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L I T U R G I A  S Ł O W A   
umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 
Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga.  
Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez 
Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 J 4,10b

On pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna 
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

EWANGELIA
Łk 7,36-8,3

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do 
siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryze-
usza i zajął miejsce za stołem. 

A oto kobieta, która prowadziła w mieście 
życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest go-
ściem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik 
alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg 
Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego 
nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem 
całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mó-
wił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wie-
działby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która 
się Go dotyka, że jest grzesznicą. 

Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam 
ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczy-
cielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. 

PIERWSZE CZYTANIE
2 Sm 12,1.7-10.13

Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten 
przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście 
było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi 
biedakiem. Natan oświadczył Dawidowi: Ty je-
steś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela:  
Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja 
uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego 
pana, a żony twego pana na twoje łono, odda-
łem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za 
mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlek-
ceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w 
Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza,  
a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordo-
wałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie 
miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, 
albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza 
Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł 
do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan od-
rzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech 
- nie umrzesz.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32,1-2.5.7.11

REFREN:  
Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan 
nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Ty jesteś moją ucieczką, 
wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością z mego ocalenia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 

DRUGIE CZYTANIE
Ga 2,16.19-21

Przeświadczeni, że człowiek osiąga uspra-
wiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za 
pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę  
w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy 
w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedli-
wienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wy-
pełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że 
przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków 
nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez 
Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem 
zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal 
prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie 
moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który  

K O M E N T A R Z
Żyjemy w czasach, gdy wszystko 

traktuje się relatywnie. W takiej rze-
czywistości pojęcie grzechu wydaje 
się też względne. Tymczasem Ewan-
gelia pokazuje nam, że chcąc do-
świadczyć miłości, trzeba wrócić do 
prawdy o człowieku. A prawda jest 
taka, że każdy z nas grzeszy i okazuje 
się słaby.

Z grzechem podobnie jest jak  
z chorobą. Chcąc się wyleczyć, mu-
simy uznać, że potrzebujemy lekarza  
i lekarstwa.

Grecki czasownik „sodzein” ma po-
dwójne znaczenie: uzdrowienie i zba-
wienie. Jezus czeka na nas jak dobry 
lekarz i pragnie nas ogarnąć swoją mi-
łością miłosierną i zbawieniem.

Odkryjmy drogę powrotu do Boga  
i nie ukrywajmy swego zranienia przez 
grzechy i winy. Prośmy o usprawie-
dliwienie przez wiarę w Jezusa Chry-
stusa, podobnie jak grzeszna kobieta 
z dzisiejszej Ewangelii. Bo „nie dano 
nam żadnego innego imienia, w któ-
rym moglibyśmy być zbawieni”.

ks. dr Michał Dubicki Chrystus w domu Szymona faryzeusza,  
Moretto da Brescia, ok. 1550

Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi 
pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, daro-
wał obydwóm. Który więc z nich będzie go bar-
dziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, 
że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: 
Słusznie osądziłeś. 

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymo-
nowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego 
domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona 
zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je 
otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd 
wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. 
Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olej-
kiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam 
ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponie-
waż bardzo umiłowała. A ten, komu mało się 
odpuszcza, mało miłuje. 

Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpusz-
czone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić 
sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy 
odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wia-
ra cię ocaliła, idź w pokoju! 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, 
nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bo-
żym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, 
które uwolnił od złych duchów i od słabości: Ma-
ria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem 
złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy  
u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usłu-
giwały ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.
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Święty Brat Albert
Podążał śladami Jezusa Chrystusa, służył Bogu i Ojczyźnie, był ojcem ubogich i nę-

dzarzy, którym bez reszty poświęcił swoje życie, dzielił ich los w imię heroicznej miłości 
bliźniego. Bł. Jan Paweł II pełniąc posługę papieską, tak o nim napisał: „Postać Brata 
Alberta musi być stale przypominana, rozumiana od nowa, stale zgłębiana, nosi bowiem 
w sobie takie bogactwo, któremu trzeba stwarzać nowe warunki promieniowania”.

17 czerwca poświęcony jest wspomnieniu  
św. Brata Alberta. Warto przypomnieć, jak dojrze-
wał w wierze, jaka była jego droga do świętości.

Urodził się 20 sierpnia 1845 r., w Igołomi. 
Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec – Wojciech,  
a w 14 roku życia utracił matkę – Józefę z Borzy-
sławskich. Dalszą opiekę nad nim i jego rodzeń-
stwem sprawowała ciotka, Petronela Chmielowska.

Brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym. 
30 września 1863 r., w potyczce pod Mełchowem, 
został ranny w lewą nogę, którą amputowano po-
niżej kolana, w prymitywnych warunkach, bez usy-
piania i znieczulenia, w nocy, przy świetle świecy. 
Cierpiał podobnie jak św. Ignacy Loyola, którego 
noga została zmiażdżona w walce z Francuzami, 
pod Pampeluną. 

Rodzina wyrwawszy Adama Chmielowskiego 
z carskiego więziennego szpitala, po wielu stara-
niach umożliwiła mu wyjazd za granicę. Przebywał 
w Paryżu, Gandawie, gdzie rozpoczął studia inży-
nierskie, których jednak nie ukończył. W 1870 r.  
rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych  
w Monachium. Znalazł się tam w gronie studiują-
cych z nim Polaków, m.in. z Maksymilianem Gie-
rymskim, którego znał z Klasy Rysunkowej w War-
szawie. Zawarł z nim serdeczną przyjaźń. Razem 
mieszkali, mieli wspólną pracownię. Przyjaciel za-
chorował, umarł na rękach Adama w wieku 28 lat.
Ta śmierć spowodowała bolesny wyłom w sercu 
Chmielowskiego na długi czas.

W Monachium przebywał również brat Mak-
symiliana – Aleksander Gierymski, a także Józef 
Brandt, Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz.

Adam Chmielowski opuścił monachijską uczel-
nię w 1874 r., jako dojrzały malarz. Dużo malował. 
Powstawały kolejne obrazy. Wystawiał je w Krako-
wie, w warszawskiej Zachęcie, w Salonie Krywul-
ta. W Warszawie mieszkał w Hotelu Europejskim 
z Witkiewiczem, Chełmońskim, Piotrowskim. Ra-
zem uczęszczali na przyjęcia wtorkowe do Heleny 
Modrzejewskiej, która w swoim dzienniczku za-
notowała: „Był on chodzącym wzorem wszystkich 
chrześcijańskich cnót i głębokiego patriotyzmu, 
prawie bezcielesny, oddychający poezją, sztuką  
i miłością bliźniego, natura czysta i nie znająca 
egoizmu”.

Dążąc do sławy i popularności, uświadomił so-
bie, iż w tej wielkiej pogoni za względami sztuki 
zaczął zatracać siebie; skupiając się na sukce-
sach, odcinał się od Boga. Pomimo docenianego  
w świecie sztuki talentu nie znajdował w malar-
stwie spełnienia. Po latach napisał do Heleny Mo-
drzejewskiej: „Już nie mogłem dłużej znosić tego 
złego życia, którym nas świat karmi, nie chciałem 
już dłużej tego ciężkiego łańcucha nosić”.

Pan Bóg prowadził go również przez dwa lata 
wewnętrznych udręk i cierpień. Dzięki oddaniu się 
Miłosierdziu Bożemu i ćwiczeniom duchowym, po-
przez sakrament pokuty i pojednania – spowiedź 
u księdza proboszcza Pogorzelskiego, o którym 
potem napisał: „Ten święty Prałat był tak dobry  
i łaskawy dla mnie, jak nikt więcej być nie może”, 
wrócił do równowagi duchowej.

Ten okres próby i doświadczeń wewnętrznej 
rozpaczy zaowocował całkowitym odrzuceniem 
dotychczasowego życia. Zrezygnował z wygód 
tego świata, świadomie, nie z powodu jakiegoś 
niepowodzenia. Porzucił salon, by zejść na dno 
nędzy.

Jego decyzja wiązała się z duchowym proce-
sem odczytywania Bożej woli, Bożego powołania. 
W Krakowie założył przytuliska, tak zwane ogrze-
walnie, dla nędzarzy, bezdomnych, żebraków, al-
koholików. Świadczył pomoc, zdając się na Miło-
sierdzie Boże, bez środków materialnych, mówiąc: 
„Pan Jezus sprawy załatwia”. Źródłem dochodów 
byli darczyńcy oraz kwesta. Stworzył schroniska 
nie tylko w Krakowie, ale również w Tarnowie, 
Lwowie i w Zakopanem. Dzielił z podopiecznymi 
los, mieszkał z nimi, współcierpiał wszelkie niedo-
statki, wspierał ich modlitwą i przykładem swego 
życia. Szedł drogą, która pozwalała mu trwać za-
wsze z cierpiącym Chrystusem.

25 sierpnia 1887 r., w Kaplicy Loretańskiej  
u Ojców Kapucynów, odbyły się jego obłóczyny. 
Założył habit z grubego, szaropopielatego sukna, 
przepasanego białym sznurem, z różańcem przy 
boku. Szatę uszyto według jego wskazówek. Przy-
brał imię Albert.

Wzorował się na św. Franciszku z Asyżu, któ-
ry aby zyskać Boga, porzucił wszystko. Jego ob-
rał sobie za przewodnika i mistrza duchowego,  
w pełni przejął franciszkańskie dziedzictwo, za-
trzymując się szczególnie nad tajemnicą Chrystu-
sa wyszydzonego na dziedzińcu pretorium i nad 
Jego znieważonym Obliczem. Dał temu zewnętrz-
ny wyraz w namalowanym przez siebie obrazie 
„Ecce Homo”.

Hrabia Zamoyski udostępnił bratu Albertowi 
swoje tereny na Kalatówkach, gdzie powstała 
pustelnia i kaplica, w ołtarzu której umieszczono 
łaskami wsławiony krzyż, odnowiony przez Witkie-
wicza. Miejsce to do dziś odwiedzane jest przez 
wielu pielgrzymów i turystów, nasyca duchem wia-
ry, zmusza do refleksji.

„Być dobrym jak chleb” to przesłanie, które 
pozostawił nam Brat Albert. Zmarł w Krakowie,  

25 grudnia 1916 r., o godzinie dwunastej, kiedy 
dzwony biły na „Anioł Pański”.

Przez całe swoje dorosłe życie bł. Jan Paweł 
II był w duchowej więzi z tym miłosiernym, naśla-
dującym Chrystusa Bratem. W młodości napisał 
o nim sztukę teatralną pt.: „Brat naszego Boga”. 
Wspominał go w wielu homiliach i przemówie-
niach. Odwiedzał miejsca z nim związane.

22 czerwca 1983 r., podczas Mszy św. na kra-
kowskich Błoniach, papież Jan Paweł II beatyfiko-
wał Sługę Bożego Alberta Chmielowskiego razem 
z o. Rafałem Kalinowskim, karmelitą bosym.

Po trzech latach, 3 maja 1986 r., dokonał się cud 
uzdrowienia śmiertelnie chorego, dwumiesięczne-
go dziecka, na skutek nieustającej modlitwy sióstr 
albertynek do ich patrona.  Po zakończeniu pro-
cesu kanonizacyjnego, 12 listopada 1989 r. Ojciec 
Świętego wyniósł Brata Alberta do chwały świę-
tości.

Owocami misji świętego są liczne Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek, Braci Albertynów i liczne  
w całej Polsce schroniska dla ubogich.

W naszym pięknym, zabytkowym kościele 
parafialnym, w głównej nawie – przy wejściu do 
bocznego ołtarza – umieszczona jest naturalnej 
wielkości figura Brata Alberta z bochenkiem chle-
ba w rękach. „Aby być dobrym jak chleb” – to jego 
przesłanie dla nas.                                          M. J. 
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O Boże, stwórz we mnie serce nowe... 
Uczyń mnie prawdziwym dzieckiem, 
godnym Królestwa i obietnicy, 
dzieckiem, na które spłynie Twoja krew, 
aby w nim pulsowało Twoje życie... 
Wiem, że nie mam siły... 
Bądź zawsze ze mną, pracuj ze mną, walcz we mnie.
Panie, rumienię się, gdy składam Ci w ofierze 
moją skruszoną miłość.

                                                           [P. Lyonnet]
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W 70. rocznicę

Wpadka na Kępie  
Zawadowskiej

Na przełomie 1942 i 1943 r. struktury Polskiego Państwa 
Podziemnego, tak cywilne, jak i wojskowe, były już dobrze 
zorganizowane i rozbudowane. Niemniej szeregi oddziałów 
cały czas się powiększały – przybywali nowi, przeważnie 
młodzi ludzie, przybywało sprzętu. Trzeba było zapoznać 
ich z obsługą broni, a także ze sprzętem wojskowym, takim 
jak choćby różnego rodzaju radiostacje i inne urządzenia 
do przekazywania informacji na polu walki i poza nim.

Jedną z takich drużyn łączności utwo-
rzyli wybrani żołnierze z pięciu kompanii 
III baonu 7. pułku piechoty AK „Garłuch”. 
W jej skład weszli: dowódca drużyny – 
Tadeusz Połomski (ps. „Stefan”), Wacław 
Banasiak (ps. „Ziuk”), Jerzy Pieńkowski 
(ps. „Jocker”), Jerzy Orłowski (ps. „Na-
gan”), Jan Koćmil (ps. „Dąb”), Wojciech 
Kawecki (ps. „Gladius”) oraz Zygmunt 
Cherubin, Stefan Przychodzki i Wacław 
Beczek – żołnierze - łącznościowcy, któ-
rych pseudonimów nie ustalono.

Na początku szkolenia specjalistycz-
nego z zakresu łączności drużyna zapo-
znała się z częścią teoretyczną. Zajęcia 
te odbywały się w warszawskim miesz-
kaniu dowódcy grupy, przy ul. Złotej 62. 
Po zakończeniu teorii szkolenie przenie-
siono w teren, poza Warszawę. Pierwsze 
ćwiczenia praktyczne przeprowadzono 
w lasach wawerskich, dziś będących  
w granicach Warszawy. Po pomyślnym 
odbyciu zajęć w terenie zalesionym po-
stanowiono ponowić ćwiczenia, ale już 
na obszarze otwartym, wśród pól i łąk. 
Wybór padł na tereny nadwiślańskie, 
położone w okolicach Kępy Zawadow-
skiej, w gminie Wilanów. Co sprawiło, że 
wybór padł na tę okolicę – nie wiadomo. 
Wiadomo natomiast, że nie dokonano 
rozpoznania pod względem bezpieczeń-
stwa. Gdyby ćwiczenia poprzedzono 
choćby pobieżnym wywiadem, od razu 
zorientowano by się, że okolicę zamiesz-
kują Niemcy – volksdeutsche ściśle 
współpracujący z gestapo.

11 kwietnia 1943 r., przed południem, 
nieuzbrojeni łącznościowcy przybyli na 
ten teren, nie spodziewając się zagro-
żenia. Dowódca – „Stefan” – nie wysta-
wił nawet czujki czy obserwatora, który 
mógłby w porę zasygnalizować o zbliża-
jącym się niebezpieczeństwie. Ćwiczący 
żołnierze zostali całkowicie zaskoczeni, 
otoczył ich pierścień dwudziestu uzbrojo-
nych w karabiny cywili i jeden w mundu-
rze gestapo. Byli to Niemcy, mieszkańcy 
pobliskich Kęp – Zawadowskiej i Latosz-
kowej. Kawecki i Pieńkowski próbowali 
ucieczki, ale udaremnił ją gestapowiec 
uzbrojony w pistolet maszynowy. Był to 
najprawdopodobniej mieszkaniec jednej 
z Kęp, ponieważ do pozostałych zwracał 
się po imieniu.

Gdy grupa została już aresztowana, 
z okolicznych zabudowań nadciągnęły, 
wrogo nastawione do zatrzymanych, ko-
biety i dzieci. Koloniści niemieccy nie wie-
dząc do końca, z kim mają do czynienia, 
utrzymywali do zatrzymanych kursan-
tów dystans. O wydarzeniu powiadomili 
posterunek w Wilanowie, z którego po 
pewnym czasie przyjechali na rowerach 
czterej policjanci. Również z Warszawy 
przybyło samochodem dziewięciu gesta-
powców, zapewne powiadomionych tele-
fonicznie.

Ostrożność kolonistów i czas, który 
upłynął do przyjazdu żandarmów, pozwo-
liły żołnierzom na pozbycie się trefnych 
przedmiotów ze swych kieszeni.

Po przybyciu gestapowców zaczęło się 
ostre przesłuchanie, z biciem i kopaniem 
zatrzymanych. Niemców interesowało 
głównie to, z jakiej organizacji pochodzą  
i jaki był cel ich przybycia w te okolice. Nie 
mogąc uzyskać od nich żadnych informa-
cji, postanowili sfingować ich egzekucję. 
Popędzili ich nad brzeg Wisły i ustawili 
twarzą do wody, jednocześnie przełado-
wując za ich plecami broń. Jeden z Niem-
ców odezwał się do aresztowanych: „Jak 
nie chcecie mówić, to was zastrzelimy  
i wrzucimy do Wisły”.

W tym czasie w górę rzeki przepływał 
statek pasażerski, a na jego pokładzie 
stało wielu pasażerów przyglądających 
się wydarzeniom na brzegu Wisły. Gdy 
statek znajdował się naprzeciwko zatrzy-
manych, jeden z nich podniósł rękę do 
góry, chcąc prosić żandarmów o możli-
wość udania się na stronę. Ci odczyta-
li ten gest jako próbę porozumienia się  
z pasażerami rejsu. Wobec tego gesta-
powcy zatrzymali statek do kontroli. Uży-
li do tego broni, strzelając w powietrze.  
Po przybiciu statku do brzegu weszli na 
jego pokład, dokonując sprawdzenia toż-
samości podróżnych i pobieżnej rewizji. 
Wśród sprawdzanych był sąsiad Woj-
ciecha Kaweckiego, który dowiedziaw-
szy się o jego aresztowaniu, powiadomił  
o incydencje nad Wisłą jego rodziców.

Gdy statek i jego pasażerowie byli 
sprawdzani przez gestapowców, kon-
spiratorów - łącznościowców pilnowali 
uzbrojeni volksdeutsche. Po skończe-
niu przeszukania Niemcy pozwolili ka-

pitanowi statku na kontynuowanie rejsu,  
a zatrzymanych żołnierzy załadowali na 
ciężarówkę i odjechali w kierunku War-
szawy. Była godzina 17.00. Całe to wyda-
rzenie miało miejsce w okolicach, gdzie 
dziś znajduje się wysypisko popiołów 
elektrociepłowni Siekierki. 

Aresztowanych przewieziono do sie-
dziby gestapo w Alei Szucha, gdzie 
przeprowadzono indywidualne przesłu-
chania. Wieczorem przetransportowano 
wszystkich na Pawiak. Tam została im 
wymierzona kara w postaci 25 batów 
na jednego, wykonana przez Ukraińca  
w służbie SS.

Po miesiącu brutalnego śledztwa, 13 
maja 1943 r. żołnierze „Garłucha”, wraz  
z dużą grupą innych więźniów, zostali 
przewiezieni do niemieckiego obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu. 

Niektórym z nich udało się przeżyć wojnę:
 Tadeusz Połomski „Stefan” przeby-

wał w Oświęcimiu, Karlsruhe, Stuttgar-
cie i w Ulmie; po wojnie w Warszawie. 

 Jerzy Pieńkowski „Jocker” - nr oś- 
więcimski: 121574 – więziony był  
w Oświęcimiu – Buna, uciekł z niego 
i w lipcu 1944 r. dotarł do Warszawy. 
Zdążył wziąć udział w Powstaniu War-
szawskim. Walczył do jego kapitulacji. 
Po pobycie w obozie powrócił do War-
szawy. 

 Wacław Banasiak „Ziuk” – nr oświę-
cimski: 121370 – przeżył również Ora-
nienburg, Sachsenhausen i Dessau; po 
wojnie w Warszawie. 

 Jan Orłowski „Nagan” – zginął w cza-
sie ewakuacji Oświęcimia. 

 Wojciech Kawecki „Glaudius” – nr 
oświęcimski: 121466 – przeżył obozy 
koncentracyjne, powrócił do Stolicy.

 Jan Koćmil „Dąb” – zmarł w Oświęci-
miu. 

 Wacław Beczek – nr oświęcimski 
121374 – w obozie pracował w koman-
dzie ogrodniczym. Po jesieni 1944 r. 
jego losy pozostają nieznane. 

 Zygmunt Cherubin – nr oświęcimski 
121442 – przeżył obozy, powrócił do 
Warszawy.

 Stefan Przychodzki – przeżył Oświę-
cim, po wojnie mieszkał w Warszawie.
W 70. rocznicę tamtych wydarzeń war-

to wspomnieć żołnierzy, którzy w nich 
uczestniczyli, tworząc jednocześnie hi-
storię naszej małej Ojczyzny. 

Krzysztof Kanabus

Na podstawie „Na Kępie Zawadowskiej  
i Latoszkowej” Bogusława Gajdzińskiego.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.30Opracował Jerzy Kruszewski

62. Benedykt I (2 VI 575 – 30 VII 579)
Syn Bonifacego – Rzymianina.
W skarbcu watykańskim do naszych czasów 

przechowywana jest bezcenna relikwia, która 
stanowi swoistą pamiątkę po jego pontyfikacie. 
Otrzymał ją w darze od cesarza bizantyjskiego 
– Justyna II – oraz jego małżonki – Zofii. Jest 
to krucyfiks, inkrustowany prawdopodobnie au-
tentycznymi cząstkami drzewa Krzyża Święte-
go, na którym umarł Jezus Chrystus.

Wybrano go na kolejnego papieża wkrótce 
po śmierci Jana III, ale konsekracja nastąpiła 
blisko rok później, ponieważ tak długo przy-
szło mu oczekiwać na cesarskie zatwierdze-
nie wyboru.

Niekwestionowaną zasługą Benedykta I było 
pojednanie z biskupem Mediolanu; jedynie bi-
skup Akwilei nadal odmawiał uznania Stolicy 
Apostolskiej.

Od longobardzkiego księcia Spoleto Ojciec 
Święty zdołał uzyskać zwrot posiadłości ziem-
skich klasztoru San Marco.

Musiał przejawiać niezwykłą aktywność 
duszpasterską, skoro udało mu się wyświęcić 
aż 21 biskupów dla całej Italii.

Przypuszczalnie to on powołał do aktywnej 
służby w Kościele żyjącego w zaciszu klasztor-

nym mnicha Grzegorza. Wyświęcił go na dia-
kona i zatrudnił w administracji papieskiej, a po 
latach „patrzył z góry”, jak mnich Grzegorz zo-
staje kolejnym następcą św. Piotra i to jednym  
z najwybitniejszych w dziejach papiestwa, sko-
ro przeszedł do historii jako Grzegorz I Wielki.

W czasie urzędowania Benedykta I trwał pod-
bój Italii przez Longobardów, którzy podeszli 
pod Rzym i rozpoczęli długotrwałe oblężenie. 
Mieszkańcy głodowali, a miastu groziła zaraza. 
Papież i senatorowie rzymscy wysłali wówczas 
delegację do Konstantynopola, zwracając się 
z prośbą do cesarza bizantyjskiego o pomoc 
militarną dla Wiecznego Miasta. Po śmierci 
Justyna II nowym cesarzem został Tyberiusz I  
Konstantyn, który wydał rozkaz flocie stacjo-
nującej w Egipcie, aby pospieszyła Rzymowi  
z odsieczą. Statki ze zbożem, które przypłynęły, 
zdołały jednak jedynie zaspokoić doraźne po-
trzeby głodującej ludności. Na większą pomoc 
trudno było liczyć, ponieważ Bizancjum toczyło 
w tamtym czasie wojnę z Persami o Armenię.

Benedykt I zmarł w Rzymie, w chwili, gdy ob-
lężenie przybierało na sile. Został pochowany  
w zakrystii bazyliki św. Piotra.                                              

Cdn.

Na forum „Klimatów”
Odpowiedź na uwagi w części „Na forum Klimatów” (nr 220 

/ 12 maja 2013), podpisane przez sekretarza redakcji – p. Mar-
cina Kielaka.

Dziękuję za zainteresowanie treścią mojego krótkiego felietonu: 
„Zasłużony dla Wilanowa” (nr 219/5 maja 2013). Co do uwag, 
to rzeczywiście na miano „nieścisłości” zasługuje informacja doty-
cząca fasady kościoła św. Anny. Została ona zaprojektowana, tak 
jak pisałam, przez Piotra Aignera we współpracy ze Stanisławem 
Kostką Potockim, ale dla akademickiego kościoła św. Anny na Kra-
kowskim Przedmieściu, a nie dla kościoła w Wilanowie. Pozostałe 
uwagi wykraczają poza zakres tematu.

Celem felietonu nie była szczegółowa biografia Stanisława Kost-
ki Potockiego, którą można wyczytać w książkach i w internecie, 
ale zgodnie z tytułem – ZASŁUŻONY DLA WILANOWA – chodziło 
o wybrane informacje dotyczące osoby, której imieniem nazwano 
jedną z ulic wilanowskich i Zespół Szkół nr 79. Bo nie ulega wątpli-
wości, że Stanisław Kostka Potocki był wielkim Polakiem, patriotą, 
mecenasem sztuki, dobrym gospodarzem, człowiekiem ofiarnym  
i pracowitym dla społeczeństwa polskiego, dobrym mężem, ojcem 
i bratem.

W zakres eseju nie wchodziła jego przeszłość masońska. Wy-
starczyło, że pod koniec życia był skłócony z lożą, do której wcze-
śniej należał.

Zdanie: „Od 1797 roku przebywał w kraju” oznacza tylko, że był 
stałym mieszkańcem Polski i to, że „w maju wyjechał, a w sierp-
niu wrócił”, nie zmienia tego faktu. Wyjazdy w celach politycznych, 
turystycznych, rodzinnych czy zdrowotnych mogły trwać dłużej 
niż dziś, choćby z powodu czasu podróży, co w dobie samolotów  
i dróg ekspresowych trudno sobie wyobrazić.

Co do pochówku, to uważam za zbędne wywody o przenoszeniu 
zwłok z cmentarza do kaplicy, z kaplicy do kościoła. Moim zda-
niem, dla uczniów zespołu szkół ważne i wystarczające jest to, 
gdzie obecnie znajduje się grób z doczesnymi szczątkami Stani-
sława Kostki Potockiego – patrona szkoły i ZASŁUŻONEGO dla 
Wilanowa Polaka.

/pasjo/

Nowe błogosławione
9 czerwca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 

matka Zofia Czeska oraz matka Małgorzata Łucja Szewczyk, odpowied-
nio założycielki zgromadzenia sióstr prezentek i zgromadzenia sióstr 
serafitek, zostały zaliczone w poczet błogosławionych.

W trakcie nabożeństwa kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, który przewodniczył liturgii, odczytał list apostolski papieża 
Franciszka z decyzją o wyniesieniu na ołtarze Zofii Czeskiej i Małgorzaty Łucji 
Szewczyk. Ponadto ogłosił, że święto tej pierwszej będzie obchodzone w Ko-
ściele 15 maja, a tej drugiej – 5 czerwca.

Zofia z Maciejowskich Czeska nazywana jest krakowską Matką Teresą  
XVII wieku. Urodziła się w 1584 r. Swoje życie poświęciła pełnieniu dzieł miło-
sierdzia, włączając się w nurt odnowy życia religijnego w Polsce poprzez dzie-
ło kształcenia i wychowywania młodych pokoleń. – Zofia postanowiła zająć 
się dziewczętami, zwłaszcza osieroconymi i pochodzącymi z ubogich rodzin. 
Otworzyła dla nich swój dom przy ul. Szpitalnej w Krakowie, w którym mogły 
nie tylko zamieszkać i otrzymać opiekę, ale także się uczyć – opowiadają sio-
stry z zakonu. 

Nowa błogosławiona założyła zgromadzenie zakonne Sióstr Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane prezentkami, od łacińskiego sło-
wa „praesentatio” – ofiarowanie. Za patronkę swego dzieła wybrała Maryję w 
tajemnicy Ofiarowania, jako wzór najdoskonalszego oddania się Bogu. Siostry 
prezentki kontynuują misję swej twórczyni, prowadzą m.in. kilka szkół, przed-
szkoli i domów opieki.

Małgorzata Łucja Szewczyk urodziła się na Wołyniu, w 1828 r. Była oso-
bą wrażliwą na działanie Boże i potrzeby bliźnich, odważnie włączając się  
w pomoc potrzebującym. Przez dwa lata pracowała w Ziemi Świętej, sprawu-
jąc bezinteresowną opiekę nad chorymi i potrzebującymi pielgrzymami. Tam 
odczytała swoje powołanie jako „siostrzyczki ubogich”.  Po powrocie do Polski 
postanowiła realizować swoje postanowienia i udała się do Zakroczymia, aby 
odprawić rekolekcje pod kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego. Opiekowała 
się i utrzymywała kilka staruszek: opatrywała im rany, myła je i żywiła. Nie wa-
hała się kwestować na ich potrzeby, choć sama cierpiała niedostatek. Założyła 
domy starców, ochronki, domy dziecka. Posyłała siostry do szpitali i domów 
ubogich. Ostatnie miesiące życia spędziła w domu zakonnym w Nieszawie, 
gdzie 5 czerwca 1905 r. zmarła.

WIADOMOŚCI Wybrała i opracowała: 
Anna Biesiekierska
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SALONIK
WILANOWSKI

W czerwcu zapraszamy  
do dzwonnicy na

wystawę pasteli, zatytułowaną: 
„Moje klimaty - anioły, dzieci, 

pejzaże i kwiaty” 
MAŁGORZATY KĘPKI „MAGRITTY”
Artystka urodziła się w 1952 r. 
W 1981 r. ukończyła studia na Wydziale 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Maluje od 1982 r. Jej prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Au-
strii, USA, Kanadzie i Japonii.

oraz witraże i malarstwo na szkle
KATARZYNY VELINOV

Artystka urodziła się w 1972 r., w Lublinie. 
W latach 1987-1992 uczęszczała do Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. 
C. K. Norwida w Lublinie, na kierunek form 
użytkowych, ze specjalizacją: tkanina ar-
tystyczna. W 1994 r. rozpoczęła naukę na 
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w pracowni 
malarstwa.
Jeszcze w okresie studiów swoją pracę ar-
tystyczną związała z Kazimierzem Dolnym 
nad Wisłą. Motywy tego miasteczka często 
pojawiają się w jej twórczości.
Jest członkiem Polskiego Związku Artystów 
Plastyków w Warszawie, współtwórcą Kazi-
mierskiej Konfraterni Sztuki.
Jej prace znajdują się w zbiorach pry-
watnych w wielu krajach świata. Pracuje  
w trzech technikach: malarstwo olejne, wi-
traż i malarstwo na szkle.
Stworzyła nowe oblicze witrażu, jako ob-
razu, który za pomocą barwnych plam 
wypełnionych światłem oddaje piękno ota-
czającego świata, zarówno tego realnego, 
jak i powstającego w wyobraźni artystki 
czy w marzeniach. Nie jest to już witraż za-
mknięty w przeszkleniu okiennym, ale witraż 
– obraz, nie do końca transparentny. Witraż, 
który światło skupia w sobie.

Opracował: Maciej Lichota

zadanie: Rozwiąż testy.

Test 1
1. Symbolem św. Mateusza,  
 Ewangelisty, jest:

 a) wół
 b) byk
 c) orzeł
 d) człowiek (anioł)

2. Święto św. Mateusza, Ewange- 
 listy, przypada:

 a) 25 kwietnia
 b) 21 września
 c) 18 października
 d) 21 listopada

3. Św. Mateusz z zawodu był:
 a) rybakiem
 b) stolarzem 
 c) cieślą
 d) celnikiem

4. Czy św. Mateusz należy do  
 grona Dwunastu Apostołów?

 a) tak
 b) tak, ale został wybrany na  

 miejsce Judasza
 c) nie
 d) do tej pory nie mamy dosta- 

 tecznych informacji, aby to  
 stwierdzić

5. Oceń prawdziwość zdań.
I. Pierwotnie św. Mateusz określany 
jest jako Lewi, syn Alfeusza.

II. Św. Mateusz był Galilejczykiem. 

 a) prawda/fałsz
 b) fałsz/fałsz
 c) fałsz/prawda
 d) prawda/prawda

Test 2
1. Symbolem św.Marka,  
 Ewangelisty, jest:

 a) lew
 b) byk
 c) orzeł
 d) człowiek (anioł)

2. Święto św. Marka, Ewangelisty,  
 przypada:

 a) 25 kwietnia
 b) 21 września
 c) 18 października
 d) 24 listopada

3. Św. Marek był:
 a) Niemcem 
 b) Palestyńczykiem 
 c) Galilejczykiem 
 d) Izraelczykiem 

4. Czy św. Marek należy do grona  
 Dwunastu Apostołów?

 a) tak
 b) tak, ale został wybrany na  

 miejsce Judasza
 c) nie
 d) do tej pory nie mamy  

 dostatecznych informacji,  
 aby to stwierdzić

5. Oceń prawdziwość zdań.
I. Św. Marek jest patronem Wenecji.

II. Krewnym św. Marka był Barnaba.

 a) prawda/fałsz
 b) fałsz/fałsz
 c) fałsz/prawda
 d) prawda/prawda

(na podstawie: www.brewiarz.pl i www.opoka.org.pl)

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.
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1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Następ-
nie będziemy się modlić za zmar-
łych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące święta liturgiczne:

- w poniedziałek, 17 czerwca – wspo-
mnienie św. Alberta Chmielowskie-
go, zakonnika;

- w piątek, 21 czerwca – wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

 Wszystkim obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym i zawodowym.

3. W poniedziałek, 24 czerwca – o 
godz.18.30 – nabożeństwo czerw-
cowe zostanie odprawione przy 
krzyżu na Powsinku, nad jezior-

kiem. Po nabożeństwie zaprasza-
my całe rodziny na ognisko i kieł-
baski. Centrum Kultury Wilanów 
zapewnia dobrą zabawę.

4. W najbliższym czasie sakramental-
ny związek małżeński zawrą:

-  Jarosław Urbaniak, kawaler z pa-
rafii tutejszej, i Marcelina Skowera, 
panna z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kraśniku – zapowiedź I;

-  Maciej Jan Mrożewski, kawaler z pa- 
rafii pw. św. Kamila w Berlinie, i Ju-
styna Julia Czepułkowska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o prze-
szkodach zachodzących między 
narzeczonymi, zobowiązany jest 
powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

XI Niedziela Zwykła – 16 czerwca 2013 r.

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

- Wydawca
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny 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 nr 2 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: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

 

od 9.06.2013 do 11.08.2013
Aby wierzący potrafili  

rozpoznawać w Eucharystii  
żywą obecność Chrystusa,  

który im towarzyszy  
w życiu codziennym.

W piątek, 21 czerwca, zapraszamy  
na MODLITWĘ UWIELBIENIA 

słowem i śpiewem. 
Rozpoczniemy ją o godz. 19.00,  
w sali nad Galerią (w dzwonnicy). 

Serdecznie zapraszamy  
do wspólnej modlitwy!

Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim

„ (…) Niech nas ogarnie 
         łaska Panie Twa,
        Duch Twój Święty 
        niech dotknie nas…”

Dzisiejsza Msza św. wspólnotowa  
o godz. 13.00 będzie sprawowana  
m.in. w intencji ofiarodawców, którzy  

przyczynili się do przygotowania 
pierwszego ołtarza na procesję  

Bożego Ciała.


