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

Kol 1,24-28
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 

swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Ko-
ściół. Jego sługą stałem się według zleconego mi 
wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić  
/posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, 
teraz została objawiona Jego świętym, którym 
Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogac-
two chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest 
nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. 

Jego to głosimy, upominając każdego 
człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 
mądrością, aby każdego człowieka okazać 
doskonałym w Chrystusie.

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 18,1-10a

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami 
Mamre, gdy ten siedział u wejścia do na-
miotu w najgorętszej porze dnia. Abraham 
spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprze-
ciw siebie. 

Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do 
namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im 
pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli da-
rzysz mnie życzliwością, racz nie omijać 
Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy 
zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem 
odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę 
wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, 
zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie 
koło sługi waszego. 

A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedzia-
łeś. Abraham poszedł więc spiesznie do 
namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto 
z trzech miar najczystszej mąki i zrób pod-
płomyki. 

Potem Abraham podążył do trzody i wy-
brawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, 
aby ten szybko je przyrządził. Po czym, 
wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone 
cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, 
stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? 
Odpowiedział im: W tym oto namiocie. 
Rzekł mu [jeden z nich]: O tej porze za rok 
znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara 
będzie miała wtedy syna.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15,1-5

REFREN:  
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa 
sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

K O M E N T A R Z
Chrystus pośród nas

Spotkanie wspólnoty przy euchary-
stycznym stole jest dla nas wszystkich 
okazją, aby obrać najlepszą cząstkę, 
wsłuchać się w słowa Mistrza.

W Ewangelii widzimy dwie siostry, jak-
że inne, ale do każdej z nich Jezus kie-
ruje swoje serdeczne słowo. Ani praca  
i zabieganie Marty nie są obojętne Panu, 
ani postawa drugiej siostry – Marii.

Zabieganie Marty wiąże się z takimi 
ludzkimi pragnieniami jak najlepsze pod-
jęcie gościa, okazanie gościny, uszano-
wanie osoby. Jezus chce jednak przede 
wszystkim spotkania, rozmowy, wsłucha-
nia się w nasze troski i umocnienia nas 
swoim słowem nadziei i miłości.

Dzień Pański jest dla nas przypomnie-
niem, że warto odłożyć zbędne zabiega-
nie: „troszczysz się i niepokoisz o wiele,  
a potrzeba tylko jednego”. W niedzielę za-
pomnijmy o czekających nas zakupach, 
promocjach, myjniach samochodowych 
i innych „niezbędnych sprawach”. Na 
to wszystko znajdziemy spokojnie inny 
czas. Pomyślmy za to, jak ugościć, otwo-
rzyć się na Jezusa i na naszych bliźnich.

Szczęśliwi, którzy w ciągu tygodnia 
mogą wejść do kościoła, wyciszyć się, 
porozmawiać z Panem. Nawet wielu 
zabieganych stara się znaleźć tę błogo-
sławioną chwilę. Na pewno gdzieś obok 
miejsca naszej pracy czy codziennych 
spacerów stoi kościół, a w nim czeka  
On, Chrystus pośród nas. Pamiętajmy, 
że nie jesteśmy Mu obojętni.

ks. Dariusz Kuczyński

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Dz 16,14b

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważ-
nie słuchali słów Syna Twojego.

EWANGELIA
Łk 10,38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do 
swego domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego 
mowie. Natomiast Marta uwijała się koło roz-
maitych posług. 

Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, 
czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej 
odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i 
niepokoisz o wiele, a potrzeba  tylko jednego. 
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie bę-
dzie pozbawiona.

Oto słowo Pańskie.

Jezus u Marii i Marty,  
Johannes Vermeer, 1654,  

National Gallery of Scotland,  
Edinburgh
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Akt wiary, rozpatrywany jako integralna 
całość, musi się wyrazić w konkretnych 
postawach i decyzjach. Dzięki temu moż-
na przezwyciężyć pozorne przeciwsta-
wienie między wiarą a uczynkami. Wiara 
głęboka w pełnym tego słowa znaczeniu 
nie jest czymś abstrakcyjnym, oderwa-
nym od codziennego życia, ale ogarnia 
wszystkie wymiary osoby, w tym także 
wszystkie obszary jego życia i aspekty 
jego doświadczenia…

«Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie 
wyszło na jaw» (Łk 12,2). Słowa te ozna-
czają (…) ewangeliczne orędzie, które 
zostało zasiane w głębi ludzkiej świado-
mości i powinno być głoszone aż po naj-
dalsze krańce ziemi.

Te słowa Jezusa dodają ważny element 
do naszej refleksji nad aktem wiary: mó-
wią mianowicie o przejściu ze sfery oso-
bistej i – by tak rzec – z głębi człowieka 
do sfery wspólnotowej i misyjnej.

Wiara, jeśli jest pełna i dojrzała, musi 
pobudzać człowieka do przekazywania 
jej, a tym samym niejako do przedłużania 
procesu, który biorąc początek z miłości 
trynitarnej ma ogarnąć ludzkość i całe 
stworzenie.

Głoszenie Ewangelii łączy się również 
z pewnym ryzykiem. Historia Kościoła 
bogata jest w przykłady heroicznej wier-
ności Ewangelii. Również w naszym stu-
leciu, również w naszych czasach liczni 
nasi bracia i siostry w wierze przypłacili 
najwyższą ofiarą własnego życia swe 
pełne przylgnięcie do Chrystusa i służbę 
dla Królestwa Bożego.

Gdy stajemy przed perspektywą wy-
rzeczenia czy ofiary, która w pewnych 
przypadkach może prowadzić nawet do 
męczeństwa, znajdujemy pociechę w sło-
wach Jezusa: «Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić 
nie mogą» (Łk 12,4). Moce zła próbują 
stanąć na drodze Ewangelii, próbują uda-
remnić dzieło zbawienia i zabić świad-
ków Chrystusa, ale właśnie ofiara tych 
odważnych robotników winnicy Pańskiej 
stanowi wymowny dowód Bożej mocy. 
Ileż chwil próby Kościół zdołał przetrwać 
dzięki mocy Ducha Świętego! Iluż mę-
czenników naszego stulecia oddało życie 
dla sprawy Chrystusa! Ich ofiara wydała 
obfite owoce dla Kościoła i dla Królestwa 
Bożego…” /fragmenty homilii wygło-
szonej w trakcie Mszy św. dla środo-
wisk uniwersyteckich Rzymu z okazji 
rozpoczęcia nowego roku akademic-
kiego, 15 X 1999/

BŁ. JAN PAWEŁ II  
O WIERZE

„Człowiek zostaje usprawiedliwiony w oczach Boga przez wiarę. Sprawiedliwość, 
która zbawia człowieka, nie płynie z czynów nakazanych przez prawo, ale z wiary, to 
znaczy z postawy całkowitego otwarcia się i pełnej akceptacji łaski Bożej, która prze-
mienia człowieka i czyni go nowym stworzeniem.

Akt wiary nie jest jedynie przyjęciem przez rozum prawd objawionych przez Boga, 
ale nie jest też wyłącznie ufnym poddaniem się działaniu Bożemu. Jest raczej syntezą 
obydwu tych elementów, ponieważ obejmuje zarówno sferę intelektualną, jak i uczu-
ciową, a więc jawi się jako integralny akt ludzkiej osoby…

Przez wiarę człowiek przyjmuje zbawienie, ofiarowane mu przez Ojca w Jezusie 
Chrystusie…

„W rozdźwięku pomiędzy rozumem 
i wiarą wyraża się jeden z wielkich dra-
matów człowieka. Ma on wiele przyczyn. 
Zwłaszcza począwszy od doby oświece-
nia, przesadny i jednostronny racjona-
lizm doprowadził do radykalizacji postaw 
na gruncie nauk przyrodniczych oraz na 
gruncie filozofii. Powstały w ten sposób 
rozłam pomiędzy wiarą a rozumem wy-
rządził niepowetowane szkody nie tylko 
religii, ale i kulturze.

W ogniu ostrych polemik zapomina-
no często, iż wiara nie lęka się rozumu, 
ale szuka jego pomocy i pokłada w nim 
ufność. Jak łaska opiera się na naturze 
i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara 
opiera się na rozumie i go doskonali [„Fi-
des et ratio”].

Wiara i rozum to dwa skrzydła, na któ-
rych duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy [„Fides et ratio”]. Potrzebna jest 
dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary 
i rozumu.

Pisałem w encyklice „Fides et ratio”: Wia-
ra, pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła 
się bardziej na uczuciach i przeżyciach, 
co stwarza zagrożenie, że przestanie być 
propozycją uniwersalną. Złudne jest mnie-
manie, że wiara może silniej oddziaływać 
na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas 
narażona na poważne niebezpieczeństwo, 
może bowiem zostać sprowadzona do po-
ziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, 
gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą 
wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby 
skupić uwagę na specyfice i głębi bytu... 
Odpowiedzią na odwagę (parresia) wiary 
musi być odwaga rozumu. Jest to w grun-
cie rzeczy problem wewnętrznej jedności 
człowieka, ciągle zagrożonej podziałem 
i atomizacją jego poznania, któremu brak 
zasady jednoczącej. Specjalne zadanie 
w tej dziedzinie staje przed dzisiejszą fi-
lozofią.” /z przemówienia na spotkaniu  
z rektorami ponad 200 wyższych uczelni  
z okazji rocznicy urodzin Mikołaja Ko-
pernika, Aula Wielka Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, 7 VI 1999/

„Wiara to obcowanie z tajemnicą Boga, 
uwierzyć, to znaczy ‘powierzyć siebie’ sa-
mej istotnej prawdzie słów Boga żywego, 
znając i uznając z pokorą, jak niezbadane 
są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi.”

„Istnieją dzisiaj setki tysięcy świadków 
wiary. Chodzi o rodziców, którzy widzą 
odrzuconą możliwość zapewnienia wła-
snym dzieciom wychowania zainspirowa-
nego ich własną wiarą.”

„My, którzy bez przeszkód możemy wy-
znawać naszą wiarę i modlić się, powinni-
śmy się strzec, aby nie zapomnieć o na-
szych braciach i siostrach, którzy cierpią 
za swoją wiarę.”

„Wiara i nadzieja razem z miłością sta-
nowią fundament życia chrześcijańskie-
go, którego kamieniem węgielnym jest 
Jezus Chrystus.”

„Królestwo Boże jest w nas przez wiarę. 
Chociaż zaś wiara ‘czyni takie cuda’ – to 
jednak ono samo jest jeszcze większym 
‘cudem’ niż wszystkie cudowne uzdro-
wienia, jakich dokonał Chrystus i Jego 
Apostołowie – i jakie dzisiaj dokonują się  
w różnych miejscach ziemi.”

„Wiara jest obcowaniem z tajemnicą 
Boga. Wiara jest sposobem patrzenia na 
życie, na historię w świetle Ducha Święte-
go, a równocześnie sposobem patrzenia 
poza historię. Poprzez wiarę zaczynamy 
sobie zdawać sprawę z istnienia najgłęb-
szej rzeczywistości poza rzeczami i we-
wnątrz rzeczy.”

„Głoszenie i dawanie świadectwa  
o Chrystusie, gdy dokonują się z posza-
nowaniem dla sumień, nie naruszają wol-
ności. Wiara jest propozycją pozostawio-
ną wolnemu wyborowi człowieka, należy 
ją jednak stawiać.”

„Fundamentem wiary Kościoła jest Je-
zus Chrystus. Wiara kieruje nas do Chry-
stusa, ponieważ do Niego zwracają się 
pytania wypływające z ludzkiego serca 
w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Od 
Niego tylko możemy bowiem otrzymać 
odpowiedzi, które nie łudzą i nie rozcza-
rowują.”
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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.

Pieśni ku czci św. Anny 
– matki Najświętszej 
Maryi Panny
(do śpiewania podczas trwającej nowenny do św. Anny  
i parafialnej uroczystości odpustowej)

Witaj Pani, Matko Matki 
Jezusa Pana

1. Witaj Pani, Matko Matki Jezusa Pana, 
	 Anno	Święta,	Tyś	od	Boga	sierotom	dana	
	 Za	patronkę	w	potrzebie,	by	się	zawsze	do	Ciebie	
	 Udawali,	pomoc	brali,	
	 O,	Anno	Święta!

2.	Wszak	są	jawne	po	kościołach	Twe	święte	czyny
	 Niech	zaświadczą,	co	doznali	z	Twojej	przyczyny,	
	 Bo	kto	Cię	wzywa	szczerze,	pewnie	pomoc	

odbierze
	 W	swoim	żądaniu,	łask	doznaniu,	
	 O,	Anno	Święta!

3.	Anno	Święta,	wszak	u	Boga	Ty	możesz	wiele,	
	 Wyjednaj	nam	zgromadzonym	w	tym	tu	kościele,	
	 U	Jezusa	miłego,	dar	miłosierdzia	Jego,	
	 A	Maryja	niech	nam	sprzyja,	
	 O,	Anno	Święta!

4.	Ty	w	przygodach	i	nieszczęściu,	i	w	różnej	
trwodze	

	 Dajesz	pomoc	i	pociechy	w	zbawiennej	drodze,	
	 I	rodzące	matrony	doznają	Twej	obrony,	
	 Łaskawości	i	litości,	
	 O,	Anno	Święta!

5.	Do	Twej,	o	Matko,	opieki	i	my	stroskani,	
	 We	wszystkim	się	udajemy	jak	do	swej	Pani,	
	 Serca,	myśli	i	słowa	weź	babko	Jezusowa,	
	 A	rządź	nami	jak	sługami,	
	 O,	Anno	Święta!

6. A	gdy	przyjdzie	ów	straszliwy	moment	przy	zgonie,	
	 Miej,	o	Matko,	dusze	nasze	w	swojej	obronie,	
	 Wstawiaj	się	do	Sędziego,	wespół	z	Matką	Jego,	
	 Za	wszystkimi	Ci	wiernymi,	
	 O,	Anno	Święta!

7.	Uproś	grzechów	darowanie	oraz	zbawienie,	
	 A	duszom	w	czyśćcu	cierpiącym	zjednaj	ulżenie,	
	 Dla	Jezusa	Dzieciny	i	Maryi	przyczyny,	
	 Niech	przez	Ciebie	będziem	w	niebie,	
	 O,	Anno	Święta!

8.	A	potem	Cię	z	twoją	Córką	i	jej	miłym	Synem,	
	 Jezusem	Panem,	a	Wnuczkiem	Twoim	jedynym,	
	 Niech	chwalimy	na	wieki,	za	skutek	Twej	opieki,	
	 Ze	wszystkimi	wybranymi,	
	 O,	Anno	Święta!

Ja sobie wybrałem  
za obronę

1.	Ja	sobie	wybrałem	za	obronę,
Babkę	Chrystusa	Pana,	świętą	Annę;	
Ja	onej	oddaję	duszę,	ciało,	
Onę	chcę	miłować,	jak	przystało.

Ref.:	Niech	się,	co	chce,	ze	mną	dzieje,	
W	Tobie,	święta	Anno,	mam	nadzieję!

2.	Ja	się	Jej	polecam	dnia	każdego,	
Aby	mnie	broniła	ode	złego;	
Ja	onej	swe	nędze	opowiadam,	
I	moje	potrzeby	jej	przedkładam.

3.	W	smutku	i	nieszczęściu,	i	w	chorobie,	
Że	przyjdzie	z	pomocą,	ufam	sobie.
Najmilsza	matuchna,	Anna	święta,	
Bo	ona	o	sługach	swych	pamięta.

4.	Ty	Matko,	żadnego	nie	opuścisz,	
I	mnie	też	grzesznego	nie	zapomnisz,	
Boś	Ty	jest	pociechą	zasmuconych.
Ty	jesteś	ratunkiem	utrapionych.

5.	Ku	Tobie	się	sieroty	uciekają,	
Wdowy	uciśnione	pomoc	mają,	
Boś	Ty,	Anno	święta,	wszystkich	Matka,	
Wspomagasz	każdego	do	ostatka.

6.	Gdy	już	czas	przyjdzie,	że	umrzeć	muszę,	
Anno,	z	Córką	swoją	strzeż	mej	duszy;	
Uproście	mi	grzechów	odpuszczenie
U	Pana	Jezusa	i	zbawienie!

„Kto wierzy w ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego Jezusa, nosi krzyż  
z dumą, jako niezaprzeczalny dowód, że 
Bóg jest miłością.”

„My jesteśmy współczesnymi Chrystu-
sa i tak jak mieszkańcy Jerozolimy, jak 
Jego uczniowie i towarzyszące Mu nie-
wiasty mamy zdecydować, czy trwać przy 
Nim, czy też uciekać lub przyglądać się 
biernie Jego śmierci.”

„Nie utraćcie smaku chrześcijan, sma-
ku Ewangelii!”

„Kościół krocząc pośród niezrozumie-
nia i prześladowań świata oraz pociech 
Bożych, powierza depozyt wiary wszyst-
kim swoim dzieciom jako cenny skarb, 
którego należy strzec i którym trzeba się 
dzielić.”

„Wielu jest w stanie znosić swoją nę-
dzę, utrapienia i choroby tylko dlatego, że 
mają pewność, iż zostaną kiedyś zapro-
szeni na wiekuistą ucztę w niebie. Wiara 
każe nam sięgnąć spojrzeniem poza te-
raźniejszość, poza historię, poza hory-
zont tego świata, ku doskonałej i wiecznej 
komunii Trójcy Świętej.”

„Sam Bóg zaszczepił w ludzkim ser-
cu pragnienie poznania prawdy, którego 
ostatecznym celem jest poznanie Jego 
samego, aby człowiek, poznając Go i mi-
łując, mógł dotrzeć także do pełnej praw-
dy o sobie.”

„Wiara wzywa nas do odrzucenia poku-
sy, jaką jest traktowanie tego świata jako 
rzeczywistości ostatecznej, i do uznania, 
że nasza ojczyzna jest w niebie.”

„Ten, kto podchodzi do Jezusa z ser-
cem wolnym od uprzedzeń, może dość 
łatwo osiągnąć wiarę, ponieważ to sam 
Jezus jako pierwszy zobaczył go i umiło-
wał. Najbardziej wzniosły aspekt godno-
ści człowieka leży właśnie w jego powo-
łaniu do łączności z Bogiem, w głębokiej 
wymianie spojrzeń, która przemienia ży-
cie. Aby ujrzeć Jezusa, należy pozwolić, 
by On nas zobaczył!”

„Wierzyć znaczy widzieć rzeczy tak, 
jak widzi je Bóg, mieć udział w Bożej 
wizji świata i człowieka. Światło wiary 
jest w nas promieniem światła Ducha  
Świętego.”

„Dla mnie problemem zasadniczym nie 
było nawrócenie z niewiary na wiarę, lecz 
raczej przejście od wiary odziedziczo-
nej, otrzymanej, bardziej uczuciowej niż 
rozum, do wiary świadomej i w pełni doj-
rzałej, intelektualnie pogłębionej po do-
konaniu osobistego wyboru. To powolne 
i stopniowe przechodzenie, różnymi dro-
gami, ta przeprawa, którą ja kierowałem 
do pewnego punktu na mapie, wydawała 
się kierowana z zewnątrz, przez następ-
stwo wydarzeń; ale była kierowana także 
na poziomie mojego życia wewnętrzne-
go, głębszego od moich refleksji, moich 
wyborów, moich odpowiedzi czy zrozu-
mień.”
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Nie będziemy w tym artykule zajmować 
się tak teraz modną „historią alternatyw-
ną”, ale z całą pewnością można zało-
żyć, że gdyby Zakon Szpitala Najświęt-
szej Maryi Panny Domu Niemieckiego 
z Malborka nie został pokonany przez 
sfederowane polsko-litewsko-ruskie woj-
ska, prawdopodobnie dzisiaj już nikt na 
północ od Dunaju i na zachód od Dnie-
pru nie mówiłby językami słowiańskimi, 
a bałtyckimi. Przypomnę, że w dziejach 
powszechnych niewiele jest takich przy-
padków całkowitego zniesienia z po-
wierzchni ziemi całego narodu czy ludu. 
Mam tu na myśli wyniszczenie przez 
Krzyżaków ludu Prusów, zamieszkują-
cego od niepamiętnych czasów ziemię 
między Wisłą na zachodzie, Biebrzą i Na-
rwią na wschodzie, Mazowszem na po-
łudniu i Zalewem Kurońskim na północy.  
I w tym kontekście niezbyt ważne zda-
ją się dokonania cywilizacyjne Zakonu,  
o czym tak głośno mówią domorośli miło-
śnicy rycerzy w białych płaszczach.

Na przełomie XIV i XV w. Zakon, bar-
dziej niż Polsce, zagrażał Wielkiemu 
Księstwu Litewskiemu, ale król Polski, 
Władysław Jagiełło, uznał, że należy 
przyjść z pomocą atakowanej nieustan-
nie przez Krzyżaków sfederowanej  
z Koroną Litwie i wystąpić zbrojnie prze-
ciw wspólnemu, śmiertelnemu wrogowi. 
Wojnę, która miała skutecznie przetrącić 
kręgosłup Zakonu, rozpoczął sam Wielki 
Mistrz – Ulryk von Jungingen, 14 sierpnia 
1409 r. wkraczając do ziemi dobrzyńskiej, 
należącej do Korony, i zajmując Rypin, 
Lipno, Bobrowniki, Złotoryję i Dobrzyń.

Nie będziemy tu opisywać przyczyn 
i przebiegu wojny polsko-krzyżackiej  
z lat 1409-1411 do I pokoju toruńskiego, 
ale skupimy się na pochodzie rycerstwa 

polskiego i mazowieckiego na śmiertelną 
wojnę z Zakonem, który trochę symbolicz-
nie będzie ilustrował nasz Wigand Ciołek 
z Powsina (herbu Ciołek), współfundator 
m.in. kościoła i parafii powsińskiej.

Mazowsze, które w zasadzie od końca 
XII w. wiodło samodzielny byt, podzieli-
ło się na kilka autonomicznych księstw: 
Płockie, Rawskie, Czersko-Warszawskie. 
Od 1351 r. Księstwo Płockie było lennem 
Korony, zaś od połowy XV w. datowało się 
przyśpieszone wcielanie poszczególnych 
ziem mazowieckich do Korony. Jednym 
z pierwszych księstw włączonych całko-
wicie do Korony było Księstwo Rawskie 
(1462 r.), które potem stało się najmniej-
szym województwem w Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Jednak czasy, o których 
tu piszemy, to okres, kiedy Mazowsze za-
chowywało samodzielność, neutralność  
i niekoniecznie chciało wchodzić w kon-
flikt z najlepszą armią ówczesnej Europy, 
z rycerzami Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego. Ba, rycerze mazo-
wieccy, choćby Wisło Czombor, który od 
księcia Ziemowita Mazowieckiego otrzy-
mał w zastaw Kruszwicę, zawarł z Krzy-
żakami układ, że będzie ich sojusznikiem. 
Wzburzyło to niezwykle szlachtę wielko-
polską, która w 1391 r. próbowała usunąć 
Czombora siłą, ale jej atak został odpar-
ty. Zakon, co oczywiste, popierał neutral-
ność Mazowsza wobec króla polskiego, 
ale nie potrafił powstrzymywać swoich 
komturów od awanturniczych czynów.  
To podczas pokoju porwano zbrojnie 
księcia Janusza I Mazowieckiego i nie-
ustannie wdzierano się na terytorium ma-
zowieckie nad Biebrzą. Mimo to wojny z 
Zakonem, na co już zwracaliśmy uwagę, 
nie chciano. Nie chciał jej Ziemowit Ma-
zowiecki, biskup płocki Jakub, nie chciała 
żona Jagiełły – Anna Cylejska. Bardziej 

przyjazny zamiarom króla był książę 
czersko-warszawski, Janusz I Stary.

Od jesieni 1409 r. na Mazowszu przygo-
towywano się do wojny. Dwaj książęta ma-
zowieccy: Janusz I (czersko-warszawski)  
i Ziemowit (płocki) rozsyłali wici do ry-
cerstwa, wójtów w miastach i sołtysów 
po wsiach. Ziemowit wystawił ze swych 
ziem dwie dobrze okryte chorągwie, li-
czące 170 rycerzy (wraz z pocztami było 
to około 600 uzbrojonych ludzi). Janusz I 
powołał tylko jedną chorągiew, czyli oko-
ło 300 zbrojnych, a jej chorążym został 
nasz krajan – Wigand z Powsina. Niosąc 
sztandar czwórdzielny, przedstawiający 
po przekątnej dwa piastowskie orły na 
czerwonym polu i dwa puchacze na biało-
-czerwonej szachownicy, ruszył na wojnę 
z Zakonem. W bitwie pod Grunwaldem 
uczestniczyli jego bracia: Andrzej, który 
dowodził nadworną chorągwią królew-
ską, oraz Stanisław, późniejszy biskup 
poznański, który w czasie bitwy pod 
Grunwaldem był członkiem kancelarii 
królewskiej.

Rozejm z Krzyżakami w rozpoczętej 
latem 1409 r. wojnie kończył się w dniu  
św. Jana, czyli 24 czerwca 1410 r. W po-
łowie tegoż miesiąca król Władysław Ja-
giełło (Jogaiłło – jak go zwą Litwini) wy-
jechał z Korczyna i przez Stopnicę dotarł 
do Nowej Słupi. Tam zabawił dwa dni, w 
ciągu których pielgrzymował na pobliską 
Łysą Górę ze świętokrzyskim klasztorem, 
bo ten był w średniowieczu najważniej-
szym w Polsce miejscem pielgrzymek 
(sława Jasnej Góry zabłysła pełnym bla-
skiem dopiero po tragicznym dla Polski 
„potopie” szwedzkim). 24 czerwca gościł 
już natomiast w Wolborzu, gdzie przedłu-
żono rozejm do 4 lipca. Jednakże pochód 
wojsk królewskich trwał nadal. 29 czerw-
ca król trafił do Kozłowa, wsi biskupiej 
położonej nieopodal Sochaczewa; Litwa 
i Ruś pod Wielkim Księciem Litewskim 
– Witoldem – zmierzała zaś od północy 
w stronę mazowieckiego Czerwińska.  
Z Kozłowa władca wyruszył gościńcem 
na Sochaczew nad Bzurą, a stamtąd, 
skrajem Puszczy Kampinoskiej, nad Wi-
słę. Po drodze do Małopolan przyłączy-
ły się chorągwie wielkopolskie i stanęły 
naprzeciw Czerwińska, klasztoru kanoni-
ków regularnych Panny Maryi, zbudowa-
nego w drugiej połowie XI w. Tu właśnie 

Z Wigandem Ciołkiem 
pod Grunwald

15 lipca minęła 603. rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy pod Grunwaldem. 
Bitwy, która w istotny sposób zdecydowała o przyszłości naszej części Europy.
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Jagiełło wyznaczył miejsce koncentra-
cji wszystkich swoich sił. W Czerwińsku 
znalazł się też, razem z chorągwią księ-
cia Janusza I, Wigand Ciołek z Powsina.

Wisłę przebyto po nieznanym wów-
czas w Europie moście łyżwowym, zbu-
dowanym z szeregu łodzi w ciągu zimy 
1409/1410 r. w Kozienicach. Budow-
niczym tego swoistego miraculum był 
mistrz Jarosław. W ten sposób połączono 
brzegi dwóch mazowieckich księstw – 
jednego należącego do księcia Janusza 
i drugiego będącego własnością księcia 
Ziemowita.

Mazowszanie rozłożyli się na polach 
pod Czerwińskiem. Już nigdy potem  
w swoich dziejach ta miejscowość nie go-
ściła tak wielu przybyszy z różnych stron 
świata. Wokół wyniosłego także i dzisiaj 
klasztoru rozbrzmiewały języki: polski, 
czeski, ruski, litewski, tatarski, no i oczy-
wiście uniwersalna wtedy łacina. Wojska 
polsko-litewskie spędziły w Czerwińsku 
cztery dni, spokojnie oczekując na od-
działy przeprawiające się przez znacznie 
szerszą niż dziś Wisłę.

3 lipca wszystkie siły zbrojne wyru-
szyły w dalszą drogę na północ, kierując 
się pozornie na Raciąż, Sierpc, Górzno. 
Władysław Jagiełło jadąc przez domeny 
książąt mazowieckich, stale miał ich przy 
swoim boku, a wraz z nimi rycerstwo ma-
zowieckie. Możemy więc być pewni, iż  
u boku księcia Janusza Starego Wigand 
uczestniczył w naradach, które odbywały 
się wówczas w Czerwińsku. Króla nie od-
stępowali też: książę Ziemowit; wojewoda 
płocki, pan na Szreńsku i Sokołowie pod 
Gostyninem – Stanisław Grad; Mikołaj Mo-
rawiec z Kunaszówki czy Zbigniew Czajka 
z Nowego Dworu, który dzierżył propor-
czyk czerwony ze znakiem orła białego.

Krzyżacy umocnili się dobrze na pra-
wie całej linii granicznej, jedynie między 
Brodnicą i Lidzbarkiem Welskim, nie-
opodal biskupiego Górzna, można było 
łatwo dostać się do ziemi chełmińskiej. 
Tam właśnie kierował się doskonały stra-

teg i wódz, król Polski Władysław Jagieł-
ło, który – jak mało kto wtedy – potrafił 
stosować w wojnie zarówno wschodnie,  
jak i zachodnie metody walki.

Od Żochowa, w którym gościł, zaczy-
nały się ziemie księcia płockiego – Zie-
mowita, leżące między Skrwą a Wkrą, aż 
do samych granic krzyżackich. Sojusz-
nicze polsko-litewskie wojska nie poszły  
z Czerwińska na Raciąż, Radzanowo czy 
Kuczbork, ani drogą na Drobin, Siemiąt-
kowo i Bieżuń, ale omijając przeprawy 
przez Skrwę, dłuższą drogą dotarły do 
granicy z państwem krzyżackim.

Na początku XV w. krajobraz tamtych 
ziem w niczym, zdaje się, nie przypominał 
dzisiejszego, tj. równiny z rzadka tylko po-
przecinanej lasami czy niewielkimi rzeka-
mi. W owym czasie płockie Mazowsze, na 
północ od linii Drobin – Raciąż – Unieck, 
stanowiło tereny niemal całkowicie zale-
sione. Rozciągały się puszcze, nie bra-
kowało bagien i rozlewisk, ale wciąż te 
obszary kolonizowano. Świadczą o tym 
kościoły: w Lubowidzu, Sarnowie, Nie-
chłoninie, Biskupicach, Lutocinie, Kozie-
brodach, Borkowie, Bieżuniu. Wszystkie 
powstały na końcu XIV i na początku  
XV w.

4 lipca król zatrzymał się na nocleg w 
okolicach Drobina, a Ziemowit IV Stary  
i jego syn – Ziemowit V (Siemko) – rozło-
żyli się w Rościszewie. Tego dnia Ziemo-
wit IV, pan na Płocku, Rawie, Sochacze-
wie, Gostyninie, Płońsku i Wiźnie, książę 
ruski na Bełzie, stanął po stronie króla 
Władysława i jako jego lennik wypowie-
dział wojnę Zakonowi. Jak widać, książęta 
mazowieccy, jak długo mogli, unikali rady-
kalnych kroków politycznych wobec swo-
ich groźnych, bezpośrednich sąsiadów.

5 lipca Jagiełło przybył do Jeżewa, pra-
starej siedziby Boleściców. Tam bawiąc, go-
ścił posłów węgierskich, choć drogą do Ro-
ściszewa przechodziły właśnie główne jego 
siły. Między innymi szła chorągiew księcia 
płockiego – Ziemowita IV Starego, a za nią 
chorągiew księcia Janusza, pana na Czer-

sku i Warszawie. Jechali też inni szlachetni 
mężowie, a wśród nich Wigand z Powsina.

Znaczny i ważny musiał być wtedy 
Powsin, skoro mógł wystawić do walki  
z odległym przecież zakonem krzyżo-
wym zbrojny poczet. Trzeba pamiętać 
przy tym, że w średniowieczu nawet naj-
mocniejszy rycerz nie chadzał na wojnę  
w pojedynkę. Zawsze towarzyszył mu cał-
kiem spory zastęp zbrojnych pachołków, 
giermek, ciury obozowe, czyli po prostu 
służba, i oczywiście wozy taborowe. Tak 
więc wydatek spory na kieszeń czy raczej 
sakwę niesłynącej z zamożności szlachty 
czy rycerstwa mazowieckiego.

Jakie były dzieje Powsina, z którego  
w historycznym 1410 r. wyruszył na zwy-
cięską wojnę rycerz Wigand Ciołek?

Pierwsze wzmianki o Powsinie pocho-
dzą z połowy XIII w. Była to wieś rycer-
ska, należąca do Boguszy Miecławica 
z rodu Doliwów, wojewody łęczyckiego, 
który przed 1244 r. podarował część tych 
terenów klasztorowi cystersów spod Wło-
cławka. Reszta Powsina, w 1258 r., stała 
się własnością biskupstwa włocławskie-
go, co zatwierdził książę mazowiecko-
-czerski – Ziemowit I. W 1282 r. biskup 
kujawski Albierz przekazał te posiadłości 
Mikołajowi, kasztelanowi wiskiemu, syno-
wi Wojciecha z rodu Ciołków. W 1386 r. 
książę Janusz I Starszy nadał Powsinowi 
prawo chełmińskie, a więc z całą pewno-
ścią musiała to być włość znaczna.

15 lipca 1410 r. rycerstwo mazowieckie 
stawało dzielnie w szranki. Nazajutrz, po 
wiekopomnym zwycięstwie, książę Ja-
nusz Mazowiecki na kolanach dziękował 
królowi, wraz z całą swoją drużyną, za 
to, że ten pomścił krzywdy zadane Ma-
zowszu i Polsce. Obiecywał uroczyście 
obchodzić rocznicę „tego dnia sławnego”.

My także, tak jak nasi praprzodkowie, 
powinniśmy pamiętać o tym wydarzeniu. 
Tym bardziej, że – jak się okazuje – miały 
w nim swój udział nasze swojskie, skrom-
ne, mazowieckie oddziały.

Rycerz Wigand z Powsina wprowadził 
naszą podwarszawską okolicę na karty 
naprawdę wielkiej historii.

dr Zbigniew Osiński
i Krzysztof Kanabus,

mieszkańcy Kabat i Wilanowa
(Zdjęcia z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem)
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67. Święty Bonifacy IV (25 VIII 608 – 8 V 615)
Przyszedł na świat w Marsi (w środkowej Italii), jako 

syn Jana, lekarza.
W latach pontyfikatu Grzegorza I Wielkiego pełnił 

funkcję diakona rzymskiego oraz skarbnika administru-
jącego finansami kościelnymi.

Po śmierci Bonifacego III w 607 r. został wybrany na 
jego następcę, ale przez 10 miesięcy oczekiwał na za-
twierdzenie swej elekcji przez cesarza. Doczekał się 25 
sierpnia 608 r., kiedy to został konsekrowany na papieża.

W okresie urzędowania Bonifacego IV ustanowiono 
uroczystość Wszystkich Świętych. Początkowo obcho-
dzono ją na Zachodzie 13 maja, a w Kościele wschodnim 
w pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach. W IX w. 
Grzegorz IV przekonał cesarza Ludwika do wprowadze-
nia uroczystości w całym państwie frankońskim, a w 935 
r. Jan XI rozszerzył ją na cały Kościół. Jest ona poświę-
cona świętym, których imiona odeszły w zapomnienie, 
ponieważ przeszli przez życie w ciszy, z dala od wielkich 
wydarzeń.

Ustanowienie przez Bonifacego uroczystości Wszyst-
kich Świętych wiązało się z papieską inicjatywą zaadap-
towania rzymskiego Panteonu (świątyni wzniesionej ku 
czci wszystkich bóstw pogańskich) dla potrzeb sakral-
nych chrześcijaństwa, na kościół Santa Maria ad Mar-
tyres (Santa Maria Rotonda), co urzeczywistniło się 13 
maja 609 r. Dokonał tego jako pierwszy w dziejach pa-
pież. Umieścił tam liczne relikwie, które zostały wydobyte 
i przeniesione z katakumb.

W 610 r. zwołał synod w Rzymie, poświęcony przy-
wróceniu karności w klasztorach oraz sytuacji kościoła w 
Anglii. W zgromadzeniu uczestniczył Mellitus, pierwszy 
biskup Londynu, który od Ojca Świętego otrzymał kore-
spondencję adresowaną m.in. do króla Kentu – Etelberta 
– oraz arcybiskupa Canterbury – Lawrence’a. Na syno-
dzie postanowiono, że do święceń kapłańskich mogą 
być dopuszczani również zakonnicy. Sam papież, jako 
promotor życia monastycznego i opiekun mnichów, za-
mienił swój rzymski dom na klasztor. W tym samym roku 
powstało opactwo westminsterskie.

Za przyczyną najazdów Awarów (Mongołów), Słowian 
i Persów na wschodnie tereny cesarstwa, w maju 614 r., 
odżył spór o monofizytyzm, kwestionujący istnienie w 
Chrystusie dwóch natur. Z powodu tolerancyjnej postawy 
podejrzewano Bonifacego IV o przychylność dla tej here-
zji. Biskupi – monofizyci oraz syryjscy Żydzi (przymusza-
ni przez Fokasa do przejścia na chrześcijaństwo) zaczęli 
współpracować z Persami. Wkrótce ludność, przy udzia-
le wojska, wywołała powstanie i Fokasa obalono.

Nowy cesarz – Herakliusz I – usiłował pozyskać mo-
nofizytów dla Kościoła, ale bezskutecznie. Tymczasem 
po zdobyciu Jerozolimy perskie wojska Chosroesa złupi-
ły Święte Miasto i wywiozły do Ktezyfonu najcenniejszy 
skarb chrześcijaństwa – relikwie Krzyża Świętego.

Ojciec Święty zmarł w Rzymie, a pochowano go  
w bazylice św. Piotra. Epitafium na jego grobie pod-
kreśla, że był uczniem i naśladowcą Grzegorza I  
Wielkiego.                                                  Cdn.

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Pań-
stwo zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś ko-
lekcję e-booków, czyli książek elektronicz-
nych, które za darmo – w formacie PDF – 
można pobierać na swoje komputery oraz 
innego rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana 
Pawła II czy Benedykta XVI, „Kazania sej-
mowe” ks. Piotra Skargi, a także kilka dzieł  
z klasyki polskiej literatury. Biblioteka jest 
sukcesywnie rozbudowywana.

„Nie zapomnij 
Warszawiaku 
bohaterstwa 

swych rodaków”
63 dni walki, kilkaset tysięcy poświę-

conych istnień, przelana krew, ból, 
wszystko to w imię wolności. Dzięki 
ludziom, którzy 1 sierpnia 1944 r. sta-
nęli do Powstania Warszawskiego, je-
steśmy ludźmi wolnymi. Możemy być 
dumni, że żyjemy w mieście, o które 
walczyli. Codziennie mijamy ulice, na 
których przelewała się powstańcza 
krew. W czasach, w których głównym 
wyznacznikiem jest pieniądz, zatrzy-
majmy się tego dnia, pokażmy, że  
o Nich PAMIĘTAMY.

My, kibice Legii Warszawa z Wilano-
wa, serdecznie zachęcamy każdego, 
niezależnie od wieku, aby 1 sierpnia 
o godzinie „W” (17.00) stawił się na 
cmentarzu wilanowskim. Razem udo-
wodnijmy, że pamięć o tych ludziach  
i o ich czynach nigdy nie zginie.

„Tyle krwi w imię Wolności – 
jedna minuta w imię Pamięci”

Kibice Legii Warszawa z Wilanowa
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Z życia  
Saloniku  

Wilanowskiego
W wakacje 

 zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę  

prac olejnych
DANIELA  

DE TRAMECOURTA,
malarza od lat związanego  

z Kazimierzem Dolnym.

To już trzeci z kolei artysta zrzeszo-
ny w tzw. Kazimierskiej Konfraterni 
Sztuki, którego prace prezentujemy 
w naszej galerii.

Wcześniej gościliśmy Mieczysławę 
Izdebską – Łazorek i Katarzynę Ve-
linov.

Daniel de Tramecourt urodził się 
w 1950 r., w Lublinie. Ukończył tam-
tejsze liceum plastyczne, następnie 
podjął samodzielne studia malarskie. 
W latach 1997-1998 był stypendystą 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia 
malarstwo, grafikę i rzeźbę. Obecnie 
mieszka w Otwocku.

Autor: 
Maciej Lichota

SKOK PRZEZ ROK LITURGICZNY – część I
zadanie: Rozwiąż test:

1. Ile niedziel wchodzi w skład Ad-
wentu?

□ a) jedna
□ b) dwie
□ c) trzy
□ d) cztery

2. Jak nazywają się Msze św. o Naj-
świętszej Maryi Pannie, charakte-
rystyczne dla okresu Adwentu?

□ a) gregorianki
□ b) roraty
□ c) Msze św. koncelebrowane
□ d) Gorzkie Żale

3. Uzupełnij: Rok liturgiczny rozpo-
czyna… .

□ a) uroczystość Narodzenia Pańskiego
□ b) I niedziela Adwentu
□ c) I niedziela Wielkiego Postu
□ d) uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego

4. Uzupełnij: III niedziela Adwentu 
nosi nazwę (I.) …… . Tego dnia obo-
wiązuje (II.) …… kolor szat liturgicz-
nych.

□ a) I. Gaudete, II. fioletowy
□ b) I. Gaudete, II. różowy
□ c) I. Laetare, II. fioletowy
□ d) I. Laetare, II. różowy
 
5. Okres Adwentu przygotowuje nas:
□ a) tylko do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego
□ b) do świąt Zmartwychwstania Pańskiego
□ c) tylko do powtórnego przyjścia 

Pana Jezusa na końcu czasów
□ d) w pierwszej części do powtórne-

go przyjścia Pana Jezusa na końcu 
czasów, a w drugiej do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego

6. Święto św. Jana Apostoła i Ewan-
gelisty obchodzimy:

□ a) 28 grudnia
□ b) 26 grudnia
□ c) 27 grudnia
□ d) 14 grudnia
     
7. 6 stycznia każdego roku obcho-

dzimy:
□ a) uroczystość Objawienia Pańskie-

go (Trzech Króli)
□ b) święto Ofiarowania Pańskiego 

(Matki Bożej Gromnicznej)
□ c) święto Chrztu Pańskiego
□ d) uroczystość Świętej Bożej Rodzi-

cielki Maryi 

8. Kiedy modlimy się w sposób 
szczególny o pokój na świecie?

□ a) 26 grudnia      
□ b) 7 października      
□ c) 1 stycznia     
□ d) 6 stycznia

9. Oceń poprawność zdań (p – praw-
da, f – fałsz).

I. Święto Ofiarowania Pańskiego ob-
chodzimy w niedzielę następującą po 
uroczystości Objawienia Pańskiego.

II. Pastorałka to teatralne przedstawie-
nie wydarzeń związanych z Bożym 
Narodzeniem.

□ a) p/p 
□ b) p/f 
□ c) f/p   
□ d) f/f
 
10. Zaznacz wszystkie poprawne za-

kończenia zdania, wybierając od-
powiedni wariant. 

Święto Chrztu Pańskiego …… .
I. przypada zawsze 6 stycznia
II. kończy okres Narodzenia Pańskiego
III. przypada w niedzielę następującą po 

uroczystości Objawienia Pańskiego
IV. rozpoczyna okres Wielkiego Postu
□ a) I, II  
□ b) I, II, III 
□ c) II, III 
□ d) I, III

11. Uzupełnij: Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan trwa (I.) …… 
i kończy się (II.) …… .

□ a) I. od 18 do 25 stycznia, II. świętem 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła

□ b) I. od 11 do 18 stycznia, II. świętem 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła

□ c) I. od 18 do 25 stycznia, II. wspo-
mnieniem bł. Jerzego Matulewicza

□ d) I. od 11 do 18 stycznia, II. wspo-
mnieniem bł. Jerzego Matulewicza

12. Święto Ofiarowania Pańskiego 
obchodzimy:

□ a) 6 stycznia
□ b) 2 lutego
□ c) 3 lutego
□ d) 8 stycznia

W czasie wakacji  
pamiętaj o udziale 

w niedzielnej Eucharystii  
i codziennej modlitwie.
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1. Trwa nowenna do św. Anny – nasze 
przygotowanie do uroczystości od-
pustowej.

 Nabożeństwo ku czci św. Anny, 
patronki naszej parafii, zostanie od-
prawione także dziś, o godz. 17.00. 
Następnie będziemy się modlić za 
zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

2. W tym roku uroczystość patronalną 
naszej parafii – wspomnienie litur-
giczne św. Anny, matki Najświęt-
szej Maryi Panny, będziemy obcho-
dzić w niedzielę, 28 lipca. 

 Zachęcamy wszystkie wspólno-
ty parafialne i służbę liturgiczną 
do licznego udziału we Mszy św.  
o godz. 13.00 i w procesji euchary-
stycznej. Kazanie okolicznościowe 
wygłosi ks. Jarosław Hybza, maria-
nin.

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

-  w poniedziałek, 22 lipca 
 – wspomnienie św. Marii Magdaleny;
-  we wtorek, 23 lipca 
 – święto św. Brygidy, zakonnicy;
-  w środę, 24 lipca 
 – wspomnienie św. Kingi, dziewicy;
-  w czwartek, 25 lipca 
 – święto św. Jakuba, Apostoła;
- w piątek, 26 lipca – wspomnienie św. 

Joachima i Anny, rodziców Naj-

świętszej Maryi Panny. 
 W naszym kościele Msze św. w tym  

dniu będą odprawiane według for-
mularza z XVI Niedzieli Zwykłej, 
ponieważ uroczystość została 
przeniesiona na niedzielę.

 Wszystkim obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny składamy ser-
deczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym. 

4. W czwartek, 25 lipca, przypada 
również liturgiczne wspomnienie 
św. Krzysztofa, patrona kierowców. 
Poświęcenie samochodów i innych 
pojazdów mechanicznych nastąpi 
po Mszy św. o godz. 18.00, przed 
kościołem.

5. Początek sierpnia to czas pielgrzy-
mek na Jasną Górę.

 5 sierpnia wyrusza Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka Metropo-
litalna. Ks. Dariusz Kuczyński za-
prasza chętnych, a zwłaszcza mło-
dzież, do grupy pomarańczowej.

 Naszą duchową łączność z piel-
grzymami wyrazimy, odmawiając 
Różaniec przez cały czas trwania 
pielgrzymki. Modlitwę różańcową 
będziemy odmawiać codziennie po 
Mszy św. o godz. 17.00, chodząc 
wokół kościoła.

XVI Niedziela Zwykła  
– 21 lipca 2013 r.

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

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 

od 9.06.2013 do 11.08.2013
Aby wierzący potrafili  

rozpoznawać w Eucharystii  
żywą obecność Chrystusa,  

który im towarzyszy  
w życiu codziennym.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafia.wilanow

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

Fotoreportaże z renowacji publiku-
jemy na stronach internetowych.

- 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


