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

Wj 22, 20-26
Nie będziesz gnębił i nie będziesz 

uciskał cudzoziemców, bo wy sami 
byliście cudzoziemcami w ziemi egip-
skiej. Nie będziesz krzywdził żadnej 
wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził 
i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skar-
gę, zapali się gniew mój, i wygubię was 
mieczem i żony wasze będą wdowami, 
a dzieci wasze sierotami. 

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu 
z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, 
to nie będziesz postępował wobec nie-
go jak lichwiarz i nie karzesz mu pła-
cić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw 
płaszcz twego bliźniego, winieneś mu 
go oddać przed zachodem słońca, bo 
jest to jedyna jego szata i jedyne okry-
cie jego ciała podczas snu. I jeśliby się 
on żalił przede Mną, usłyszę go, bo je-
stem litościwy. 

Nie będziesz bluźnił Bogu i nie bę-
dziesz złorzeczył temu, który rządzi 
twoim ludem. Nie będziesz się ociągał 
z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyci-
skanego w tłoczni. I oddasz Mi twego 
pierworodnego syna. To samo uczy-
nisz z pierworodnym z bydła i trzody. 
Przez siedem dni będzie przy matce 
swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18(17), 2-3a. 36c-4. 47 i 51ab

Refren: 
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Miłuję Cię, Panie, 
Panie, mocy moja, 
Panie, opoko moja i twierdzo, 
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię, 
tarczo moja, mocy zbawienia mego  
i moja obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie  
błogosławiona moja Opoka. 
Niech będzie wywyższony mój Bóg  
i Zbawca. 
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 1,5c-10

Wiecie, jacy byliśmy dla was, prze-
bywając wśród was. A wy, przyjmu-
jąc słowo pośród wielkiego ucisku,  
z radością Ducha Świętego, staliście 
się naśladowcami naszymi i Pana, by 
okazać się w ten sposób wzorem dla 
wszystkich wierzących w Macedonii  
i Achai. 

Dzięki wam nauka Pańska stała się 
głośna nie tylko w Macedonii i Achai, 
ale wasza wiara w Boga wszędzie dała 
się poznać, tak że nawet nie trzeba 
nam o tym mówić. 

Albowiem oni sami opowiadają  
o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy 
od was i jak nawróciliście się od boż-
ków do Boga, by służyć Bogu żywemu 
i prawdziwemu i oczekiwać z niebios 
Jego Syna, którego wzbudził z mar-
twych, Jezusa, naszego wybawcę od 
nadchodzącego gniewu.
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K O M E N T A R Z
Miłość nade wszystko 
Miłość nie wyrządza zła, dlatego 

św. Augustyn mówił: „kochaj i czyń, 
co chcesz”. A jednak często spo-
strzegamy, że nie potrafimy kochać: 
ani sami siebie, ani najbliższych, ani 
Boga, a już tym bardziej szeroko po-
jętego grona bliźnich. 

Czy aż tak źle?! Przecież wszyscy 
mamy dobre intencje, szlachetne 
ideały, wiarę w sercu. 

Gdy gubimy się w naszym patrze-
niu na miłość, gdy tak łatwo mylimy 
miłość z uczuciami i emocjami, 
trzeba nam uświadomić sobie na 
nowo, że Bóg jest miłością. Miłością, 
która przebacza, wskazuje prawdę, 
zachęca do dobra; kocha nawet, 
gdy grzechy nas pokonują; miłością 
potwierdzoną ofiarą męki, śmierci na 
krzyżu i zmartwychwstania. 

Tej miłości doświadczymy, gdy tylko zwrócimy do Boga nasze szczere we-
zwanie, gdy wypowiemy swoją tęsknotę, z ufnością wezwiemy miłosierdzia. 

Misją Kościoła jest głoszenie Bożej miłości. Abyśmy tę miłość mogli ukazać 
innym, sami chciejmy ją przyjąć i potwierdzić przez naszą postawę wobec Boga 
i drugiego człowieka. „Kochaj i czyń, co Bóg chce.”

ks. Dariusz Kuczyński

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowy-
wał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA
Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Je-
zus zamknął usta saduceuszom, zebrali 
się razem, a jeden z nich, uczony w Pra-
wie, zapytał , wystawiając Go na próbę: 
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie 
jest największe? On mu odpowiedział: 
Będziesz miłował Pana Boga swego ca-
łym swoim sercem, całą swoją duszą i ca-
łym swoim umysłem. To jest największe  
i pierwsze przykazanie. Drugie po-
dobne jest do niego: Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego.  
Na tych dwóch przykazaniach opiera się 
całe Prawo i Prorocy.

Oto słowo Pańskie.
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W rozeznawaniu istnienia i działania 
Złego potrzebujemy perspektywy Je-
zusa. Wielkim błędem jest ignorowa-
nie istnienia i działania szatana, lecz 
równie wielkim błędem jest absoluty-
zowanie jego mocy i stawianie go w 
centrum naszego myślenia i działania. 
Lęk przed mocą Złego, której on nie 
posiada, może sparaliżować życie, 
może nas obezwładnić, może prowa-
dzić do malkontenctwa i do „rozłożenia 
rąk”, że już nic się nie da zrobić, że zło 
jest silniejsze.

Do rozeznania na modlitwie

Szatan nie ma władzy absolutnej 
nad moim życiem i nad historią świata. 
Taką władzę posiada tylko Bóg. 

Czy wierzę w to? Co przeważa we 
mnie w sytuacjach, w których spo-
tykam się ze złem, z jego przemocą: 
nadzieja czy zwątpienie? Co mogę 
powiedzieć o moim doświadczeniu du-
chowym Boga i szatana? Zwrócę uwa-
gę na moją modlitwę, na rozmowy, na 
moje nastawienie do życia i do świata. 
Czy w centrum moich przeżyć jest 
Bóg, ufność, dobro, radość, pokój czy 
zło, niepewność, lęk przed grzechem, 
lęk przed szatanem?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. Za tydzień o… poku-
sie dialogu z szatanem.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codziennością. 
Jak sobie z nią radzić? Autor „Prze-
wodnika po stanach pokusy” – ks. 
Krzysztof Wons (SDS) – opiera się 
na mądrości Słowa Bożego, głównie 
na 3. rozdziale Księgi Rodzaju, który  
z wnikliwością ujawnia stany pokusy, 
którym człowiek podlega, oraz pro-
ces kuszenia, w który jest wciągany. 

W poprzednim wydaniu „Klimatów” 
rozważaliśmy pokusę ignorowania 
szatana, a dziś pochylmy się nad:

ROZWAŻANIE 2
POKUSA PRZECENIANIA 

MOCY SZATANA
„(…) A wąż był bardziej przebiegły niż 

wszystkie zwierzęta lądowe...”/Rdz 3,1/

Co mówi Słowo Boże?
Słowo Boże, które demaskuje istnie-

nie i przebiegłość Złego, od początku 
mówi także, że przebiegłość szatana 
nie jest absolutna. Jest większa od 
stworzeń ziemskich, lecz nie jest więk-
sza od mocy i mądrości Boga. Poka-
zuje to wyraźnie scena po pierwszym 
upadku ludzi. Kiedy Bóg przychodzi 
do raju i znajduje ludzi zwiedzionych 
przebiegłością Złego, przychodzi 
jako Pan i Sędzia nieuporządkowanej 
sytuacji. Szatan zostaje przywołany 
przez Boga, osądzony i przeklęty.  
W obecności ludzi Bóg wypowiada wy-
rok na szatana i ujawnia całkowitą nie-
możność kusiciela. Ten, który wobec 
ludzi potrafi być przebiegły jak wąż, 
wobec Boga staje się istotą bezsilną 
i całkowicie upokorzoną: „Na brzuchu 
będziesz się czołgał i proch będziesz 
jadł po wszystkie dni twego istnienia” 
(Rdz 3,14). 

Obraz rzuconego na ziemię węża 
mówi o jego całkowitym upokorzeniu. 
Ten, który chciał być jak Bóg, okazuje 
się bożkiem poniżonym aż do ziemi. 
Ostatecznym aktem upokorzenia i klę-
ski Złego jest zmiażdżenie jego głowy 
(por. Rdz 3,15). Dokona tego Jezus. 
On sam przepowie ostateczne zwycię-
stwo nad Złym: „Widziałem szatana, 
który spadł z nieba jak błyskawica”  
(Łk 10,18). Zaś w ostatniej księdze Bi-
blii Słowo Boże jeszcze raz przypomni 
i potwierdzi, że wielki Smok, Wąż sta-
rodawny, zwodzący całą zamieszkałą 
ziemię, został strącony (Ap 12,9). 

Tak więc Słowo zostawia nam 
prawdę jako umocnienie w stanie 
naszych pokus: Zły choć nieprzerwa-
nie zwodzi, to jednak, wraz ze swoją 
przebiegłością, zostanie ostatecznie 
zmiażdżony przez dobro. Ostatecz-
ne zwycięstwo nad Złym zostało już 
przesądzone. 

Tymczasem Zły próbuje to ukryć 
przed światem, przed naszym umy-
słem i sercem. Wie, że jego dni są 
policzone.

Co to oznacza dla życia?

Zły boi się ujawnienia prawdy, że 
Bóg posiada nad nim moc absolutną. 
Co więcej, próbuje wsysać w nasz 
umysł i w nasze serce pokusę absolu-
tyzowania jego szatańskiej mocy.

Abba Pojmen mawiał, że wszelka 
przesada pochodzi od diabła. Czło-
wiek wierzy w szatana albo zbyt sła-
bo, albo zbyt gorliwie. Oto drugi stan 
pokusy, związany z istnieniem Złego. 
Pokusa, by wierzyć w szatana zbyt 
gorliwie. Wydaje się, że ta pokusa 
przenika dzisiaj coraz bardziej nasze 
myślenie i nastawienie do świata. Na-
sila się fałszywe odczucie, że w świe-
cie zwycięża zło, że jesteśmy na nie 
skazani, że istnieje determinizm zła, 
że istnieje fatum. 

W tym stanie pokusy pojawia się 
także inne myślenie: że Bóg stracił 
kontrolę nad naszym życiem i nad ca-
łym światem, że „zgubił nasze plany”, 
że zmęczony światem oddał go we 
władanie Złego, że rzeczywiste jest 
tylko zło, a dobro buja sobie w obło-
kach. 

W takim stanie myślenia i odczuwa-
nia łatwo szatanowi skupiać nas na 
tym, co złe, a nie na tym, co dobre. 
Szukamy wtedy „dziury w całym”, 
utyskujemy, biadolimy, garbimy się 
duchowo i smutniejemy. Jesteśmy 
wtedy wpędzani w ciemny kąt koncen-
trowania się jedynie na grzechu, na 
działaniu Złego. Niedaleko wtedy do 
demonizowania całej rzeczywistości 
życia, do przypisywania Złemu mocy, 
której nie posiada. Tymczasem w cen-
trum Ewangelii, w centrum przepowia-
dania Jezusa jest Bóg, a nie szatan; 
pokój i radość Królestwa, a nie grzech 
i cierpienie. 
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ŚWIADECTWA

Odmawiajmy
codziennie Różaniec

W październiku sięgamy po róża-
niec, aby wypełnić postanowienie 
papieża Leona XIII, który w 1883 r. 
ustanowił ten miesiąc czasem szcze-
gólnej modlitwy różańcowej. Wielu 
jednak ludzi czyni Różaniec ele-
mentem swojej codzienności, swym 
chlebem powszednim. Wielu pod 
wpływem tej formy modlitwy prze-
żywa cudowną przemianę swojego 
życia. Dla wielu modlitwa różańcowa 
stała się drogą ku świętości. 

„Nikt nie pojmie nigdy przedziwnych 
skarbów uświęcenia zawartych w mo-
dlitwach i w tajemnicach Różańca” –  
w tych słowach francuski kapłan,  
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 
(1673-1716), wyraził swój zachwyt nad 
prostotą, a zarazem głębią modlitwy 
różańcowej. Uważał ją za najłatwiej-
szą ze wszystkich modlitw, gdyż nie 
ma nic prostszego od słów „Modlitwy 
Pańskiej” i „Pozdrowienia Anielskiego”. 
Nauczał, że nie można odstąpić od 
Różańca, jeśli się pragnie osiągnąć 
wysoki stopień modlitwy.

Dlaczego papieże napisali mnóstwo 
encyklik o Różańcu, w których jakby 
wzajemnie prześcigali się w zachęca-
niu wiernych do odmawiania tej modli-
twy? Dlaczego obdarzyli ją najwięk-
szymi przywilejami i sami codziennie 
odmawiali oraz uznali za najstraszniej-
szą broń przeciw szatanowi? 

Jasnych i głębokich odpowiedzi 
udziela jeden z największych czcicieli 
i propagatorów Różańca – św. Ludwik 
Maria Grignion de Montfort. Ten ka-
płan na początku XVIII w., w książecz-
ce pt.: „Przedziwny sekret Różańca 
świętego”, przypomniał lub uświadomił 
niezliczonym rzeszom katolików na 
całym świecie ogromną ważność tej 
modlitwy. Toteż ta objętościowo mała 
książeczka, będąca pod względem 
treści wielkim dziełem, została w ciągu 
ostatnich niemal 200 lat przetłumaczo-
na na prawie wszystkie główne języki 
świata i była wielokrotnie wydawana. 
Kto ją obecnie czyta w skupieniu i ze 
zrozumieniem, ten musi zauważyć, iż 
jej treść niezmiennie pozostaje aktual-
na. Przede wszystkim pozwala głębiej 
rozumieć niedościgłą wartość Różań-
ca św. i stanowi wielką zachętę, by 
odmawiać go z większą gorliwością,  

a co za tym idzie, z większym du-
chowym pożytkiem. Obyśmy stali się  
dzięki dziełu św. Ludwika jeszcze gor-
liwszymi czcicielami Tej, która prosiła 
w Fatimie przy każdym objawieniu: 
„Odmawiajcie codziennie Różaniec!”.

Oto fragmenty „Przedziwnego se-
kretu Różańca świętego”:

„Odkąd bł. Alan przywrócił do czci to 
nabożeństwo, głos publiczny, który jest 
głosem Bożym, nazwał je „Różańcem”, 
słowem, które oznacza koronę róż;  
a to, aby zaznaczyć, że ile razy odma-
wia się pobożnie Różaniec, wkłada się 
na głowę Jezusa i Maryi koronę ze stu 
pięćdziesięciu róż białych i szesnastu 
czerwonych róż Nieba: róż, które nie 
stracą nigdy nic ani ze świeżości, ani 
ze swego blasku. Najświętsza Dziewi-
ca przyjęła i potwierdziła tę nazwę – 
Różaniec – podkreślając wielu swoim 
czcicielom, że ile Zdrowaś Maryjo od-
mówiliby ku Jej czci, tyle ofiarowaliby 
Jej najprzyjemniejszych róż, i ile zmó-
wiliby Różańców, tyle koron róż.

(…) Nie długość, lecz zapał w modli-
twie: oto, co podoba się Bogu i zdoby- 
wa Jego serce. Jedno Zdrowaś Maryjo 
odmówione dobrze jest bardziej zasłu-
gujące, niż sto pięćdziesiąt odmówio-
nych źle. 

(…) Żadna modlitwa nie ma tylu za-
sług dla duszy i nie jest tak chwalebna 
dla Jezusa i Maryi, jak dobrze odmó-
wiony Różaniec; lecz także żadna mo-
dlitwa nie jest tak trudna do zmówienia 
we właściwy sposób i która kosztowa-
łaby tyle wytrwałości, to szczególnie 
z powodu roztargnień, jakie powstają 
prawie naturalnie przy ciągłym powta-
rzaniu tych samych słów. 

(…) Ze wszystkich sposobów odma-
wiania Różańca św. najbardziej chwa-
lebnym dla Pana Jezusa, najbardziej 
zbawiennym dla duszy i którego boi się 
szatan, jest odmawianie go na sposób 
psalmów, czyli publicznie. 

(…) Zdrowaś Maryjo dobrze odma-
wiane, czyli uważnie, z nabożeństwem 
i pokorą, jest według świadectwa świę-
tych nieprzyjacielem szatana, którego 
zmusza do ucieczki, jest młotem, który 
go miażdży, jest uświęceniem duszy, 
radością aniołów, śpiewem wybranych, 
pieśnią Nowego Testamentu, radością 

Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. 
Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, 
która czyni duszę urodzajną; jest czy-
stym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki 
składamy Maryi; jest czerwoną różą, 
którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, 
którą Jej składamy w ofierze; jest cza-
rą ambrozji i boskiego nektaru, który 
Jej dajemy. Wszystkie te porównania 
pochodzą z ust świętych. Błagam więc 
was usilnie, przez miłość, którą ku wam 
w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odma-
wiajcie codziennie, o ile wam czas po-
zwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci 
błogosławić będziecie dzień i godzinę, 
kiedyście mi uwierzyli…”

Pełna treść książeczki na stronie: 
http://maryjni.pl/przedziwny-sekret-ro-
zanca-swietego,297. 

Zachęcamy do wytrwałej modlitwy 
różańcowej. Powierzajmy Matce Bożej 
Ojca Świętego i wszystkie bliskie jego 
sercu sprawy. 

Za odmówienie w całości (i bez 
przerwy) przynajmniej jednej części 
Różańca (pięciu dziesiątek) – w ko-
ściele, kaplicy publicznej, w rodzinie, 
wspólnocie zakonnej czy w pobożnym 
stowarzyszeniu – połączone z rozmy-
ślaniem nad rozważanymi tajemnica-
mi – można uzyskać odpust zupełny 
(odmówienie poza tymi miejscami lub 
wspólnotami – odpust cząstkowy).

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy
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Światowy 
Dzień 
Misyjny
Już od kilku dziesięcioleci  
Kościół katolicki obchodzi  
w czwartą niedzielę paździer-
nika Światowy Dzień Misyjny. 

Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią 
dla wspólnot diecezjalnych i parafialnych, instytutów życia konse-
krowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego okazję 
do odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania 
działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego. 

To doroczne spotkanie zachęca nas do głębszego przeżywa-
nia spotkań liturgicznych, katechetycznych, charytatywnych i 
kulturalnych, przez które Jezus Chrystus gromadzi nas przy stole 
swojego Słowa oraz Eucharystii, abyśmy mogli zakosztować daru 
Jego obecności, uformować się w Jego szkole i coraz bardziej 
świadomie żyć w zjednoczeniu z Nim, Nauczycielem i Panem – 
pisał papież Benedykt XVI na ubiegłoroczny Dzień Misyjny. W te-
gorocznym orędziu dodał, że „Niesienie wszystkim orędzia Ewan-
gelii jest najcenniejszą posługą, jaką Kościół może dać ludzkości 
i każdej osobie poszukującej pełni życia”. 

Ta niedziela misyjna, zresztą podobnie jak wcześniejsze, powin-
na być dla nas okazją do swoistego rachunku sumienia, co zrobi-
liśmy dla misji, czy choć w modlitwie pamiętaliśmy o tych, którzy 
poświęcili swoje życie na głoszenie Słowa Bożego w świecie. 

Ten świat, który potrzebuje ewangelizacji, nowej ewangelizacji, 
tak bardzo się przybliżył do granic Polski, szczególnie po ostat-
nich wyborach parlamentarnych.

Oczekujemy na żarliwych głosicieli Słowa Bożego i w naszej 
Ojczyźnie.

Krzysztof Kanabus

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe 

nad Tobą,  
niech Cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje  
i niech Cię obdarzy pokojem.

z okazji 40 urodzin 

Drogiemu K siędzu 
Dariuszowi Kuczyńskiemu

z sympatią i szacunkiem
Odnowa w Duchu Świętym,  

ministranci i lektorzy  
oraz wdzięczni parafianie.

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.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie

KONTO FUNDACJI:

36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank

Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim 
ofiarodawcom 

Serdeczne Bóg zapłać!

Fundacja Ecclesia Villanovensis
www.fundacja-wilanow.pl

MODLITWA SERCA

Modlitwa  
dwojga serc
Panie, dziękujemy Ci,
Że obdarzyłeś nas Miłością.
Zawsze myślałeś o nas „Razem”
I tak nas kochałeś, jedno obok drugiego.

Panie, spraw, abyśmy pojęli sztukę
Głębokiego, wzajemnego poznania.

Daj nam odwagę przekazywania sobie
Naszych pragnień, ideałów,
Nawet ograniczeń naszego działania,
Aby małe, nieuniknione słabości natury,
Przelotne niezrozumienia,
Coś niespodziewanego czy niedyspozycje,
Nie naraziły tego, co nas jednoczy,
Ale napotkały na serdeczną i wspaniałomyślną
Wolę zrozumienia.

Daj, Panie każdemu z nas dwojga
Radosną fantazję w wyrażaniu każdego dnia
Szacunku i czułości,
Aby nasza Miłość zajaśniała jak mała iskierka
Twojej niezmierzonej Miłości.
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W październiku, w 33. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu, prezentujemy w Dzwonnicy
wystawę poświęconą naszemu drogiemu papieżowi,  bł. Janowi Pawłowi II

Z tej okazji serdecznie zapraszamy również na  
koncert fortepianowy

który odbędzie się w najbliższą sobotę, 29 października, o godz. 19.00, w Dzwonnicy.
Wykonawczynią koncertu będzie polska pianistka

Justyna Lechman
Urodziła się w 1990 r. w Warszawie. Jest studentką III roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

w Warszawie w klasie prof. Bronisławy Kawalli. 
Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów: m.in. II nagroda na II Międzynarodowym Kon-

kursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach oraz 2 nagrody specjalne (2007), III nagroda na 
Ogólnopolskich Przesłuchaniach Pianistycznych Szkół Muzycznych II stopnia w Jeleniej Górze (2008),  
II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych w Toruniu (2008), I nagroda na II Forum 
Pianistycznym im. A. i K. Szafranków w Rybniku (2006), II nagroda na VI Ogólnopolskim Konkursie Piani-
stycznym im. I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (2006), III nagroda na VIII Turnieju Pianistycz-
nym im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu (2003), półfinalistka krajowych eliminacji do Konkursu Eurowizji 
dla Młodych Muzyków (2008). 

Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), programu Leonardo da Vinci 
(2007), Mount Royal College w Calgary (2008, 2009), programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. 

Koncertowała m.in. w Municipal Theatre na Maderze (Portugalia), w Main Auditorium CERN (Szwajcaria), 
Concert Hall „Porat” w Puciscy (Chorwacja), Leacock Theatre w Calgary (Kanada), w Żelazowej Woli, 
Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Pałacu 
Szustra, Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Łazienkach Królewskich. Występowała m.in. 
z kwartetem smyczkowym „Prima Vista” i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej. Wykonuje 
muzykę od barokowej po współczesną. 

 Program Koncertu:
1. F. Chopin – Nokturn H-dur op. 9 nr 3;
2. F. Chopin – Ballada f-moll op. 52;
3. F. Liszt – Etiuda koncertowa „La leggierezza”;
4. F. Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 12;
5. F. Liszt – Legenda nr  1 St. François d`Assise - La prédication aux oiseaux   

                              (Święty Franciszek z Asyżu przemawiający do ptaków).
Serdecznie zapraszamy na koncert i na wystawę obrazów!

SALONIK WILANOWSKI

fot. K. Kanabus

Nowa kapliczka
u zbiegu ulic Biedronki i Łuczniczej
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Spektakl: „Tacy sami jak my”
Dziś, 23 października – o godzinie 

19 – w parafii Wniebowstąpienia Pań-
skiego na Ursynowie (al. KEN 101) od-
będzie się premiera spektaklu: „Tacy 
sami jak my”, przygotowanego przez 
młodzież ze wspólnoty „Królewskie 
Dzieci”. 

Grupa działa od ponad 12 lat i pro-
wadzi działalność ewangelizacyjną 
przez taniec. 

W spektaklu: „Tacy sami jak my” 
opowiada historię piątki młodych ludzi 
działających przed II Wojną Światową 
w Salezjańskim Oratorium w Pozna-
niu. Przekonania religijne i działalność  
w konspiracji zaprowadziły salezjań-
ską „piątkę” do niemieckiego więzie-
nia. Torturowani i upokarzani, do koń-
ca swoich dni nie stracili wiary w Boga 
i człowieka. W sierpniu 1942 r. zostali 
straceni przez ścięcie na gilotynie. 
Wcześniej napisali listy pożegnalne do 
rodzin, listy przepojone głęboką wiarą 
i dziękczynieniem za przeżyte dni, za 
ostatnią spowiedź i komunię świętą. 

W przedstawieniu opartym na historii 
piątki oratorian, w 1999 r. beatyfiko-
wanych przez Jana Pawła II, zostały 
użyte bogate środki wyrazu. Poza tra-
dycyjnymi scenkami dramaturgicznymi 
i teatrem tańca utwory zespołu New 
Day nadają spektaklowi autentyczność 
i uwspółcześniają go. 

– Swoje działania traktujemy jako na-
szą misję w Kościele i nie jest to dzia-
łalność komercyjna – mówią aktorzy. 

Spektakl skierowany jest do młodzie-
ży. Towarzyszyć mu będzie wystawa  
o piątce błogosławionych oratorian.

Wyświetlany na ekranach ame-
rykańskich kin film „Courageous” 
(„Odważni”) to przykład wzorowej 
współpracy między protestantami  
a katolikami. 

Filmowe dzieło jest kolejnym produk-
tem jednego z siedmiu baptystycznych 
Kościołów z Albany w stanie Georgia. 
Pastor tej wspólnoty, Michael Catt, 
wspólnie ze swoimi kolegami pasto-
rami, braćmi Alexem i Stephenem 
Kendrickami, kilka lat temu założył 
wytwórnię Sherwood Pictures. 

Po sukcesie „Facing the Giants” 
(„Boska interwencja”) i „Fireproof” 
przyszła kolej na „Courageous” – hi-
storię czterech policjantów, dla których 
najważniejszym wyzwaniem w życiu 
stało się ojcostwo. 

Za produkcją tego filmu stoją też 
przedstawiciele katolickiej agencji 
PR – Maximus Group oraz 10 różnych 
katolickich organizacji, duszpasterstw 

i apostolatów, związanych z rodziną 
i małżeństwem. Pomagały one pro-
mować film i wsparły materialnie jego 
realizację. 

Obraz, zanim 30 sierpnia, trafił 
na ekrany w całych Stanach Zjed-
noczonych, był pokazywany na 300 
zamkniętych pokazach, w tym m.in. 
dla amerykańskiego episkopatu. Więk-
szość katolickich widzów odebrała go 
bardzo pozytywnie, wskazując, że nie-
sie chrześcijańskie przesłanie i mówi o 
prawdziwym powołaniu mężczyzny do 
bycia mężem i ojcem. 

Film jest profesjonalnie zrealizowany 
i atrakcyjny pod względem walorów 
artystycznych oraz nie razi swoim mo-
ralizatorstwem. 

Amerykańscy katolicy coraz częściej 
starają się angażować w ewangeliza-
cję za pomocą filmu, jednak nie odby-
wa się to na taką skalę jak w przypadku 
Kościołów protestanckich.

Bez ślubu
Główny Urząd Statystyczny podał, 

że co piąte dziecko w Polsce pocho-
dzi ze związku pozamałżeńskiego. 
To pięć razy więcej niż jeszcze na 
początku lat 60. 

Najwięcej nieślubnych dzieci rodzi 
się w Polsce zachodniej, zwłaszcza  
w województwach: zachodniopomor-
skim i lubuskim. W wolnych związkach 
częściej pozostają pary z wielkich 
miast, ale coraz bardziej powszechne 
jest to także w mniejszych miejsco-
wościach. Tam partnerzy z reguły 
odkładają decyzję o ślubie z powodu 
wysokich kosztów wesela. 

Decyzję o omijaniu ślubnego kobierca 
ułatwiają liczne przywileje dla „samotnie” 
wychowujących. Mogą oni między inny-
mi korzystniej rozliczać podatki i liczyć 
na miejsce w przedszkolu bez kolejki.

Czy papież grzeszy?
Nakładem niemieckiego wydaw-

nictwa, z błogosławieństwem Be-
nedykta XVI, ukazała się książka: 
„Mój brat, papież”. 

Publikacja została przy-
gotowana w formie bardzo 
osobistej rozmowy, jaką  
z ks. Georgiem Ratzinge-
rem przeprowadził historyk 
z Düsseldorfu, a zarazem 
wydawca publikacji –  
Michael Hasemann. 

87-letni brat papieża 
przedstawia prywatne 
strony życia rodzinnego Ratzingerów, 
opisuje głębokie więzi łączące trójkę 
rodzeństwa. Zdradza też, jakie audycje 
telewizyjne Ojciec Święty lubi najbar-
dziej i co uratowało mu życie, kiedy był 
małym dzieckiem. 

Georg Ratzinger jest najbliższą oso-
bą dla Benedykta XVI. 

W rozmowie ze swoim wydawcą 
opowiada o latach dzieciństwa w Gór-
nej Bawarii, o pobożnym wychowaniu 
przez rodziców i o stosunkowo wcze-
snym zakorzenieniu w wierze. Wspo-
mina też czasy wczesnej młodości, 
gdy obaj bracia, wówczas już semina-
rzyści w Traunstein, zostali powołani 
do Wehrmachtu. 

Od 1941 r., a więc jako 14-latek, 
Joseph Ratzinger, podobnie jak jego 
brat, podlegał obowiązkowej przyna-
leżności do Hitlerjugend. Po upadku 
narodowego socjalizmu i zakończeniu  

II wojny światowej bracia mogli kon-
tynuować naukę: Georg poświęcił 
się muzyce sakralnej, Joseph wybrał 
drogę naukową i oddał się całkowicie 

studiom teologicznym. Jego 
talent został zauważony 
przez władze kościelne: 
szybko się doktoryzował, ha-
bilitował, został profesorem, 
arcybiskupem, kardynałem,  
a wreszcie prefektem Kongre-
gacji Nauki Wiary. Mimo tej 
błyskawicznej kariery, którą 
nie zawsze łatwo akceptował, 
pozostał człowiekiem bardzo 

rodzinnym, serdecznie związanym z 
bliskimi. Na zawsze też „pozostał miło-
śnikiem muzyki i zwierząt”. 

Szczególnie wzruszająco ks. Georg 
Ratzinger opowiada o 19 kwietnia 
2005 r., kiedy to dowiedział się, że jego 
brat został wybrany na papieża. 

W książce nie brakuje bardzo oso-
bistych refleksji Georga Ratzingera. 
Opowiada m.in., że jako niemowlak Be-
nedykt XVI był „strasznym niejadkiem”. 
Wypluwał wszystko do momentu, aż 
pewnego dnia siostra zakonna zaczęła 
karmić go owsianką i „ku wielkiemu 
zdumieniu” owsianka przypadła mu do 
gustu, nawet chętnie ją zjadł. 

Jest też w książce mowa o sympatii 
papieża do zwierząt. Jak powszechnie 
wiadomo, szczególną sympatią Bene-
dykt XVI darzy koty. Przyjaźni papieża 
z kotem poświęcona była m.in. książka 
dla dzieci – „Joseph i Chico”. 

Współpraca między protestantami a katolikami
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 1: zadanie 2:
Rozwiąż test. 

1. W przedostatnią niedzielę października 
obchodzimy:

 a) Dzień Papieski

 b) Niedzielę Misyjną

 c) rocznicę wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową

2. Przedostatnia niedziela października 
rozpoczyna:

 a) Tydzień Miłosierdzia

 b) Tydzień Wychowania

 c) Tydzień Misyjny

3. Kto jest patronem misji?

 a) św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 b) św. Maksymilian Kolbe

 c) św. Franciszek z Asyżu

Wykonaj polecenia.
a) Wykreśl nazwy kolorów, które odpowiadają odpowiednim kontynentom 

na różańcu misyjnym. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą 
rozwiązanie 

M I Z I E L O N Y S
N I E B I E S K I J
Ż Ó Ł T Y B I A Ł Y
E C Z E R W O N Y .

hasło: ………………..............................................................…………………

b) Przypisz i wyjaśnij zestawienia: kolorów i kontynentów, według 
podanego przykładu.

Oceania – kolor niebieski. 
Symbolizuje Ocean Spokojny, na którym są rozsiane liczne wyspy 
Australia jest z każdej strony otoczona wodą. 

Afryka – kolor  …………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ameryka Północna i Południowa – kolor  …………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Europa – kolor  …………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Azja – kolor  …………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

zadanie 
dla najmłodszych

Pokoloruj różaniec misyjny.
Pamiętaj o odpowiednich barwach.



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada Niedziela Misyjna. Z tej okazji w sposób szczególny modlimy się za 
wszystkich świeckich i osoby duchowne, które poświęciły się głoszeniu Ewangelii. 
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby misji.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszamy na montaż poetycki utworów Jana 
Pawła II pt.: „Wypłyń na głębię” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 79.

3. Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczynamy cykl katechez w ramach kursu przed-
małżeńskiego. Spotkania odbywać się będą codziennie, do piątku włącznie.  
Zapraszamy wszystkich przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

4. W październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji na-
szej parafii i w intencjach osobistych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest  
w niedziele – o godz. 17.00, a w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00.  
Dzieci na wspólny różaniec zapraszamy w poniedziałki i czwartki o godz. 17.30.

5. 1 listopada przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 
będą sprawowane według następującego porządku: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00 i 18.00. Procesja na cmentarz wyruszy z naszego kościoła zaraz po 
Mszy św. o godz. 13.00. Po procesji, na cmentarzu, zostanie odprawiona Msza św. 
w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach. Uprzejmie informujemy, że w tym 
dniu nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. 

6. 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny – 
w naszym kościele Msze św. będą odprawiane według następującego porządku:  
o godz. 7.00, 12.00, 17.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się proce-
sja żałobna wewnątrz kościoła. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny, który 
można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy nawiedzić 
pobożnie kościół i odmówić w nim Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, zachowując 
inne zwykłe warunki: stan łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa według 
intencji Ojca świętego oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

7. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest 
stan łaski uświęcającej.

8. Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego cmentarza. Zwracamy się rów-
nież z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać do przeznaczonych na ten cel 
kontenerów.

9. W listopadzie, w sposób szczególny, modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego też przez cały miesiąc, o godz. 18.00, w naszym kościele będzie odpra-
wiana Msza św. w intencji zmarłych z naszej parafii i zmarłych spoczywających na 
naszym cmentarzu.

 W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki i listopadową Mszę św. 
za naszych zmarłych.

10. 8 października rozpoczęliśmy odprawianie Mszy św. gregoriańskiej w intencji  
śp. ks. prałata Bogusława Bijaka. Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.  
Godziny Mszy św. zostały umieszczone w gablocie przed kościołem.

11. W tym tygodniu, w piątek 28 października, przypada święto św. apostołów Szymona  
i Judy Tadeusza. Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy 
najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności.

8  Nr 139

XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2011 r.

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca

od 16.10.2011 do 20.11.2011
Abyśmy dziękowali Bogu 
za wszelkie, otrzymane  

w życiu, łaski oraz  
za wszystkich kapłanów, 

którzy przybliżyli nam Boga.
„Szczęść Boże” 

Msza święta gregoriańska  
w intencji ks. prałata  
Bogusława Bijaka:

• 8-12 X – godz. 7.00
• 13 X – godz. 18.00
• 14 X – godz. 7.00
• 15 X – godz. 12.00
• 16-27 X – godz. 7.00
• 28 X – godz. 18.00
• 29-31 X – godz. 7.00
• 1 XI – godz. 18.00
• 2 XI – godz. 7.00
• 3 XI – godz. 17.00
• 4-6 XI – godz. 7.00

Rzymskokatolicka Parafia pw. św.Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od pn. do pt. 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
www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl    -Wydawca

„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


