane pt. „Opowieści bi-
blijne z Nowego Testamentu”. Jest 
ich 36. Po raz pierwszy w całości 
pojawią się na polskim rynku. 

Opowiadane historie mają na celu 
przybliżyć dzieciom historię zbawienia. 
W realizacji polskiej wersji językowej 
wzięło udział blisko 50 aktorów, m.in. 
Krzysztof Kolberger, Radosław Pazu-
ra, Jerzy Zelnik. 

Wydawnictwo PROMYCZEK dołoży-
ło starań, aby filmy nie budziły wątpli-
wości co do zgodności z nauczaniem 
Kościoła. 

Produkcja spotkała się z bardzo po-
zytywną oceną znakomitego biblisty, 
ks. dr. hab. Michała Bednarza, który 
zaznacza, że „filmy te warto pokazać 
dzieciom, aby to było dla nich wprowa-
dzenie w świat Biblii”. 

Seria 36 półgodzinnych filmów to 
także znakomita pomoc w katechizacji 
przedszkolaków i uczniów klas 1-3.

MODLITWA SERCA

Modlitwa małżonków
Boże, w majestacie nieskończony, 
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, 
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie 
podobieństwo Twoje i szanować siebie. 
Miłości niepojęta, 
który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, 
odnawiaj w nas miłość, aby w nas nie gasła i nie słabła, 
abyśmy miłując się wzajemnie, 
szukali Twojej woli na każdy dzień. 
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, 
Boże wieczny i niezmienny, 
wzmacniaj nas, aby nie zwyciężyła nas słabość, 
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, 
ale by jaśniała miłość w naszym związku 
ku Twojej chwale i naszemu dobru.

Amen.

8 października 2011 
o godz. 7

rozpoczyna się 
Msza święta gregoriańska 

w intencji  
śp. ks. prałata  

Bogusława Bijaka.
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zadanie 1:
Połącz poszczególne części Tajemnic 
Radosnych różańca św. z odpowiednim 
obrazkiem przedstawiającym to wydarzenie. 
Dopasuj również kolejność wydarzeń. 

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

1. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

2. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 

5. Nawiedzenie św. Elżbiety.

zadanie 2:
Uzupełnij według podanego przykładu.

1.
„A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój,  
Wybrany, Jego słuchajcie” 
(Łk 9, 3 – 5)

Przemienienie na górze Tabor.

2.
„Głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie.”
(Mt 3,17)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.
„Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego 
godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na 
świecie, do końca ich umiłował”
(J 13,1)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4.
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.  
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
(Mk 1,15)

„Powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 
umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.  
Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone”
(Łk 7, 47 – 48)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5.
„Matka Jezusa powiedziała do sług: Zróbcie wszystko,  
cokolwiek wam powie”
(J 2,5) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze błędnie podałem daty dni Eucharystycz-
nych. Otóż pierwsza sobota miesiąca miała miejsce w sobotę 
1 października, natomiast w tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek miesiąca (6 października) i pierwszy piątek miesiąca 
(7 października).
Przepraszam.                                                                      M.L.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, o godz. 17.00. zapraszamy na nabożeństwo różań-
cowe i procesje Eucharystyczną z racji pierwszej niedzieli 
miesiąca. Zapraszamy asystę kościelną, poszczególne 
wspólnoty i wiernych do wspólnej modlitwy, zapraszamy 
także chętne dzieci do sypania płatkami kwiatów i niesie-
nia poduszek. Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy 
różańcowej w intencji naszej parafii i w intencjach osobi-
stych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w Niedziele 
o godzinie 17.00, a w dni powszednie po Mszy św. o godz. 
17.00. Dzieci na wspólny różaniec zapraszamy szczególnie 
w poniedziałki i czwartki o godzinie 17.30. 

3. Spotkanie z dziećmi pragnącymi przystąpić do I Komunii św. 
i ich rodzicami odbędzie się 09 października br.,  
po Mszy św. o godz. 11.30.

4. Już za tydzień będziemy modlić się w intencji Małżeństw 
obchodzących 1,10,25,30,35,40,45,50 i 60 rocznicę 
swojego ślubu. Uroczysta Msza święta odbędzie się  
w niedzielę 9 października, w dzień papieski, o godzinie 
16.00.Dostojnych Jubilatów zapraszamy, by potwierdzili 
swój udział w Dziękczynnej Mszy św. sprawowanej w ich 
intencji.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek.  
W czwartek, 6 października, Msza św. wotywna o Chry-
stusie 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, 7 października, Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzystać: rano i od  
godz. 16.00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.  
Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w pode-
szłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragną-
cych skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz 
przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać  
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza w pierw-
szy piątek miesiąca na modlitwę przed Najświętszym 
Sakramentem, adoracja rozpocznie się o godzinie 19.00.

7. Od 8 października rozpoczynamy odprawianie Mszy 
Św. Gregoriańskiej w intencji śp. Ks. Prałata Bogusława 
Bijaka, zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.

8.   W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia 
liturgiczne:

   - we wtorek, 4 października wspomnienie św. Franciszka  
z Asyżu.

   - w środę, 5 października, wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej, dziewicy

   - w piątek, 7 października, wspomnienie NMP różańcowej .
   Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny 

składamy najserdeczniejsze życzenia    błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności.

9. 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  
i wymienimy wszystkie okna. 

10. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
zawrą. 

    Wojciech Szozda, kawaler z par. Św. Bożej Opatrzności.
    i Kinga Anna Rudnicka, panna z par tutejszej - zapowiedź I
  Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących 

między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić 
kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

6  Nr 136

XXVII Niedziela Zwykła – 2 października 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” 

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.


