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

Prz 31,10-13.19-20.30-31
Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128, 1-2. 3. 4-5

Refren: 
Błogosławiony, kto się boi Pana

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
w zaciszu twojego domu. 
Synowie twoi jak oliwne gałązki 
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, 
który się boi Pana. 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem 
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 5,1-6

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o cza-
sach i chwilach. Sami bowiem dokładnie 
wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak 
złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: 
Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie 
przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brze-
mienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jeste-
ście w ciemnościach, aby ów dzień miał was 
zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem 
jesteście synami światłości i synami dnia. 
Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. 
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy  
i bądźmy trzeźwi!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 15, 4. 5b

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA
Mt 25,14-30

Jezus opowiedział uczniom tę przypo-
wieść:

Pewien człowiek, mając się udać  
w podróż, przywołał swoje sługi i prze-
kazał im swój majątek. Jednemu dał 
pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 
jeden, każdemu według jego zdolności,  
i odjechał. 

Zaraz ten, który otrzymał pięć talen-
tów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał 
drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa 
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł 
i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 
swego pana. 

Po dłuższym czasie powrócił pan 
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 
pięć talentów. Przyniósł drugie pięć  
i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talen-
tów, oto drugie pięć talentów zyskałem.  
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry  
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach nie-
wielu, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana! 

Przyszedł również i ten, który otrzy-
mał dwa talenty, mówiąc: Panie, prze-
kazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa 
talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Do-
brze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny 
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana! 

Przyszedł i ten, który otrzymał je-
den talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, 
żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć 
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, 
gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 
poszedłem i ukryłem twój talent w zie-
mi. Oto masz swoją własność! Odrzekł 
mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wie-
działeś, że chcę żąć tam, gdzie nie 
posiałem, i zbierać tam, gdziem nie 
rozsypał. 

Powinieneś więc był oddać moje pie-
niądze bankierom, a ja po powrocie był-
bym z zyskiem odebrał swoją własność.  
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a daj-
cie temu, który ma dziesięć talentów. 

Każdemu bowiem, kto ma, będzie do-
dane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie 
na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów.

Oto słowo Pańskie.
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K O M E N T A R Z
Temat sądu ostatecznego od zawsze 

frapuje umysły ludzkie. Często stawiamy 
sobie pytanie, jak on będzie wyglądał? 
Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas  
w tę problematykę. 

Przypowieść o talentach, stanowiąca 
integralną część „Mowy eschatologicz-
nej” Jezusa – nauczania o końcu czasu, 
w sposób obrazowy, a więc czytelny dla 
naszego sposobu postrzegania i rozumo-
wania, przedstawia rzeczywistość, która 
należy już do innego porządku.

Przedstawione w przypowieści osoby: 
właściciel i jego poddani odzwierciedlają 
relacje ludzi do Boga. To Bóg jest Stwórcą 
i Panem wszechświata, który przekazał 
swoje dzieło w zarząd człowiekowi. Ten 
akt ze strony Boga jest swoistego rodzaju 
zaproszeniem człowieka do współpracy 
w dziele przemiany i doskonalenia docze-
snego porządku. 

Każdy człowiek został obdarowany naj-
pierw tym, co najcenniejsze: darem życia, 
a później wieloma innymi darami i łaska-
mi, w porządku stworzenia i zbawienia,  
a więc darami koniecznymi do osobowego 
rozwoju i zbawienia. Ktoś otrzymał więcej, 
a ktoś inny mniej – każdy na miarę swoich 
możliwości, tak jak słudzy z przypowie-
ści. W ostatecznym rozrachunku nie jest 
istotne, ile kto posiada. Ważne jest, co  
z powierzonym mu dobrem uczynił? 

To pytanie każe zastanowić się nad 
postawą trzeciego sługi, który otrzymaw-
szy jeden talent, ze strachu zakopał go  
w ziemi. Czy zatem Boga należy się bać? 

Bojaźń Boża jest postawą człowieka 
wobec swojego Stwórcy, w której uzna-
je on majestat Boga, Jego wszechmoc  
i potęgę, a zarazem swoją ograniczoność 
i zależność. Bać się należy raczej kon-
sekwencji tego, co czynimy z własnym 
życiem i powierzonymi nam dobrami.                                                          

ks. dr Waldemar R. Macko
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szatana. Przewraca sens przykazania, 
w którym zawarta jest obietnica życia, 
życia w pełni. 

Objawienie mówi, że Bóg daje nam 
swoje słowo, aby strzegło naszego ży-
cia, abyśmy mogli w pełni żyć. Jego sło-
wo zawsze przynosi życie. Słowo, które 
nas stworzyło, nieustannie z miłością 
nas stwarza. Przykazanie jest słowem 
Boga, które nadaje prawdziwy kształt 
życiu, które broni jego piękna i harmonii. 
Tymczasem jesteśmy kuszeni, aby od-
bierać je na opak. Słowa „nie będziesz” 
są kojarzone z atakiem na wolność,  
z atakiem na życie. Pojawia się lęk: 
„jeśli wejdę na drogę przykazań, wtedy 
niczego mi nie będzie wolno, a ja chcę 
żyć”. Łatwo wtedy wmówić sobie własne 
przykazanie: „wszystko mi wolno”.

Do rozeznania na modlitwie

Szatan usiłuje nastawiać nas wrogo 
do przykazań. Uderza w przykazanie, 
aby uderzyć w życie, w naszą relację do 
Boga, do siebie i do drugiego człowieka. 
Co mogę powiedzieć o moim stosunku 
do Bożych przykazań? Co przeważa 
w nim? Pokój? Zaufanie? Lęk? Bunt? 
Wobec którego z przykazań najczęściej 
czuję się kuszony do buntu? Czy są 
przykazania, na które reaguję lękowo? 
Jak radzę sobie z buntem i z lękiem?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

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

Za tydzień o… pokusie fałszowania 
obrazu Boga.

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) – 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. 

Rozważaliśmy dotąd pokusy: igno-
rowania szatana, przeceniania mocy 
szatana, dialogu z szatanem oraz 
wątpliwości i podejrzliwości. 
Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 5
POKUSA FAŁSZOWANIA 

PRZYKAZAŃ
„Czy rzeczywiście Bóg powiedział: 
Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?” 

/Rdz 3,1/

Co mówi Słowo Boże?
Słowa szatana „czy rzeczywiście?” 

kryją przebiegłą intencję. Chce on 
wprowadzić Ewę w stan pierwszych 
podejrzeń i wątpliwości wobec Boga.  
W ten sposób przygotowuje sobie 
przedpole do dalszego kuszenia, spirala 
pokusy powoli się nakręca. W zmącone 
serce łatwiej jest przemycić kłamstwo. 
Zły jest bardzo konsekwentny w swym 
działaniu. Teraz, w klimacie pierwszego 
zamętu, kusi do fałszywego spojrzenia 
na Boże przykazanie. 

Szatan sam odwołuje się do przyka-
zania, lecz po to tylko, aby pokazać je 
w krzywym zwierciadle, aby straszyć 
przykazaniem. W stwierdzeniu szatana 
zawarte jest wierutne kłamstwo – ja-
koby cytuje Boga, tyle, że przekręca 
Jego słowa. Wszystko jest przebiegle 
przemyślane. Rozpoczyna cytowanie 
Boga od słowa: „nie” – „nie jedzcie”, 
a więc tym samym, co jako pierwsze 
wybrzmiewa w Bożym przykazaniu.  
Na początku jest bowiem słowo „nie” – 
nie wolno! 

Relacja z Bogiem rozpoczyna się od 
tego, czego nie wolno. Życie z Bogiem 
kojarzy się najpierw z zabranianiem,  
z ograniczeniami. Co więcej, szatan po-
suwa się dalej – w usta Boga wkłada sło-
wa, których Bóg w ogóle nie powiedział: 
„Nie jedzcie owoców ze wszystkich  

drzew tego ogrodu”. Wystarczyło mu 
zmienić szyk w słowach przykazania  
i dodać jedno słowo od siebie, aby za-
fałszować Boży nakaz. 

Jeśli uważnie wsłuchamy się w słowo 
Boga zawarte w przykazaniu, usłyszy-
my zupełnie inny ton wypowiedzi – Bóg 
wcale nie zabronił jeść ze wszystkich 
drzew ogrodu: „Z wszelkiego drzewa 
tego ogrodu możesz spożywać do woli, 
ale z drzewa poznania dobra i zła nie 
wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, 
niechybnie umrzesz” (Rdz 2,16-17). 
Przykazanie przede wszystkim pod-
kreśla bogactwo życia: „z wszelkiego 
drzewa możesz spożywać” i „do woli”, 
dopiero dalsze słowa mówią o tym, cze-
go nie wolno czynić, aby cieszyć się do 
woli życiem. Przypominają człowiekowi 
o jego granicach, o tym, że jest stwo-
rzeniem, że absolutne panowanie nad 
życiem należy do Stwórcy. Człowiek 
czerpie z bogactwa życia w granicach 
swojego człowieczeństwa, nie jest ab-
solutnym rządcą życia – jest nim tylko 
Stwórca. Przykazanie jest wiec tym, co 
strzeże w człowieku uporządkowanej 
relacji z Bogiem, ze sobą i z drugim 
człowiekiem. Przypomina człowiekowi, 
kim jest i kim nie jest – jest stworzeniem, 
a nie Stwórcą. W takim kontekście 
przesłanie przykazania nie zabrania 
żyć, lecz broni życia ludzkiego, broni 
porządku życia.

Co to oznacza dla życia?

Słowo Boże zwraca nam uwagę 
na dwa podstępy szatana, którymi 
próbuje nas zwodzić – wyrywa Boże 
słowa z kontekstu, manipuluje nimi  
i fałszuje przykazanie, wstawiając weń 
duży kwantyfikator. Tak spreparowane 
przykazanie brzmi złowrogo, sprawia 
wrażenie, że wszystkiego się zabrania. 
Zauważmy, że tak sformułowane przy-
kazanie staje się absurdalne, niewia-
rygodne, nieprzyjazne, niemożliwe do 
zaakceptowania. Szatan chce wywołać 
wrażenie, że w przykazaniach „niczego 
mi nie wolno”. Ten stan pokusy jest bar-
dzo niebezpieczny, nastawia nas wrogo 
do przykazań. Pierwsze, co się narzuca 
w tej pokusie, to myśl, że przykazanie 
mnie ogranicza i dusi. Od tej myśli bli-
sko do następnej: „niczego mi nie wol-
no”. W pokusie tej widać przewrotność 
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ŚWIADECTWA

Randka
małżeńska

20 listopada – godz. 17.00 – zapra-
szamy na Samochodową Randkę 
Małżeńską.

Jesteśmy przytłoczeni pracą, po-
śpiechem, stresem…, pomagamy ro-
dzinie, pomagamy dzieciom. Przez to 
zabieganie i zapracowanie oddalamy 
się od siebie. Stąd dochodzi do trudno-
ści w relacjach małżeńskich. Mając na 
względzie dbanie o stały rozwój naszej 
miłości małżeńskiej i rodzinnej, pojmo-
wanej jako bezinteresowny dar z sie-
bie, szukamy propozycji, które mogą 
być dla nas inspiracją i wsparciem. 

Randka małżeńska jest pomysłem, 
by małżonkowie zaczerpnęli ze źródła 
swej miłości, znaleźli czas dla siebie. 
Chodzi tu tylko o jedno: o bycie razem, 
o bycie sam na sam, o bycie dla siebie, 
o bycie, które jest czasem przynoszą-
cym owoce. Taki czas tylko dla siebie 
zawsze procentuje i warto się o niego 
starać. Umacnia osoby spotykające 
się, zbliża je do siebie, pozwala od-
naleźć taką bliskość, która pozwala 
przetrwać wszelkie trudności, daje 
poczucie bezpieczeństwa i wprowadza 
pokój w serce. Jednocześnie korzyści 
spływają nie tylko dla małżonków, ale 
w efekcie odczuwają je także dzieci, 
które obdarowane zostają jeszcze 
większą miłością, czułością i delikat-

nością rodziców, a także widokiem ich 
miłości. Bo cóż największego może 
dać ojciec dzieciom? Pragnie kochać 
ich matkę. A co może dać im matka? 
Pragnie kochać ich ojca. Tak utrwalony 
w umyśle dzieci wzór miłości zapro-
centuje w ich dorosłym życiu. Też za-
pragną takiego małżeństwa! 

Samochodowa Randka Małżeńska 
to nowatorska propozycja spędzenia 
miłego wieczoru we dwoje, najpierw w 
kinie, a następnie przy audycji radio-
wej tworzonej przy aktywnym udziale 
radiosłuchaczy. Jest to pierwsze w 
Polsce, a może i na świecie, tego 
typu przedsięwzięcie, adresowane do 
wszystkich małżeństw, niezależnie 
od małżeńskiego stażu. Formuła tego 
wyjątkowego wieczoru jest na tyle 
pojemna, że również osoby pozosta-

ZAPROSZENIE dla rodziców na spotkanie 
organizacyjne dotyczące SCHOLI
Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną włączyć 
się w rozwój naszej parafialnej scholii rodzinnej. 
Wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną ustalone 
na spotkaniu 24 listopada (czwartek), o godz. 19.30, 
w Saloniku (Dzwonnicy).
Kontakt: schola.wilanow@onet.pl.

wystawa obrazów 
dwojga artystów:

Magdaleny 
Fedorczuk
i Grzegorza  
Winklera
do obejrzenia której

serdecznie zapraszamy.

LISTOPAD

jące w związkach mniej formalnych 
odnajdą tu wiele powodów do radości i 
wzruszeń. A może będzie to okazja, by 
odkryć moc sakramentalnego TAK :)

Na pierwszą randkę zapraszamy do 
kina na projekcję niezwykłego w swej 
wymowie filmu „Fireproof” („Ogniood-
porny”, reż. Alex Kendrick, 2008), który 
inspiruje do wspólnej rozmowy i oczy-
wiście dalszego spotkania z partne-
rem. Film ten będzie można obejrzeć 
20 listopada, o godz. 17:00, w wybra-
nych kinach. Szczegóły na stronie in-
ternetowej: www.randkamalzenska.pl. 
Rezerwacja biletów: 
www.rezerwacja.randkamalzenska.pl.

Z radością polecamy!

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

Z A P R O S Z E N I A

SALONIK WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:
kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”,
oczekuje Państwa codziennie.
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WIADOMOŚCI

SMS na Pomoc 
dla Sudanu

„Wyślij SMS na Pomoc dla Su-
danu” – to hasło tegorocznej akcji 
stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie (PKWP). 

Od 1 listopada do 31 grudnia można 
wysyłać SMS o treści RATUJĘ pod 
numer 72405 – koszt 2 zł (2,46 z VAT). 
Akcja odbywa się w ramach III Dnia Soli-
darności z Kościołem Prześladowanym, 
który w tym roku przypada w niedzielę, 
13 listopada. 

„Świat milczy – Ty działaj!”, „Ile kosz-
tuje jedno życie?”, „Nie bądź obojętny. 
Twoja pomoc ma wartość większą niż 
myślisz” – zachęca PKWP i przypomina, 
że rocznie za wiarę w Chrystusa ginie na 
świecie ok. 170 tys. chrześcijan, 200 mln 
jest brutalnie prześladowanych, w 70 
krajach łamane jest prawo do wolności 
religijnej, a 350 mln wyznawców Chry-
stusa poddawanych jest różnym formom 
dyskryminacji. 

Pieniądze z akcji PKWP zostaną prze-
kazane obozowi uchodźców w Chartu-
mie, który od 1989 r. prowadzą siostry 
salezjanki. Dzięki pomocy zakonnice 
będą mogły wyżywić i wykształcić prze-
bywające tam dzieci. 

Stowarzyszenie już przekazało na ten 
cel 20 tys. zł. W sumie w latach 2005-
2010 na pomoc dla Sudanu przekazano 
30 mln zł. 

Z okazji Dnia Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym do Polski 
przybędzie bp Macram Max Gassis, 
biskup diecezji El Obeid w środkowym 
Sudanie.                                             

mu obraz Jezusa Ukrzyżowanego 
– kopię watykańskiego obrazu. Wie-
lopolski przywiózł dar do kraju i jako 
„najszacowniejszy prezent” umieścił 
w pałacowej kaplicy w swych dobrach 
w Kobylance. 

Początek kultu Pana Jezusa Koby-
lańskiego związany jest z niezwykłymi, 
pochodzącymi już z 1681 r. zjawiska-
mi, które spowodowały, że obraz Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego przeniesiono 
z kaplicy dworskiej do kościoła. Bardzo 
szybko rozeszła się po okolicznych pa-
rafiach sława o Jego cudowności, a co 
za tym idzie – napływali pielgrzymi. 

Aktualnie do Sanktuarium Krzyża 
Świętego w Kobylance przybywa-
ją pielgrzymi niemal z całej Polski. 
Wśród nich są chorzy i starzy, dzieci 
pierwszokomunijne, młodzież bierz-
mowana, maturzyści, nauczyciele  
i wychowawcy, grupy zawodowe i spo-
łeczne, młodzież oazowa. Przychodzą 
do tego miejsca, aby przed Cudownym 
Wizerunkiem Ukrzyżowanego szukać 
pociechy i pomocy, a także umocnie-
nia w wierze. Wyrazem kultu są licz-
ne pieśni i modlitwy do Pana Jezusa 
Kobylańskiego zawarte w wydanych 
przez parafię modlitewnikach.           

– To było wydarzenie o ogromnym 
potencjale emocji – dodał zakonnik, 
należący do zarządu polskiej prowin-
cji redemptorystów. Podkreślił, że to, 
co najważniejsze, dokonało się chyba  
w sercach i umysłach ludzi, którzy mu-
sieli zmierzyć się z tym wydarzeniem. 
Nie znajdował wprost słów, by wyrazić 
swoje uznanie dla kapitana i załogi 
boeinga. Opowiadał też, że około 40 
minut przed lądowaniem kapitan podał 
do wiadomości pasażerów, że będzie 
to lądowanie awaryjne ze względów 
technicznych. 

– Człowiek przez kilkadziesiąt mi-
nut był bezradny – wspominał ksiądz. 
Dodał, że był to czas na racjonalizację 
emocji i zwrócenie się do Pana Boga. 

– Nie doszło do paniki. Podziwiałem 
pasażerów, matki z dziećmi. To było 
coś niesamowitego. Sam moment lądo-
wania to była przerażająca cisza. Kiedy 
samolot dotknął ziemi, spodziewaliśmy 
się, że będzie to uderzenie, hałas.  
A dotknął ziemi, jakby wylądował na 
jakiejś gąbce. Ktoś krzyknął, że udało 
się wysunąć podwozie. Okazało się,  
że nie – relacjonował redemptorysta. 

Rozgrzeszenie na wszelki wypadek
Ks. Piotr Chyła, pasażer samolotu, który awaryjnie lądował na warszaw-

skim Okęciu, miał przy sobie relikwie Jana Pawła II i dwa razy rozgrzeszył 
wszystkich uczestników lotu. Drugiego rozgrzeszenia udzielił na kilka  
sekund przed zetknięciem się samolotu z ziemią.

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego
Do Sanktuarium Krzyża Świętego w Kobylance przybywają pielgrzymi niemal 

z całej Polski. Przeciętnie w ciągu roku nawiedza je około 30 000 pątników. 
Wszystko zaczęło się od obrazu 

związanego  z rodem Wielopolskich. 
Hrabia Jan Wielopolski, poseł na 
Sejm, właściciel Kobylanki i starosta 
biecki, posłował do Rzymu (w latach 
1680-1681). Podczas pobytu w Stolicy 
Piotrowej został przyjęty przez pa-
pieża Innocentego XI, który darował 
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95,8 % dzieci poddawanych aborcji 
w łonie matki jest zabijana z powodu 
zagrożenia niepełnosprawnością lub 
nieuleczalną chorobą. Zdaniem etyka  
z KUL wyjątki w polskim ustawodaw-
stwie umożliwiające aborcję dopusz-
czone są wedle zasady, że „jeśli komuś 
przewiduje się życie nie w pełni spraw-
ne, to uznaje się to życie za niewarte 
kontynuacji. Dokonuje się zatem kwa-
lifikacji ludzi w świetle ich sprawności, 
a nie w świetle tego, kim człowiek jako 
człowiek jest, a jest to bardzo niebez-
pieczny proceder”. – Po drugie – za-
znaczył ksiądz profesor – podejmując 
decyzję o zabiciu w łonie matki dziecka 
zagrożonego niepełnosprawnością 
lub nieuleczalną chorobą, dokonuje 
się zarozumiałego aktu rozstrzygania  
w imieniu tego dziecka, iż jego życie 
nie jest warte życia. Po trzecie, jako  

społeczeństwo pozbawiamy się w ten 
sposób możliwości, bolesnej, ofiarnej, 
trudnej oraz wymagającej naszego 
współczucia możliwości miłości bezin-
teresownej. Takiej odpowiedzialności, 
bez której nasze życie staje się coraz 
bardziej zimne, pozbawione głębszych 
relacji i rzucone na poszukiwanie 
maksymalnego komfortu dla siebie.  
– Nie chcę pomniejszać dramatu, jaki 
wiąże się z chorobą lub niepełnospraw-
nością, urodzeniem się dziecka ułomne-
go, ale chcę powiedzieć, że nikt nas nie 
zapewnił, że życie na tej ziemi będzie 
komfortowe – powiedział ks. Szostek. – 
Pójście za daleko w kierunku uczynienia 
naszego życia wolnym od tego rodzaju 
utrapień oznacza jednocześnie pozby-
cie się możliwości takiego doświadcze-
nia miłości, odpowiedzialności, poświę-
cenia i wzajemnej wrażliwości. 

Ks. Boniecki 
ogranicza 

wystąpienia 
medialne

Ks. Adam Boniecki, były redaktor 
naczelny „Tygodnika Powszechne-
go”, otrzymał od przełożonych na-
kaz ograniczenia swoich wystąpień 
medialnych. Duchowny udzielił 
ostatnio kilku wywiadów, w których 
wypowiedział się o obecności krzy-
ża w Sejmie. 

W programie „Kropka nad i” na py-
tanie Moniki Olejnik, czy w polskim 
Sejmie powinien wisieć krzyż, czy nie, 
odpowiedział: „Uważam, że obie od-
powiedzi są poprawne”. W rozmowie 
z tygodnikiem „Wprost” stwierdził, że 
to, co dzieje się w Sejmie, to nie jest 
obrona krzyża i wiary, lecz „sprawa 
kulturowa”. 

Oficjalny komunikat prowincji Opatrz-
ności Bożej Zgromadzenia Księży Ma-
rianów brzmi: „Decyzją przełożonego 
prowincji ksiądz Adam Boniecki ma 
na razie ograniczyć swoje wystąpienia 
medialne do „Tygodnika Powszechne-
go”. Żadne inne ograniczenia w sto-
sunku do dotychczasowej działalności 
ks. Bonieckiego nie zostały na niego 
nałożone.”                                          

Hołownia 
i Prokop

w elektryzującej 
rozmowie

Szymon Hołownia i Marcin Pro-
kop napisali książkę pt.: „Bóg, kasa  
i rock’n’roll”. Książka unaocznia  zde-
rzenie dwóch odmiennych spojrzeń 
na religię, kulturę i świat mediów. 

Jezus jako marketingowiec, pożytki 
płynące z noszenia habitu, różnica mię-
dzy Bogiem a idolem, urok pieniędzy  
i problemy z wolną wolą – to tylko nie-
które wątki tej zaskakującej konfrontacji. 

Marcin Prokop, zapytany o książkę, 
mówi: „Prowadząc rozmowy składają-
ce się na tę książkę, robimy po prostu 
to samo, co taksówkarz wiozący pa-
sażera na lotnisko, fryzjer zakręca-
jący klientce loki, babcie gderające 
w kolejce do laryngologa czy kumple 
spotykający się po robocie przy piwie. 
Przedstawiamy nasz punkt widzenia. 
Dyskutujemy. Spieramy się. Mówimy, 
co nam się wydaje. Wywalamy na stół 
to, co nam prywatnie w duszy gra. 
Tyle, że zamiast o najnowszym seria-
lu, biuście Dody czy bieżącym kursie 
franka szwajcarskiego częściej gada-
my o rzeczach, które mimo wszystko 
wydają nam się ważniejsze.” 

Ułomność ustawy „antyaborcyjnej”
W Polsce wzrasta liczba aborcji dzieci zagrożonych niepełnosprawno-

ścią lub nieuleczalną chorobą. W ubiegłym roku było ich 614, o 103 więcej 
niż w roku poprzednim. – Jest to dowód ułomności ustawy, która paradok-
salnie nazywa się ustawą „o ochronie płodu ludzkiego” – powiedział KAI 
ks. prof. Andrzej Szostek, słynny etyk z KUL. 

Ks. prof. Szostek przyznał, że miał 
„okazję i szczęście” być w dość bli-
skich kontaktach z osobami upośle-
dzonymi umysłowo, w tym i głęboko 
upośledzonymi. – Doświadczyłem, jak 
ci ludzie są bardzo piękni wewnętrznie, 
niezależnie od stopnia ich zewnętrznej 
niesprawności. Są bardzo wrażliwi, 
uczuciowi, pełni różnych talentów  
i głęboko kochający innych. Obecność 
takich ludzi bardzo wiele daje społe-
czeństwu.                                          

Szymon Hołownia tak natomiast ko-
mentuje całe zdarzenie: „Po tej książce 
boję się bardziej niż kiedykolwiek, że 
stosowną lekcję kontemplacji dadzą mi 
kiedyś aniołowie. Ja będę chciał toczyć 
z nimi teologiczne dysputy, oni – pogrą-
żeni w słuchaniu Morrisseya – zacytują 
mi trzydziesty drugi rozdział Mądrości 
Syracha: Przemów, starcze, tobie to 
bowiem przystoi, jednak z dokładnym 
wyczuciem, abyś nie przeszkadzał mu-
zyce. A kiedy jej słuchają, nie rozwódź 
się mową ani nie okazuj swej mądrości 
w niestosownym czasie!                     
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Pius XII 
odwiedzał 

rzymskie getto
Możliwe, że podczas okupacji 

Rzymu przez wojska niemieckie 
papież Pius XII potajemnie opuścił 
Watykan i odwiedził getto, chcąc 
pomóc w ratowaniu prześladowa-
nych Żydów. Dowód na to przed-
stawił ostatnio Gary Krupp, Żyd  
z Nowego Jorku. 

Krupp natknął się na list, w którym 
żyjąca obecnie w północnych Wło-
szech kobieta opisuje, że w 1947 r. 
była na audiencji u papieża Piusa XII 
wraz ze swoją matką, wujem i kilkor-
giem krewnych. Obok papieża stał 
substytut w Sekretariacie Stanu Stolicy 
Apostolskiej, ksiądz Giovanni Battista 
Montini – późniejszy papież Paweł 
VI. W swoim liście kobieta opisuje, 
że jej wuj spojrzawszy na papieża, 
nagle powiedział: – Pan był w stroju 
franciszkanina, a Pan – powiedział do 
Montiniego – przyszedł jako zwyczajny 
ksiądz. Wyprowadziliście mnie z getta  
i wzięliście do Watykanu. Na to ks. 
Montini odpowiedział: – Cicho, proszę 
nie powtarzać tego dalej.  

MODLITWA SERCA

Cierpliwie zaufaj
Przede wszystkim zaufaj w powolną pracę Boga.
Z natury jesteśmy zbyt niecierpliwi we wszystkim, 
by dotrzeć do celu bez zwłoki.
Chcielibyśmy ominąć pośrednie etapy.
Stajemy się niecierpliwi, zmierzając ku rzeczom 
nowym i nieznanym.
Taka jest zasada postępu, 
że nastaje on tylko dzięki chwilom niepewności, 
które się ciągną i dłużą.
Myślę, że tak samo jest z tobą.
Twoje idee dojrzewają stopniowo  
– pozwól im wzrastać, 
niech nabiorą kształtu, 
bez niepotrzebnego pośpiechu.
Nie staraj się nalegać, 
jakbyś mógł stać się dzisiaj tym, 
co czas uczyni z ciebie jutro.
Łaska i Opatrzność działają na twą korzyść.
Tylko Bóg może powiedzieć, czym będzie 
nowy duch, który stopniowo kształtuje się w tobie.
Uwierz Panu, że Jego dłonie prowadzą cię, 
i przyjmij to, że trwasz 
w zawieszeniu wciąż niedoskonały.

                        Pierre Teilhard de Chardin (SJ)

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Magnat finansowy Gary Krupp 
wspólnie z żoną Meredith w 2002 r. za-
łożyli fundację „Pave the Way”, której 
celem jest usuwanie przeszkód niete-
ologicznych między religiami i torowa-
nie drogi do dialogu międzyreligijnego. 
W 2006 r. Krupp zwrócił się zarówno 
do strony żydowskiej, jak i katolickiej  
z prośbą o bliższe naświetlenie roli 
Piusa XII podczas II wojny światowej. 
Dotychczas fundacja zgromadziła po-
nad 46 tys. stron materiałów dotyczą-
cych Piusa XII i Żydów. 

Gary Krupp podejmuje też różne 
inicjatywy zbliżenia z Kościołem kato-
lickim. We wrześniu 2008 r. urządziła 
w Rzymie międzynarodowe sympo-
zjum o Piusie XII z udziałem Żydów 
uważających, że jemu zawdzięczają 
ocalenie.                                            
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2013
Światowe

Dni Młodzieży
w Rio

– Na Światowych Dniach Młodzie-
ży w Rio de Janeiro w 2013 r. będzie 
jeszcze więcej uczestników niż  
w Madrycie, być może nawet 3 mi-
liony – szacuje przewodniczący 
brazylijskiego episkopatu.  

– Gdy papież ogłosił, że następne 
ŚDM odbędą się w Rio de Janeiro,  
w górę poszły brazylijskie flagi. Przy-
gotowania już się rozpoczęły i to 
bardzo pomyślnie – podkreśla kard. 
Raymundo Damasceno Assis. – Jest 
wielkie zainteresowanie tą inicjatywą. 
Na pierwsze spotkanie, w dniu, kiedy 
otrzymaliśmy krzyż ŚDM, przybyło 
100 tys. młodych Brazylijczyków.  
To pozwala przypuszczać, że pod 
względem liczebnym przebijemy Ma-
dryt – podkreśla szef brazylijskiego 
episkopatu.                                        

KRONIKA 
INTERNETOWA
Na stronie internetowej naszej  

parafii: www.parafiawilanow.pl 
znajdą Państwo dział „Galeria zdjęć”,  
a w nim oprócz filmu będącego wę-
drówką po kościele, także fotograficz-
ną kronikę najważniejszych wydarzeń 
z życia parafii pw. świętej Anny w Wila-
nowie, prowadzoną od kilku lat.

Ilość opublikowanych zdjęć przekro-
czyła już trzy i pół tysiąca.

Ostatnio zamieściliśmy fotoreportaż 
z uroczystości Wszystkich Świętych, 
procesji i Mszy św. na cmentarzu pa-
rafialnym w dniu 1 listopada 2011 r. 
- ponad 170 fotografi autorstwa pana 
Adama Drabika.

W ciągu ostatniego roku naszą stronę 
odwiedziło niemal 60.000 internautów. 
Zapraszamy i Państwa.
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zadanie 1: Przyporządkuj odpowiednie podpisy do obrazków. 

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

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

A. św. Franciszek z Asyżu,    B. św. Józef Sebastian Pelczar,    C. św. Ojciec Pio, 
D. św. Albert Chmielowski,    E. św. Antoni Padewski,    F. św. Maksymilian Maria Kolbe.

zadanie 2: zadanie 3:
Napisz kiedy w liturgii Kościoła wspominamy:

- św. Mikołaja:  ......................

- św. Łukasza:  ......................

- św. Marka:  ..........................

- św. Piotra i Pawła:  ..........

- św. Mateusza:  ...................

- św. Józefa:  .........................

- św. Jana: ..............................

Połącz według schematu.

święty  
 
atrybut

św. Szymon, Apostoł 

 
dwa klucze

św. Piotr 

 
kotwica

św. Paweł 

 
koło do łamania kości

św. Katarzyna z Aleksandrii 

 
miecz



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1. Nieszpory zostaną odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. 
Przypominamy, że Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, polecanych 
naszym modlitwom, odprawiana jest przez cały listopad, codziennie  
o godz. 18.00. 

2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej  
i ich rodziców odbędzie się w niedzielę,  
20 listopada, po Mszy św. o godz. 11.30.

3. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną  
włączyć się w rozwój naszej parafialnej  
scholii rodzinnej, na spotkanie organizacyjne,  
które odbędzie się w czwartek, 24 listopada,  
o godz. 19.30, w Saloniku – Dzwonnicy. 

4. W następną niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata.  
Po Mszy św. o godz. 13.00, przed Najświętszym Sakramentem, odmówimy 
Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia.  
Następnie zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu naszej organistki,  
Natalii Żmychowej, która zaprezentuje utwory J.S. Bacha, Lűbecka, Bőhma, 
Elgara i Podbielskiego.  
Płytę z koncertu można będzie nabyć przed kościołem.

5. Serdecznie zapraszamy do dzwonnicy, gdzie przez cały listopad będą 
prezentowane prace Magdaleny Fedorczuk i Grzegorza Winklera.

6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w czwartek, 17 listopada, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
 - w piątek, 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy  

i męczennicy;
 - w sobotę, 19 listopada, wspomnienie bł. Salomei, dziewicy. 

  Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny,  
składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego  
i wszelkiej pomyślności.
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XXXIII Niedziela Zwykła
– 13 listopada 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

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

„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

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 16.10 do 20.11.2011

Abyśmy dziękowali Bogu 
za wszelkie, otrzymane 

w życiu, łaski oraz 
za wszystkich kapłanów, 

którzy przybliżyli nam 
Boga.

„Szczęść Boże” 


