
Nr 140 / 30 października 2011
XXXI niedziela zwykła

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

Ml 1,14b-2,2b.8-10
Pan Zastępów mówi: Ja jestem po-

tężnym Królem a imię moje będzie 
wzbudzać lęk między narodami. 

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się 
następujące polecenie: Jeśli nie usłu-
chacie i nie weźmiecie sobie do serca 
tego, iż macie oddawać cześć memu 
imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę 
na was przekleństwo i przeklnę wasze 
błogosławieństwo, a przeklnę je dlate-
go, że sobie nic nie bierzecie do ser-
ca. Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu 
doprowadziliście do sprzeniewierzenia 
się Prawu, zerwaliście przymierze Le-
wiego, mówi Pan Zastępów. 

A przeto z mojej woli jesteście lekce-
ważeni i macie małe znaczenie wśród 
całego ludu, ponieważ nie trzymacie 
się moich dróg i stronniczo udziela-
cie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy 
jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas 
jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy je-
den drugiego, znieważając przymierze 
naszych przodków?

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 131, 1. 2-3

Refren: 
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, 
Panie
Panie, moje serce się nie pyszni 
i nie patrzą wyniośle moje oczy. 
Nie dbam o rzeczy wielkie 
ani o to, co przerasta moje siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem  
moją duszę. 
Jak dziecko na łonie swej matki, 
jak ciche dziecko jest we mnie  
moja dusza. 
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, 
teraz i na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 2,7b-9.13

Stanęliśmy pośród was pełni skromno-
ści, jak matka troskliwie opiekująca się 
swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzli-
wości dla was, chcieliśmy wam dać nie 
tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze na-
sze, tak bowiem staliście się nam drodzy. 

Pamiętacie przecież, bracia, naszą 
pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, 
aby nikomu z was nie być ciężarem. 

Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię 
Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy 
Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, 
usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako 
słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - 
jako słowo Boga, który działa w was wie-
rzących.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 23, 9a. 10b

Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden 
jest wasz Nauczyciel, Chrystus

EWANGELIA
Mt 23,1-12

Jezus przemówił do tłumów i do 
swych uczniów tymi słowami: 

Na katedrze Mojżesza zasiedli ucze-
ni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc  
i zachowujcie wszystko, co wam pole-
cą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. 
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K O M E N T A R Z

Słowo Boga, 
który działa w was, 
wierzących 

Tym najważniejszym słowem Boga 
jest Miłość. Słyszeliśmy przed ty-
godniem o pierwszym przykazaniu:  
Będziesz miłował Pana Boga swe-
go..., a bliźniego jak siebie samego. 

Za dwa dni uroczystość Wszyst-
kich Świętych, a więc tych, którzy 
w tej Bożej miłości trwali i wyprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny.  
A wokół nasze codzienne sprawy, nasze troski, kłopoty, wady. Często te 
ostatnie przesłaniają nam Słowo działającego Boga. Skupiamy się na tym, 
co widzimy, co inni powiedzieli, zrobili nie tak i zamykamy się na istotę wiary. 

Bóg działa pomimo naszych ludzkich błędów i ograniczeń. Aby dostrzec to 
Boże działanie, wsłuchać się w słowo Boga, trzeba ciągle uczyć się pokory. 

„Wszyscy braćmi jesteście”. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, kochanymi  
i wezwanymi do miłości. Bóg kocha nas pomimo naszych błędów. Warto 
więc starać się o jak najlepsze wypełnianie swego powołania, pomimo na-
szych wad. Z całą świadomością i gotowością: „Największy z was niech 
będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony”.

ks. Dariusz Kuczyński

Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 
Wiążą ciężary wielkie i nie do unie-
sienia i kładą je ludziom na ramiona, 
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym 
celu, żeby się ludziom pokazać. Roz-
szerzają swoje filakterie i wydłużają 
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne 
miejsca na ucztach i pierwsze krzesła 
w synagogach. Chcą, by ich pozdrawia-
no na rynkach i żeby ludzie nazywali 
ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie na-
zywać się Rabbi, albowiem jeden jest 
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 
jesteście. Nikogo też na ziemi nie na-
zywajcie waszym ojcem; jeden bowiem 
jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 

Nie chciejcie również, żeby was na-
zywano mistrzami, bo jeden jest tyl-
ko wasz Mistrz, Chrystus. Największy  
z was niech będzie waszym sługą.  
Kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się poniża, będzie wywyższony.

Oto słowo Pańskie.
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Święci naszych czasów

PODSTAWY TEOLOGII 
MAŁŻEŃSTWA
W PRZEMÓWIENIACH 
JANA PAWŁA II
Sens pojęć „nieczystość” i „czystość”

Nieodzownym dopełnieniem słów Chrystu-
sa z Kazania na Górze, które stanowiły pod-
stawę dotychczasowych naszych rozważań, 
będzie analiza czystości. Kiedy Chrystus, 
wyjaśniając właściwe znaczenie przykazania 
„Nie cudzołóż”, odwołał się do człowieka we-
wnętrznego, wskazał tym samym na podsta-
wowy wymiar czystości, jaka winna cechować 
odniesienie mężczyzny do kobiety w małżeń-
stwie i poza małżeństwem – wzajemne ich 
odniesienie się do siebie. Słowa: „(…) a Ja 
wam powiadam: kto by pożądliwie patrzył na 
kobietę, już w sercu swoim dopuścił się z nią 
cudzołóstwa” (Mt 5,27-28) – mówią o tym, co 
się sprzeciwia czystości. Równocześnie słowa 
te postulują czystość, jaka w obrębie Kazania 
na Górze weszła w treść błogosławieństw: 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą” (Mt 5,8). W ten sposób 
serce ludzkie zostaje przez Chrystusa nade 
wszystko wezwane: wezwane, a nie oskarżo-
ne, jak powiedzieliśmy poprzednio.

Źródło czystości – ale także i nieczystości 
moralnej – w najpierwszym i najogólniejszym 
tego słowa znaczeniu widzi Chrystus w sercu, 
wewnątrz człowieka – czego wyraz znajdu-
jemy również w odpowiedzi, jakiej udzielił na 
przykład w związku z pytaniem faryzeuszów, 
zgorszonych tym, że uczniowie Jezusa „po-
stępują wbrew tradycji starszych. Bo nie myją 
rąk przed jedzeniem” (Mt 15,2). Powiedział 
wówczas do zgromadzonych: „Nie to, co 
wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, 
ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym” 
(Mt 15,11). Uczniom zaś swoim dał na pytanie 
Piotra następujące wyjaśnienie tych słów:  
„(…) to, co z ust wychodzi, pochodzi z ser-
ca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca 
bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, 
cudzołóstwa, nierząd, kradzież, fałszywe 
świadectwo, przekleństwa. To właśnie czyni 
człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieczy-
stymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym”  
(por. Mt 15,18-20, również Mk 7,20-23).

Kiedy mówimy „czystość”, „czysty”, pierw-
szym znaczeniem tego wyrazu wskazuje-
my na to, co jest przeciwieństwem brudu.  
„Brudzić” to znaczy tyle, co „zanieczyszczać”. 
Dotyczy to różnych dziedzin świata fizyczne-
go. Mówimy więc na przykład o „brudnej uli-
cy” i o „brudnym mieszkaniu”, mówimy także  
o „zanieczyszczonym powietrzu”. W podobny 
sposób również człowiek może być „nieczy-
sty”, wówczas gdy jego ciało jest brudne, 
pobrudzone. Środkiem na usunięcie brudu 
ciała jest jego obmycie. W tradycji Starego  

Testamentu wielką wagę przywiązywano do 
obmyć rytualnych, jak choćby do umycia rąk 
przed jedzeniem, o jakim mowa w naszym 
tekście. Wiele szczegółowych przepisów 
dotyczyło obmyć ciała w związku z czysto 
fizjologicznie pojmowaną nieczystością 
płciową, o czym już dawniej była mowa (por. 
Kpł 15,1-33). Te różne obmycia mogły mieć 
znaczenie zleceń higienicznych wedle stanu 
ówczesnej wiedzy medycznej. Ponieważ były 
nakazane w imię Boga – Jahwe i zapisane  
w świętych księgach starotestamentalnego 
prawodawstwa, przestrzeganie ich nabierało 
pośrednio religijnego znaczenia. Były to ob-
mycia rytualne i służyły rytualnej „czystości”  
w życiu człowieka Starego Przymierza.

W związku z tą prawno-religijną tradycją  
Starego Przymierza ukształtował się błędny 
sposób rozumienia czystości moralnej. Rozu-
miano ją często w sposób wyłącznie zewnętrz-
ny i „materialny”. W każdym razie rozwinęła 
się wyraźnie skłonność do takiego tylko jej 
rozumienia. I temu właśnie Chrystus przeciw-
stawia się w sposób radykalny: nic, co brudzi 
człowieka „od zewnątrz”, żaden brud mate-
rialny nie czyni człowieka nieczystym w zna-
czeniu moralnym, czyli wewnętrznym. Żadne 
też – choćby nawet rytualne – usuwanie brudu 
nie sprawia samo z siebie moralnej czystości.  
Ta ostatnia ma swe wyłączne źródło wewnątrz 
człowieka: pochodzi z serca. Być może, iż 
odnośne przepisy Starego Testamentu (jakie 
spotykamy np. w Kpł 15,16-24, Kpł 18, 1 nn czy 
też Kpł 12,1-5) miały również na celu zabez-
pieczenie pewnej intymności tego, co cielesne  
i płciowe w człowieku (oprócz względów natury 
lekarsko-higienicznej). W każdym razie Chry-
stus odciął się wyraźnie od wiązania czystości 
w znaczeniu moralnym (etycznym) z samą fi-
zjologią, z procesami zachodzącymi w ludzkim 
organizmie. W świetle przytoczonych powyżej 
słów (Mt 15,18-20), żaden z przejawów „nieczy-
stości” płciowej w znaczeniu czysto cielesnym, 
biofizjologicznym, sam z siebie nie wchodzi 
jeszcze w definicję czystości lub nieczystości  
w znaczeniu moralnym (etycznym).

Wypowiedź powyższa jest przede wszyst-
kim ważna ze względów semantycznych.  
Mówiąc o czystości w znaczeniu moralnym – 
o cnocie czystości, posługujemy się analogią, 
w świetle której zło moralne jest przyrównane 
do brudu. Analogia ta ma z pewnością bardzo 
dawne prawo obywatelstwa w świecie pojęć 
etycznych. Chrystus podejmuje ją i potwierdza 
w całej rozciągłości: „To, co pochodzi z serca, 
to czyni człowieka nieczystym.” Chrystus  

mówi w tym wypadku o wszelkim złu moral-
nym, o każdym grzechu, o naruszeniu różnych 
przykazań: złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, 
nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwo, 
przekleństwa – a nie tylko o jakimś jednym 
gatunku tego zła. Tak więc pojęcie „czysto-
ści” i „nieczystości” w znaczeniu moralnym 
jest przede wszystkim pojęciem ogólnym, 
rodzajowym, a nie gatunkowym: każde 
dobro moralne jest przejawem czystości, 
każde zło przejawem nieczystości. Wypo-
wiedź z Mt 15,18-20 nie zacieśnia czystości 
do jednego tylko sektora moralności – tego 
mianowicie, który wiąże się z przykazaniami:  
„Nie cudzołóż” i „Nie pożądaj”, do tego więc, 
który dotyczy wzajemnych odniesień męż-
czyzny i kobiety, związanych z ciałem i jego 
pożądliwością. W taki sposób możemy rów-
nież rozumieć błogosławieństwo z Kazania 
na Górze, wypowiedziane pod adresem ludzi 
„czystego serca”: w znaczeniu szerszym, 
rodzajowym – i węższym. Dopiero inne kon-
teksty pozwolą na to, żeby zdecydowanie 
ograniczyć i ujednoznacznić to znaczenie.

To szersze – rodzajowe – znaczenie czy-
stości obecne jest także w listach św. Pawła,  
w których stopniowo znajdziemy również owe 
konteksty wyraźnie ograniczające znaczenie 
czystości do zakresu „cielesnego” i „seksual-
nego” - do tego mianowicie znaczenia, w które  
wprowadzają nas słowa Chrystusa z Kazania 
na Górze o pożądaniu, wyrażającym się już 
w patrzeniu na kobietę, a przyrównanym do 
cudzołóstwa w sercu (por. Mt 5,27-28).

Św. Paweł nie jest autorem słów o trojakiej po-
żądliwości. Znajdują się one w liście Janowym. 
Można natomiast powiedzieć, iż w ramach  
istotnego dla 1 J 2,16-17 przeciwstawienia 
wewnątrz człowieka – przeciwstawienia Boga 
i świata (tego, co pochodzi „od Ojca” – i co  
„ze świata”), które wyraża się w sercu i prze-
nika w uczynki człowieka jako pożądliwość 
oczu, pożądliwość ciała oraz pycha tego 
życia – Paweł uwydatnia w człowieku inne 
przeciwieństwo: przeciwieństwo, a zarazem 
napięcie. Jest to przeciwieństwo pomiędzy 
„ciałem” a „duchem”, i to przede wszystkim 
„Duchem” pisanym wielką literą. „Oto, czego 
uczę: postępujcie według Ducha, a nie speł-
nicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego 
innego dąży niż duch, a duch do czego innego 
niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak 
że nie czynicie tego, co chcecie” (Ga 5,16-17). 
Stąd też życie wedle ciała jest przeciwień-
stwem życia wedle Ducha. „Ci bowiem, którzy 
żyją według ciała, dążą do tego, czego chce 
ciało, ci zaś, którzy żyją według Ducha – do 
tego, czego chce Duch” (Rz 8,5).

[W kolejnej analizie] będziemy się starali 
wykazać, że czystość – czystość serca,  
o jakiej mówił Chrystus w Kazaniu na Gó-
rze – urzeczywistnia się właśnie jako życie  
wedle Ducha.

Cdn.  

Ojciec Święty Jan Paweł II,
10 grudnia 1980 r.

Źródło: „Nauczanie społeczne 1980”, tom III,  
Warszawa 1984 r.
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prowadzi nas do zamętu i zagubienia. 
Zagubienie zaś do błędów i do upadku. 

Pismo Święte od pierwszych stronic 
przestrzega nas przed dialogowaniem 
z szatanem. Dialog z szatanem stał 
się początkiem wytrącania człowieka  
z raju. Jezus udziela nam mądrości, 
jak oddalać pokusę wchodzenia w roz-
mowę z kusicielem. Gdy Jezus przeby-
wał na pustyni, Zły krążył, wyczekując 
momentu, w którym mógłby wciągnąć 
Go w rozmowę. Trzykrotnie podchodził 
do Jezusa i trzykrotnie Jezus „ucinał” 
szatańskie próby rozmowy. „Ucinał” je 
kategorycznie słowem – słowem Boga. 
Zakończył zdecydowanym: „Idź precz, 
szatanie!” (Mt 4,10).

Do rozeznania na modlitwie

Szatan szuka okazji do rozmowy ze 
mną. Często stwarza ku temu „niewin-
ne” i „niegroźne” okazje. 

Czy zauważam w swoim życiu takie 
sytuacje, własne zachowania, przez 
które w sposób „niewinny” wchodzę  
w dyskusje ze Złym? Przez jaką 
„szczelinę” szatan najczęściej wchodzi 
w dialog ze mną? Co najbardziej mnie 
zwodzi i skłania do zatrzymywania się 
na rozmowie z nim?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. 

Za tydzień o… pokusie wątpliwości  
i podejrzliwości.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codzienno-
ścią. Jak sobie z nią radzić? Autor  
„Przewodnika po stanach pokusy” 
– ks. Krzysztof Wons (SDS) z wnikli-
wością ujawnia stany pokusy, którym 
człowiek podlega, oraz proces ku-
szenia, w który jest wciągany. 

W poprzednich wydaniach „Klima-
tów” rozważaliśmy pokusy ignoro-
wania szatana oraz przeceniania jego 
mocy, a dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 3
POKUSA DIALOGU  

Z SZATANEM
„On to rzekł do niewiasty...” /Rdz 3,1/

Co mówi Słowo Boże?
Kiedy pozwalamy się „wciągnąć”  

w stany pokusy, w których traktujemy 
szatana „jak powietrze” – jakby nie ist-
niał, albo drżymy przed nim tak, jakby 
miał absolutną władzę i jakby istniało 
tylko zło, wtedy łatwiej mu jest mani-
pulować naszą wolnością. Zły skrzęt-
nie wykorzystuje naszą ignorancję 
lub strach. Stają się one doskonałym 
żerowiskiem dla jego działania. Ignoro-
wanie szatana czy nadmierne lękanie 
się ułatwiają mu zbliżenie się do nas.  
I tak pojawia się kolejny stan pokusy, w 
który chce nas wpędzić. Jest nim po-
kusa wchodzenia z szatanem w dialog.  
W dialogu potrafi się doskonale masko-
wać – tak, aby pozostać nierozpozna-
nym. Kiedy kusił Jezusa na pustyni, 
potrafił odwoływać się nawet do słowa 
Bożego i „pobożnie” nim manipulować. 

Św. Piotr przestrzega: „Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ry-
czący krąży, szukając, kogo pożreć”  
(1 P 5,8). „Krąży” to znaczy szuka oka-
zji do dialogu, „zaczepia”, prowokuje 
do rozmowy. 

Historia kuszenia z raju pokazuje, że 
szatan zachowuje się rzeczywiście jak 
wąż: stara się przez choćby maleńką 
szczelinę ludzkiego dopustu wejść 
w ludzkie myślenie i zaintrygować 
je własną „filozofią”. Bardzo zależy 
mu na rozmowie z człowiekiem. To 
uderzające: pierwsza rozmowa, jaką 
znajdujemy w Piśmie Świętym, to 
właśnie rozmowa człowieka z wężem.  
Ewa zdaje się nie zauważać szatana. 
Z dystansu wydaje się to bardzo dziw-
ne, że nie rozpoznaje kusiciela i nie 

przeczuwa jego przewrotnych intencji. 
Jej naiwność wydaje się wręcz iryto-
wać. Chciałoby się krzyknąć: „Nie! Nie 
wchodź z nim w rozmowę. On nie szu-
ka prawdy. Na pewno nie chodzi mu  
o dobro. Nie sprostasz jego przebiegło-
ści!”. Tymczasem Ewa „kupuje” pytanie 
węża i daje się wciągnąć w rozmowę. 

Pierwszym błędem, jaki człowiek 
popełnił w raju, był właśnie ten: nie 
wyczuł obecności Złego i „w dobrej 
wierze” wszedł z nim w dialog. 

W pierwszym ludzkim odruchu chcia-
łoby się powiedzieć: „Jeszcze nic złego 
się nie dzieje”. A jednak dzieje się coś 
niedobrego. Pytanie: Czy rzeczywiście 
Bóg powiedział...? jest jak pozostawio-
ny w ludzkiej myśli jad. Ten jad powoli 
przesuwa się do wnętrza i zatruwa 
pokój serca. Rozmowa z wężem wcią-
ga. Szatan używa pytania jako „haka”. 
Otóż Ewa, „zahaczona” pytaniem sza-
tana, już nie jest skupiona jedynie na 
Bogu. Do tej pory jej życie było stanem 
pełnej harmonii i pokoju, dzielonymi 
z Adamem. Było tak, ponieważ cała 
uwaga ich myśli i serca była zwrócona 
na Boga. On był źródłem ich pokoju  
i harmonii. Wchodząc w rozmowę ze 
Złym, Ewa odchodzi powoli od źródła 
pokoju. I o to chodziło szatanowi. Jemu 
zawsze chodzi o to samo, ilekroć pró-
buje wciągnąć człowieka w rozmowę. 
Rozmową chciał odwrócić uwagę Ewy 
od Boga, aby choć trochę zwrócić ją 
na siebie.

Co to oznacza dla życia?

Diabeł jest istotą, która żyje w cha-
osie, jest księciem ciemności, niepoko-
ju. Jest zbuntowanym, upadłym anio-
łem, który odwrócił się od Boga i widzi 
jedynie ciemną przepaść chaosu i ni-
cości. Odkąd przestał kontemplować 
Boga, stał się niespokojnym duchem. 
Swój niepokój próbuje przenosić te-
raz na każdego, z kim udaje mu się 
nawiązać dialog. Ponadto wie dobrze, 
że kiedy odwracamy uwagę od Boga, 
stajemy się bardziej podatni na chaos 
i zamęt, na błędy i kłamstwo. Tracąc 
czysty kontakt z Bogiem, tracimy zdol-
ność kontemplacji. Tracąc zdolność 
kontemplacji, wchodzimy w stan nie-
pokoju i zamętu. Każdy dialog z sza-
tanem zakaża niepokojem. Niepokój 
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WIADOMOŚCI

Siostra Rafaela, w imieniu prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego, została 
również odznaczona Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

W uzasadnieniu przyznania nagrody 
podkreślono, że „wyobraźni, energii, 
ogromnej pracy i poświęceniu” siostry 
Rafaeli zawdzięczają swoje powsta-
nie trzy ośrodki, w których uczą się  
i wychowują dziś już setki niewido-
mych dzieci w Indiach, w Republice 
Południowej Afryki i w Rwandzie. 

Siostra Rafaela (Urszula Nałęcz) 
urodziła się 12 października 1934 r.  
w Warszawie. Po maturze w Liceum 
ss. Zmartwychwstanek zainteresowała 
się pracą ośrodka w Laskach. Wkrótce 
zrozumiała, że ta praca jest jej życio-
wym powołaniem. 

Do Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża wstąpiła  
w 1954 r. Pierwsze śluby złożyła  
w 1956 r., a śluby wieczyste w 1963 r. 

Uzupełniwszy swe wykształcenia  
w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, 
w latach: 1954-1976 i 1986-1989 
była pracownikiem pedagogicznym 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Laskach. Ponadto, w latach 1974-
1979 pracowała w duszpasterstwie 
powołań, prowadząc liczne rekolekcje 
dla młodzieży w całej Polsce. W latach 
1979-1986 pracowała w warszawskim 
klasztorze sióstr franciszkanek. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
była silnie zaangażowana w prace 
Prymasowskiego Komitetu Pomocy 
Osobom Pozbawionym Wolności i ich 
Rodzinom. 

Pragnienie wyjazdu na misje poja-
wiło się w końcu lat 60., jednakże for-
malną zgodę przełożonych otrzymała 

dopiero w 1981 r. Niestety, stan wojen-
ny pokrzyżował te plany. Zostały one 
zrealizowane w lipcu 1989 r., kiedy to 
s. Rafaela wyjechała do Indii tworzyć 
tamtejszą pierwszą placówkę misyjną 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. 

Własną energią i pomysłowością 
stworzyła wkrótce ośrodek podobny 
do tego w podwarszawskich Laskach. 

Po siedmiu latach pobytu w Indiach 
s. Rafaela powróciła kraju, by podre-
perować zdrowie. W czasie pobytu  
w Polsce była odpowiedzialna za bu-
dowę kaplicy w szkole dla niewidomych  
w Rabce oraz Domu Rekolekcyjnego 
w Laskach. 

We wrześniu 2002 r. wyjechała do 
Siloe, na północy RPA, aby przejąć 
szkołę dla niewidomych, założoną 
przez belgijskie zgromadzenie zakon-
ne. Jedyna taka katolicka szkoła i in-
ternat w Siloe po kilkudziesięciu latach 
istnienia zostałyby zamknięte z braku 
wykwalifikowanego personelu, gdyby 
s. Rafaela z jeszcze jedną towarzysz-
ką nie odpowiedziały na usilne prośby 
kilku biskupów afrykańskich. 

W sierpniu 2006 r., namówiona przez 
lekarza i misjonarza – abp. Henryka 
Hosera, wyjechała do Rwandy, aby 
tam tworzyć rwandyjskie Laski. Ośro-
dek w Kibeho powstał, gdyż s. Rafaela 
odpowiedziała na dramatyczną sytu-
ację niewidomych dzieci w kraju odbu-
dowującym się po skutkach straszliwej 
rzezi wielu setek tysięcy osób, a także 
dzięki pomocy z Polski, USA i Niemiec, 
gdzie udało się uzbierać pieniądze na 
zakup ziemi. Dzięki pomocy Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w styczniu 
2007 r. rozpoczęto budowę ośrodka,  
a w lutym 2008 r. przyjęto pierwszą 

grupę niewidomych dzieci. Przez kil-
ka lat s. Rafaela pracowała w ośrod-
ku sama, mimo ukończonych 70 lat. 
Obecnie s. Rafaela koordynuje rozbu-
dowę ośrodka w Rwandzie. Przebywa 
w nim 70 dzieci, ale może pomieścić 
100 wychowanków. Trzy pracujące 
tam siostry zapewniają dzieciom nie 
tylko naukę, ale i wyżywienie, odzież, 
opiekę medyczną i szanse na normal-
ne życie. 

Nagroda „Pontifici – Budownicze-
mu Mostów” została ustanowiona 
przez Zarząd Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej w 2006 r., z okazji jubileuszu 
50-lecia powstania Klubu. Nagroda 
jest wręczana co roku, 24 października 
(ten dzień 1956 r. uznaje się za dzień 
powstania Klub Inteligencji Katolickiej). 

Celem jest uhonorowanie przez śro-
dowisko polskiej inteligencji katolickiej 
tych, którzy ukazują swoim życiem,  
że wartości dobra wspólnego, dialogu 
i poświęcenia na rzecz bliźnich są nie 
tylko możliwe do realizacji, ale przyno-
szą też konkretne, pozytywne owoce. 

Laureaci nagrody pokazują, że  
w życiu zawodowym można zachować 
podstawowe zasady moralne życia 
społecznego.                                     

„Pontifex” 2011  
dla Urszuli Nałęcz

 Siostra Rafaela (Urszula Nałęcz) ze Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 
– misjonarka pracująca w Indiach i Afryce, szcze-
gólnie na rzecz niewidomych dzieci – została 
tegorocznym laureatem nagrody „Pontifici – Bu-
downiczemu Mostów”. 

Wręczenie nagrody odbyło się 24 października 
w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w War-
szawie.

Nagroda Pontifici –
Budowniczemu Mostów

Siostra Rafaela – Urszula Nałęcz, Franciszkanka SK
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„W społeczeństwie, w przeważa-
jącej mierze katolickim, może dziwić 
popularność tego rodzaju magicznych 
rytuałów” – zauważa CBOS w swojej 
analizie. 

Ponad połowa Polaków (55%) twier-
dzi, że czyta horoskopy w gazetach,  
w tym co dziewiąty robi to często. Zain-
teresowanie tego typu lekturą deklarują: 
63% kobiet i niemal połowa mężczyzn. 

Zainteresowanie prasowymi przepo-
wiedniami, mimo wciąż dużej popular-
ności, powoli maleje. W porównaniu  
z 1997 r. wyraźnie zmniejszyła się licz-
ba wiernych czytelników horoskopów 
(z 8 do 2% - obecnie), a wzrosła liczba 
osób deklarujących, że w ogóle ich nie 
czyta (z 31 do 45% - obecnie). Niemal 
połowa badanych, którzy czytają horo-
skopy, deklaruje, że przynajmniej cza-
sami kieruje się wskazaniami w nich 
zawartymi. Jednak tylko trzech na stu 
często bierze je pod uwagę, co siódmy 
robi to czasami, a co czwarty – rzadko. 

Wskazówek co do przyszłości dużo 
rzadziej niż w horoskopach szukają 
Polacy u wróżek. Tylko co siódmy ba-
dany odwiedził kiedyś osobę parającą 
się astrologią, z czego większość (9%) 
zdecydowała się na taki krok tylko 
raz w życiu. Rad u wróżki zasięgają: 
22% kobiet i 7% mężczyzn. Uznanie 
dla tego typu przepowiedni nie zależy 
ani od wykształcenia, ani od sytuacji 
materialnej badanych. Nie ma na nie 
wpływu również deklarowane uczest-
nictwo w praktykach religijnych. 

Do posiadania talizmanów przyznaje 
się 6% Polaków, ale 12% twierdzi, że 
w przeszłości miało przedmiot, który 
przynosił szczęście. 

O magiczne rytuały i zjawiska para-
normalne CBOS pytał respondentów 
w kontekście ich akceptacji poglądów 
utożsamianych z ideami New Age.  
Na stosunek do horoskopów, wróżbiar-
stwa i talizmanów wyraźny wpływ ma 
poziom akceptacji dla tego światopo-

Opracowała: Anna Biesiekierska

Kościół 
katolicki 
na świecie

Według nowego rocznika pa-
pieskiego „Annuario Pontificio”  
(z 2011 r.) liczba katolików na świe-
cie wzrasta. 

Statystyki dotyczą stanu do 2009 r. 
Od 2008 do 2009 r. liczba katolików 
wzrosła o 15 mln, czyli o 1,3%, osią-
gając 1,181 mld. Połowa wszystkich 
katolików mieszka w Ameryce.          

Najwięcej polskich misjonarzy, 
tak jak i w latach ubiegłych, pracuje 
w Afryce – 924. To o 3 osoby mniej 
niż w roku poprzednim. 

Kraje, w których już od wielu lat 
znajduje się najwięcej polskich mi-
sjonarzy, to: Kamerun – 141, Zambia 
– 92, Tanzania i Madagaskar – po 66, 
Rwanda – 59, Demokratyczna Repu-
blika Konga i Republika Południowej 
Afryki – po 49 misjonarzy. W Amery-
ce Południowej i Środkowej pracuje 
829 misjonarzy i misjonarek z Polski. 
Krajami, w których jest najwięcej pol-
skich misjonarzy, są: Brazylia – 307, 
Boliwia – 127, Argentyna – 125, Peru 
– 47 i Paragwaj – 45 osób. W Azji jest 
304 polskich misjonarzy. Ich liczba  
w stosunku do poprzedniego roku 
zwiększyła się o 6 osób. Już od wielu 
lat najwięcej polskich misjonarzy pra-
cuje w Kazachstanie – 102, Izraelu – 
40, Japonii – 32, w Indonezji i Uzbeki-
stanie po 20 osób. W Oceanii pracuje 

Polacy korzystają 
z wróżek i magii

glądu – im jest on wyższy, tym częściej 
badani angażują się w różnego rodzaju 
magiczne praktyki. Wśród osób silnie 
identyfikujących się z poglądami ruchu 
New Age 3/4 czyta horoskopy publiko-
wane w prasie, co trzeci ma lub miał  
w przeszłości przedmiot, który trak-
tował jak talizman przynoszący mu 
szczęście, a jeden na czterech odwie-
dził kiedyś wróżkę lub wróża. 

Z medycyną alternatywną zetknął 
się co czwarty Polak, osobiście lub 
poprzez kogoś z członków jego naj-
bliższej rodziny. Wedle analizy CBOS 
fakt, że z usług osób nieposiadających 
lekarskich kwalifikacji najczęściej ko-
rzystają badani z wyższym wykształ-
ceniem lub ich rodziny, burzy potoczne 
wyobrażenia o naiwnych ofiarach 
pseudouzdrowicieli. 

Badanie przeprowadzono w dniach: 
8 – 14 września br. na liczącej 1077 
osób reprezentatywnej próbie losowej 
dorosłych mieszkańców Polski.         

Ponad połowa Polaków czyta horoskopy, co siódmy odwiedził 
kiedyś wróżkę, a co szósty w jakimś okresie swojego życia był 
przywiązany do talizmanu, który miał mu przynieść szczęście – 
wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. 

Polscy misjonarze  
w świecie

70 misjonarzy – o jednego misjonarza 
więcej niż w roku ubiegłym: większość 
w Papui-Nowej Gwinei – 68 osób.  
W Europie misjonarze pracują w Bośni 
i Hercegowinie oraz w Serbii. 

Od października 2010 r. do maja 
2011 r. pracę na misjach rozpoczęło 
40 polskich misjonarzy i misjonarek. 
Jest to o 16 osób więcej niż w roku 
ubiegłym. 

W roku 2010/2011 stołeczne Cen-
trum Formacji Misyjnej przygotowywa-
ło do wyjazdu 22 misjonarzy. Wśród 
nich 11 do pracy misyjnej w Ameryce 
Południowej i Środkowej oraz w Kana-
dzie.                                                  
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MODLITWA SERCA

Za dusze 
czyśćcowe
Uwielbiam Cię Krzyżu najdroższy,
Delikatnymi członkami Pana mego przyozdobiony,
Krwią jego najdroższą zroszony,
Uwielbiam Cię Boże mój na Krzyżu złożony,
A krzyż uwielbiam z miłości ku Tobie

Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosier-
dzia co do duszy. 
U Boga czas – pojmowany jako coś, co ogranicza – nie istnieje. To, co 
ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. 
Dlatego słuszną jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. 
Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra 
i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności 
dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego 
chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu 
wobec Boga i w konsekwencji – do potępienia. I w jednym, i w drugim przy-
padku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawio-
nym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza 
człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest 
to miejsce, w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już 
odpuszczone i oczyszczenie się z wad. Nasze modlitwy mogą pomóc zmar-
łym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.

Odpusty dla zmarłych
W oktawie Wszystkich Świętych, tj. 

od 1 do 8 listopada, można uzyskać 
odpust zupełny, który wolno ofiarować 
za zmarłych, każdego dnia za jedne-
go zmarłego. Warto wykorzystać ten 
niezwykły czas, by pomóc naszym 
bliźnim przeżywającym przygotowanie 
do radości nieba.

Warunki:
 bycie w stanie łaski uświęcającej;
 postanowienie zerwania z jakimkol-

wiek grzechem, nawet powszednim;
 przyjęcie Komunii Świętej;
 odmówienie modlitwy w intencjach 

Ojca Świętego (chodzi tu o te intencje, 
jakie Ojciec Święty wyznacza na każ-
dy miesiąc, a nie w intencji papieża. 
Warunek ten wypełnia się całkowicie 
przez odmówienie Ojcze nasz i Zdro-
waś Maryjo. Pozostawia się jednak 
wiernym możliwość odmówienia jakiej-
kolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich 
pobożnością);

 pobożne nawiedzenie cmentarza 
i równocześnie odmówienie choćby 
modlitwy myślnej za zmarłych.

 
Komunię Świętą można przyjąć 

przed lub po wykonaniu czynności 
związanej z odpustem. Z jednym 
przyjęciem Komunii św. może być 
związany tylko jeden odpust zupełny. 
Można więc, nawiedzając cmentarz  
w dniach: 1-8 listopada, wraz z poboż-
nym odmówieniem modlitwy za dusze 
czyśćcowe zyskiwać odpust zupełny,  
a Komunię św. w tej intencji przyjmo-
wać wcześniej lub później, nawet przez 
kolejne niedziele.

Jak wyjaśnić istotę odpustu?
Jego otrzymanie nie jest odpusz-

czeniem grzechu. Dokonuje się ono 
wcześniej w sakramencie pokuty i jest 
warunkiem koniecznym do uzyskania 
odpustu. 

Odpust jest darowaniem doczesnej 
kary za grzechy, czyli usunięciem skut-
ków zła, popełnionego w przeszłości, 
a dzisiaj ciągle dających o sobie znać. 
Można go otrzymać dla siebie, może 
być też ofiarowany za osobę zmarłą. 

Grzech ma podwójny skutek. Cięż-
ki pozbawia nas komunii z Bogiem,  
a przez to zamyka nam dostęp do ży-
cia wiecznego, którego pozbawienie 
nazywa się „karą wieczną „ za grzech. 
W sakramencie pojednania ta kara 
wieczna jest odpuszczona i następuje 
przywrócenie komunii z Bogiem. 

Jednakże każdy grzech, nawet po-
wszedni, wymaga oczyszczenia albo 
na ziemi, albo po śmierci w stanie 
nazywanym czyśćcem. Takie oczysz-
czenie uwalnia od tego, co nazywamy 
„karą doczesną” za grzech. 

Chrześcijanin powinien starać się, 
znosząc cierpliwie cierpienia i różne-
go rodzaju próby, a w końcu godząc 
się spokojnie na śmierć, przyjmować 
jako łaskę doczesne kary za grzech.  

Powinien starać się przez dzieła miło-
sierdzia i miłości, a także przez modli-
twę i różne praktyki pokutne uwolnić 
się całkowicie od „starego człowieka”  
i przyoblec w człowieka nowego. 

W pracy nad sobą nie musi on 
jednak liczyć tylko na siebie, może 
bowiem czerpać ze skarbca Kościo-
ła, który stanowią duchowe dobra 
płynące z Komunii Świętych, a są to 
zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa 
Pana, a także modlitwy i dobre uczynki 
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 
świętych, którzy pracując nad wła-
snym uświęceniem, przyczynili się też 
do zbawienia swoich braci.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

OKTAWA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 1:

zadanie 2:

Określ czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując 
odpowiednią literkę (P/F)

 a) W tych szczególnych, listopadowych dniach prze-
żywamy tajemnicę wyrażoną w wyznaniu wiary pod 
terminem: „świętych obcowanie”. 

 b) Jest to szczególna relacja pomiędzy Kościołem 
Pielgrzymującym tu na ziemi a Kościołem Chwa-
lebnym w Niebie oraz Kościołem Oczyszczającym 
się w czyśćcu.

 c) Możemy doświadczać wstawiennictwa tych, którzy 
są w niebie.

 d) Nie możemy pomagać tym, którzy są w czyśćcu.

 e) Zmarłym możemy pomóc jedynie ofiarując w ich in-
tencji nasze modlitwy, nasze nawrócenie, a przede 
wszystkim ofiarę Mszy św. i łaski odpustu.

Uzupełnij:
a) wykorzystując własną wiedzę
b) dopasowujc odpowiednie określenia  
    z ramki

2
LISTOPAD

wspomnienie 

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

(tzw. Dzień Zaduszny)Wszystkich Świętych

LISTOPAD

A - piękna i radosna uroczystość
B - przypomina nam o tych, którzy są już w niebie: są 

wśród nich wyniesieni na ołtarze święci i błogosła-
wieni oraz zwyczajni ludzie, ufamy, że wśród nich 
są także nasi bliscy zmarli

C - czas szczególnej modlitwy, za wszystkie dusze, 
które potrzebują jeszcze oczyszczenia.

zadanie 3:
Odpowiedz na pytanie:
Odpust jest to:

 a) darowanie kary doczesnej za grzechy

 b) darowanie grzechów lekkich

 c) darowanie jednego grzechu ciężkiego

Zaznacz jakie kolory szat liturgicznych obowiązują  
w podane dni. 1 listopada  2 listopada
- biały ............................  .........................

- czerwony ....................  .........................

- fioletowy .....................  .........................

- zielony ........................  .........................

- niebieski .....................  .........................

- różowy ........................  .........................

zadanie 4:
Zaznacz właściwe odpowiedzi:
Warunki odpustu zupełnego, który możemy zyskać 
w dniach 1 – 8 listopada to: 

 odmówienie Modlitwy Pańskiej w intencjach Ojca św. 

 odmówienie Litanii do Wszystkich Świętych

 przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania

 odmówienie modlitwy: „Wierzę w Boga” w intencjach Ojca św. 

 brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu

 przystąpienie do sakramentu Eucharystii

 zamówienie Mszy św. w danej intencji

 pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych 

Należy pamiętać, że odpust ten można zyskać jedynie 
za zmarłych.

zadanie 5:
Dokończ modlitwy w intencji zmarłych.

Dobry Jezu, ........ …………………….

……………………………………………………………

………………………………………………

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

Wieczny odpoczynek  …………….

……………………………………………………………

………………………………………………

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

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.



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

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione dziś,  
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
naszych zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesią-
ca. W czwartek, 3 listopada, Msza św. wotywna o Chrystusie 
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, 
4 listopada, Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania moż-
na będzie skorzystać rano i od godz. 16.00, w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Pragniemy również odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty 
i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy 
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. W sobotę,  
5 listopada, Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP  
o godz. 7.00, a po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

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

4. 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych – 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 
procesja żałobna wewnątrz kościoła. W tym dniu można uzy-
skać 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 św., modlitwa według intencji Ojca Świętego oraz 
wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

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

6. Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego cmentarza. 
Zwracamy się również z prośbą, aby śmieci z cmentarza 
składać do przeznaczonych na ten cel kontenerów.

7. W listopadzie, w sposób szczególny, modlimy się za zmar-
łych z naszych rodzin, dlatego też przez cały miesiąc,  
o godz. 18.00, w naszym kościele będzie odprawiana  
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.

8. W tym tygodniu, w czwartek – 4 listopada, przypada wspo-
mnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Wszystkim, 
obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

9. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesią-
cu naszych parafian:

  - śp. Zbigniewa Wojciecha Krupę, 
  - śp. Ryszarda Krzysztofa Kwiatkowskiego,
  - śp. Wojciecha Czajkę, 
  - śp. Józefa Fałka,
  - śp. Stanisława Cichonia,
  - śp. Rolanda Jarosława Srokę.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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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” 

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

INTERNET


