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L I T U R G I A  S Ł O W A   
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

J 14,6
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak  
tylko przeze Mnie.

EWANGELIA
Łk 13,22-30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie 
i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś 
Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść 
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam 
wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. 
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, 
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie koła-
tać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! Lecz 
On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. 
Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy 
i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych naucza-
łeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie 
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 
wszyscy dopuszczający się niesprawiedli-
wości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 
gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,  
i wszystkich proroków w królestwie Bożym,  
a siebie samych precz wyrzuconych. Przyj-
dą ze wschodu i zachodu, z północy i połu-
dnia i siądą za stołem w królestwie Bożym.  
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi,  
i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66,18-21

Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, 
by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą 
i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak 
i wyślę niektórych ocalałych z nich do na-
rodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal  
i Jawan, do wysp dalekich, które nie słysza-
ły mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. 
Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów.  
Z wszelkich narodów przyprowadzą jako 
dar dla Pana wszystkich waszych braci - na 
koniach, na wozach, w lektykach, na mułach 
i na dromaderach - na moją świętą górę  
w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izra-
elici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych 
naczyniach. Z nich także wezmę sobie niektó-
rych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117,1-2

REFREN:  
Całemu światu głoście Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo potężna nad wami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki. 

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 12,5-7.11-13

Zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się 
zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie 
lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, 
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, 
tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego 
za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg 
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to 
bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli 
jesteście bez karania, którego uczestnikami 
stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale 
dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili  
i szanowali ojców naszych według ciała, mimo 
że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy 
posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? 
Tamci karcili nas według swej woli na czas 
znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego 
dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej 
świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wy-
daje się radosne, ale smutne, potem jednak 
przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi 
plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie 
opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie 
ślady nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale 
był raczej uzdrowiony.

K O M E N T A R Z

Ktoś zapytał: „Czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?”. Wydaje się, że to 
bardzo ważne pytanie. Dlaczego 
zatem Jezus nie udzielił na nie odpo-
wiedzi?

Trudno nam jest odgadnąć intencje 
pytającego. Nie wiemy, co skłoniło 
go do poruszenia tego zagadnienia? 
Czy chciał w ten sposób wystawić 
Chrystusa na próbę? A może wyraził 
osobiste obawy?

Jak zwykle w takich przypadkach 
Jezus zwraca uwagę słuchaczy na 
bardziej istotne kwestie. Wskazuje 
na to, co stanowi istotę współpracy z 
łaską Bożą.

Przyjmując prawdę objawioną, 
zobowiązujemy się bowiem do życia 
zgodnego z wymaganiami, jakie nam 
ona stawia. Oznacza to, że nasze 
decyzje, postępowanie, wszystko, co 
robimy, musi być zgodne z wartościa-
mi, które stanowią istotę wyznawanej 
wiary.

Słowa o wiecznym potępieniu nie 
mają nas zastraszyć. Są wynikającą 
z bezgranicznej miłości przestrogą, 
abyśmy ofiarowanego daru odkupie-
nia nie zmarnowali.

ks. dr Waldemar R. Macko

Sąd Ostateczny (fragment)– tryptyk malarza niderlandzkiego, Hansa Memlinga, stworzony 
między 1467 a 1471 rokiem. Obraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.



2  Nr 235

Mogiły  
powstańców  
warszawskich

1. Mogiła Ludwika Michałowskiego (lat 21), Andrzeja Klawera (lat 21)  
i ich trzech nierozpoznanych towarzyszy walki, którzy polegli w tym miejscu 
2 sierpnia 1944 r.; lokalizacja: pod skarpą ursynowską, w pobliżu Wolicy.

2. Grób Krystyny Krahelskiej - „warszawskiej Syrenki”, poległej 2 sierp-
nia 1944 r.; lokalizacja: stary cmentarz służewski.

Foto: Krzysztof Kanabus

Witamy nowych kapłanów
Okres wakacji jest dla księży i wiernych czasem szczególnym. Pierwsi, wypeł-

niając wolę biskupa, muszą rozpocząć pracę w nowej parafii, drudzy pożegnać 
cenionych kapłanów i przyzwyczaić się do ich następców.

W naszej archidiecezji zmiany perso-
nalne wśród duchowieństwa przepro-
wadza się zasadniczo w dwóch turach: 
proboszczowie zmieniają się na począt-
ku lipca, zaś pozostali księża pod koniec 
wakacji.

W tym roku i w naszej parafii dokona-
no zmian personalnych. Swoją posługę 
duszpasterską zakończyli: ks. Dariusz 
Kuczyński (wikariusz od 2008) oraz  
ks. Piotr Wierzbicki (kapelan zmarłego w 
styczniu ks. kard. Józefa Glempa i rezy-
dent naszej parafii w latach 2010-2013). 
Teraz przyszedł czas, aby powitać no-
wych kapłanów: ks. wikariusza Marcina 
Eugeniusza Loretza i ks. rezydenta Prze-
mysława Śliwińskiego. 

Ks. Marcin Eugeniusz Loretz – syn 
Jana i Barbary z domu Frączak, urodzo-
ny 13 lipca 1971 r. w Warszawie. W latach 
1992-1994 studiował w Seminarium Pol-
skim w Paryżu. Na kapłana wyświęcony 
24 maja 1997 r., w bazylice archikatedral-
nej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 
przez kard. Józefa Glempa (prezbiterat 
przyjął wraz z byłymi wikariuszami naszej 
parafii: ks. Dariuszem Kuczyńskim i ks. 
Dariuszem Kowalczykiem). Po święce-
niach kapłańskich został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w parafii Świętej 
Trójcy w Chynowie koło Grójca, następ-

nie, od 1999 r., był wikariuszem parafii 
św. Anny w Piasecznie. W 2002 r. został 
skierowany na studia do Paryża. Magister 
psychologii. W latach 2005-2008 był pre-
fektem alumnów w Wyższym Metropoli-
talnym Seminarium Duchownym św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, w latach 2008-
2013 wikariuszem parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Warszawie 
na Nowym Mieście. Od 2013 r. wikariusz 
naszej parafii.

Ks. Przemysław Śliwiński – syn Wła-
dysława i Elżbiety z domu Rucińskiej, 
urodzony 10 września 1978 r. w Luba-
wie na Pomorzu. Sakramenty wtajem-
niczenia chrześcijańskiego otrzymał w 
kościele Nawiedzenia NMP i św. Anny 
w Lubawie. W Lubawie ukończył Szkołę 
Podstawową i Liceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Broniewskiego. W trak-
cie nauki współpracował z prasą i radiem 
regionalnym. Po zdaniu matury w 1997 r. 
wstąpił do Zgromadzenia Księży Maria-
nów. W 2001 r., po trzech latach studiów 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
Księży Marianów w Lublinie, przeniósł 
się do Wyższego Metropolitalnego Se-
minarium Duchownego św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie oraz rozpoczął studia 
na Papieskim Wydziale Teologicznym  
w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magi-

stra w zakresie katolickiej nauki społecz-
nej. Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 
maja 2004 r., w bazylice archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela, z rąk kard. Józefa 
Glempa (razem z byłym rezydentem na-
szej parafii – ks. Piotrem Wierzbickim). 
Po święceniach kapłańskich został mia-
nowany wikariuszem parafii św. Mikoła-
ja w Grójcu, a od 2006 r. pełnił posługę 
kapłańską w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Babicach. W 2007 r. został skierowa-
ny na studia do Rzymu. Po powrocie ze 
studiów specjalistycznych we Włoszech 
mianowany rezydentem naszej parafii,  
z zamieszkaniem w Domu Archidiecezjal-
nym przy ul. Kolegiackiej 1.

Kapłanom życzymy wielu łask Bożych, 
potrzebnych do pełnienia nowych obo-
wiązków. Zawierzajmy ich posługę naszej 
patronce – św. Annie.

W naszych codziennych modlitwach pa-
miętajmy o kapłanach, szczególnie o tych, 
których Pan Bóg postawił na drodze nasze-
go życia. Modlitewną pamięcią ogarniajmy 
ks. Darka i ks. Piotra oraz tych wszystkich, 
którzy przed laty służyli w naszej parafii. 
Nie zapominajmy również o ks. probosz-
czu i ks. Michale oraz o ks. Marcinie i ks. 
Przemysławie, pamiętając, że modlitwa 
jest najwspanialszym darem, jaki możemy 
naszym kapłanom podarować. 

Na podstawie informacji interneto-
wych oraz książki ks. G. Kalwarczyka: 
„Duchowieństwo archidiecezji war-
szawskiej w roku 2008”

opracował Maciej Lichota
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Czym dla Ciebie jest 
wiara?
To pytanie stawiano sobie od zarania dziejów, bo bez wiary wszystko traci swój 
sens, nie ma dokąd i po co zmierzać, panuje smutek, bezsilność, zwątpienie, 
pustka.
Każdy przeżywa ją na swój wyjątkowy sposób, każdy inaczej ją definiuje.
Kiedy zastanawialiśmy się, jaką ma DLA NAS wartość? W trwodze? Gdy straci-
liśmy wiarę we własne możliwości, w drugiego człowieka? Nigdy, bo wszystko 
na razie się układa?
W Roku Wiary zapytaliśmy o nią przedstawicieli różnych środowisk, profesji 
czy grup wiekowych. Na początek odpowiada… 

prof. Jan Żaryn – historyk, pra-
cownik naukowy UKSW i IPN, działacz 
społeczny, redaktor naczelny „W sieci hi-
storii”.

Wiara w Boga jest dla mnie dziś pod-
stawą, fundamentem życia codziennego, 
przez który staram się „filtrować” sumie-
nie przed podjęciem ważkiej decyzji. 

Ostatnio, przez jakieś ostatnich 10 lat,  
tych decyzji ważnych w moim życiu było 
bardzo, bardzo dużo. Niekiedy, wręcz 
dziennie, musiałem podejmować ich 
dziesiątki. To funduje czasem poczu-
cie ważności czy nawet pychy. Niestety, 
niektóre z nich były przeze mnie podjęte 
bezrefleksyjnie, bez należytego namysłu 
(czasem potrzebnej modlitwy). Ta nauka 
wpłynęła na moje życie.

Dziś wiem, że faktyczną wolność czło-
wieka wobec innych ludzi, nacisków, 
podszeptów grających na niższych mo-
ich strunach osobowości uzyskuję przez 
stały kontakt z Fundamentem. To wiara 
de facto daje to poczucie odprężenia, 
świadomości, iż mam z Kim porozma-
wiać, niezainteresowanym moją klęską 
czy załatwieniem czegoś – kosztem mi-
łości, prawdy, sprawiedliwości. A zatem, 
powtarzam, wiara to wolność. Wolność to 
panowanie nad skutkami swych decyzji, 
to świadome i mądre odczytanie znaków 
czasu. To w końcu stała czujność, inte-
lektualna.

Dziś wydaje się, że być człowiekiem 
wolnym to prawdziwe wyzwanie. W okre-
sie PRL wydawało się, szczególnie w la- 
tach 80., że racja jest tylko po jednej  

 
 
 
 
 
 
 
 
stronie: my i oni, to łatwy do rozszyfrowa-
nia kod wspierający wybory, w tym mo-
ralne.

Dziś potrzebny jest nam silniejszy au-
torytet, czyli Bóg, bez którego pogubimy 
się. Bez Boga żyjąc, możemy, nie wie-
dząc o tym, służyć diabłu. Jak wielokrot-
nie pisał stary diabeł do młodego, szatan 
korzysta z ludzi – nosicieli dezinformacji, 
by nas wciągnąć w orbitę swego piekiel-
nego planu. Nie dajmy się zatem!

Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Będzie łatwiej  
o prawo jazdy

Otwock, Kędzierzyn Koźle oraz 
Tczew – już niedługo w tych miejsco-
wościach będzie można zdawać eg-
zaminy na prawo jazdy. Powstaną tam 
ośrodki ruchu drogowego.

Pozwala na to nowelizacja ustawy o 
kierujących pojazdami, która weszła w 
życie. Obecnie egzamin na prawo jazdy 
można zdawać jedynie w miastach woje-
wódzkich i miastach na prawach powiatu.

Ostateczną decyzję w sprawie utwo-
rzenia dodatkowych ośrodków ruchu 
drogowego podejmą marszałkowie woje-
wództw, ale najprawdopodobniej wielu z 
nich zrezygnuje z takiej możliwości z po-
wodu sporych kosztów.

Nowe punkty egzaminacyjne mogą po-
wstać w 38 miejscowościach.

Wilanowskie  
Lato Sztuki

W każdy weekend, aż do 15 września – 
o godz. 12.00 – dzieci spotkają bajkowych 
bohaterów. Z myślą o nich, docelowo na 
plaży Wilanów, odbywają się spektakle 
teatralne.

Dziś zapraszamy do „Zielonej krainy”. 
Wstęp wolny.

Nie zapłaciłeś 
za śmieci, będą 

problemy 
Jak wynika z danych miejskich, pra-

wie połowa warszawiaków nie zapłaci-
ła w lipcu za wywóz śmieci. Do budże-
tu miasta trafiło 21 milionów złotych, 
a powinno znaleźć się ponad 40 milio-
nów.

W czasie okresu pomostowego każdy 
właściciel nieruchomości, który osobiście 
złożył deklarację śmieciową w Wydziale 
Obsługi Mieszkańców swojego urzędu 
dzielnicy, otrzymał indywidualny numer 
rachunku bankowego, na który powinien 
wnosić opłaty. Jeżeli tego nie robi, zosta-
ną na niego nałożone kary.

Do końca roku do stołecznego ratusza 
powinno trafić 230 milionów złotych.

Wilanów  
Jazz All Stars

Przed nami kolejne spotkanie z gwiaz-
dami. Dziś, o godz. 19.00, na dziedzińcu 
Muzeum Plakatu w Wilanowie, wystąpi 
Grażyna Auguścik & RGG. Wstęp wolny.

Kino pod chmurką 
w Wilanowie

Od 21 sierpnia Urząd Dzielnicy Wila-
nów zaprasza na seanse pod chmurką 
na plaży Wilanów.

28 sierpnia – „Atlas chmur”,
4 września – „Rzeź”,
11 września – „Avatar”,
18 września – „Dorwać Gringo”.
Letnie kino potrwa aż do 18 września. 

Filmy będą wyświetlane w każdą środę, 
o godz. 21.00. Wstęp wolny. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronach Urzędu 
Dzielnicy.
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.38Opracował Jerzy Kruszewski

70. Honoriusz I   (27 X 625 – 12 X 638)

Pochodził z Kapui w Kampanii. Miał arystokra-
tyczne korzenie, jego ojciec – Petroniusz – był 
konsulem rzymskim.

Na papieża wybrany po śmierci Bonifacego V. 
Już po dwóch dniach, 27 października 625 r., zo-
stał konsekrowany, a jego elekcję zatwierdził nie 
cesarz Herakliusz, lecz (w jego imieniu) egzarcha 
Rawenny – Izaak.

Honoriusz był uczniem Grzegorza I Wielkiego, 
toteż swoje rządy wzorował na swym wybitnym 
poprzedniku. Podjął się reformy kształcenia kleru, 
a w swoim otoczeniu zatrudniał raczej mnichów.

Zlikwidował schizmę w Istrii, powstałą na skutek 
potępienia „Trzech rozdziałów” – zbioru pism wy-
korzystywanego do zwalczania monofizytyzmu. 
W tym celu zastąpił schizmatyckiego metropolitę 
– Fortunata z Akwilei – rzymskim subdiakonem – 
Primogeniuszem.

Od Izaaka, egzarchy cesarskiego w Rawennie, 
zażądał odprawienia biskupów, którzy popar-
li ariańskiego księcia Turynu – Arioalda – w po-
zbawieniu władzy katolickiego monarchy Longo-
bardów – Adaloalda. Dla załagodzenia napiętych 
stosunków Ojciec Święty wzniósł w Wiecznym 
Mieście świątynię dedykowaną patronowi Rawen-
ny – św. Apolinaremu, a także zaprowadził nabo-
żeństwo ku czci św. Apolinarego i św. Piotra.

Wobec zapaści administracji cesarskiej Hono-
riusz I przejął praktycznie jej rolę, zarządzając 
całą Italią dla ocalenia jedności chrześcijan w ce-
sarstwie. Odnowił wodociągi rzymskie, napełnił 
zbożem spichlerze kościelne i zaczął wypłacać 
żołd armii cesarskiej. Roztropnie zarządzał Patri-
monium Sancti Petri, czyli majątkiem kościelnym, 
czerpiąc z niego dochody na wznoszenie nowych 
kościołów i odnawianie już istniejących. Dzię-
ki temu zostały odrestaurowane m.in. rzymskie 
świątynie: św. Agnieszki za Murami, św. Pankra-
cego oraz bazylika św. Piotra. Ufundował również 
klasztor świętych Andrzeja i Bartłomieja, przezna-
czając na ten cel swój dom w pobliżu Lateranu. 
Nadał przywilej egzempcji (pierwszy odnotowany 
w źródłach kościelnych) opactwu w Bobbio (Ape-
niny), wyłączając klasztor spod jurysdykcji bisku-
piej, a pozostawiając go jedynie pod władzą pa-
pieską.

Zabiegał o nawrócenie arian, a także wspierał 
działania na rzecz dalszej chrystianizacji Anglii, 
nadając paliusze arcybiskupom Canterbury i Yor-
ku. Dyskusja z Iroszkotami, czyli celtyckimi Szko-
tami, w sprawie wspólnego terminu obchodu świąt 
wielkanocnych nie doprowadziła jednak do przyję-
cia przez nich rachuby rzymskiej. Na VI synodzie 
w Toledo papieża reprezentował jego wysłannik, 
Turninus, który przekazał zgromadzonym bisku-
pom m.in. wezwanie do bardziej energicznego 
nawracania niewierzących.

W tym czasie patriarcha Konstantynopola, 
Sergiusz I, podjął próbę doprowadzenia mono-
fizytów do jedności z Kościołem, głosząc, że 
Chrystus miał dwie natury, ale działał jedną, bo-
sko-ludzką energią (monoenergetyzm). Uczony 

mnich, Sofroniusz, uznał wtedy, że jest to nowa 
odmiana monofizytyzmu, a kiedy wyniesiono go 
do godności patriarchy jerozolimskiego, wyłożył 
naukę o dwojakim działaniu Chrystusa. Sergiusz 
I zwrócił się wówczas, a było to w 634 r., o roz-
strzygnięcie sporu do papieża. Ten najwyraź-
niej nie wnikał w niuanse teologiczne, bo nawią-
zał do postanowień Soboru Chalcedońskiego  
i w pospiesznej odpowiedzi wyraził nieprecyzyj-
ny pogląd, pisząc m.in. o jednej woli jako źródle 
działania Chrystusa. Na ten i inne listy papie-
skie – adresowane zarówno do Sergiusza I, jak 
i do Sofroniusza – powoływali się później mo-
nofizyci w sporach o naturę Syna Bożego. Sam 
patriarcha konstantynopolitański, po uzyskaniu 
odpowiedzi od Ojca Świętego, nie powracał już 
do problemu energii, za to skupił się na zagad-
nieniu jednej woli, popadając w monoteletyzm 
(monos – jedyny, thelema – wola). Ta ostatnia 
wielka herezja chrystologiczna, kwestionująca 
w osobie Chrystusa działanie ludzkie, zyskała 
poparcie cesarza Herakliusza.

Po zwycięstwie nad Persami i odzyskaniu re-
likwii Krzyża Świętego cesarzowi marzyło się 
dzieło pojednania zwaśnionych Kościołów chrze-
ścijańskich. Sądził, że uda mu się tego dokonać, 
opierając się właśnie na doktrynie monotelety-
zmu. Kiedy więc Sergiusz I wydał edykt: „Ekthe-
sis pisteos” („Wyjaśnienie natury”), w którym wy-
łożył swoją doktrynę o jednej woli w Chrystusie, 
władca zatwierdził go i nakazał przybić do drzwi 
ówczesnej świątyni Hagia Sophia, narzucając 
monoteletyzm całemu Kościołowi.

Wydaje się, że zwierzchnik Kościoła rzymskie-
go nie tyle popadł w herezję, co nieświadomie 
wyraził – ale nie publicznie, tylko w prywatnym 
liście – nierozważną opinię teologiczną, bez na-
leżytego rozeznania sprawy. Faktem pozostaje 
jednak, że pół wieku później Sobór Konstanty-
nopolitański III, który był szóstym soborem po-
wszechnym, ogłosił istnienie w osobie Chrystusa 
dwóch woli – boskiej i ludzkiej. Jednocześnie po-
tępiony został monoteletyzm, a jego zwolennicy 
ekskomunikowani, w tym również imiennie Ho-
noriusz I. Papież Leon II zatwierdzając uchwały 
soboru, zarzucił Honoriuszowi sprzeniewierzenie 
się nauce apostolskiej, ale później uznał, że nie 
był on monoteletą, tylko dopuścił się zaniedba-
nia, używając niezbyt ścisłych sformułowań. 
Kolejni namiestnicy Chrystusowi w odmawianej 
formule wiary odrzucali monoteletyzm i wyklinali 
Honoriusza I.

„Problem Honoriusza” miał odegrać znaczącą 
rolę w toczonych przez wieki sporach o nieomyl-
ność papieską. Trwały one jeszcze w XIX w., aż 
po Sobór Watykański I, który w 1870 r. zdogma-
tyzował nieomylność papieża w sprawach wiary 
i moralności.

Honoriusz I zmarł w Rzymie i został pochowany 
w bazylice św. Piotra. Poświęcone mu epitafium 
sławi go jako „przywódcę ludu”.                                                  

Cdn.
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SKOK PRZEZ ROK LITURGICZNY – część V
zadanie: Rozwiąż test:

1. Miesiąc różańcowy to:
□ a) maj
□ b) kwiecień
□ c) październik
□ d) listopad 

2. Które tajemnice Różańca Świętego 
zostały włączone przez bł. Jana 
Pawła II w 2002 r.?

□ a) radosne
□ b) światła
□ c) bolesne
□ d) chwalebne

3. Ile razy w modlitwie różańcowej 
odmawia się Pozdrowienie Aniel-
skie?

□ a) 50
□ b) 40
□ c) 53
□ d) 55

4. Kiedy obchodzimy wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Różań-
cowej?

□ a) 1 października
□ b) 8 września
□ c) 7 października
□ d) 22 października

5. Uzupełnij, wybierając odpowiedni 
wariant.

 W czwartki odmawiamy (I.) ……  
Różańca Świętego, do których nale-
żą m.in.: ustanowienie Eucharystii  
i (II.) …… .

□ a) I. tajemnice radosne, II. ofiarowanie 
Pana Jezusa w świątyni 

□ b) I. tajemnice światła, II. odnalezienie 
Pana Jezusa w świątyni

□ c) I. tajemnice światła, II. chrzest 
Pana Jezusa w Jordanie

□ d) I. tajemnice radosne, II. Przemie-
nienie na górze Tabor

6. Ile razy w modlitwie różańcowej 
odmawia się Modlitwę Pańską?

□ a) 5
□ b) 6
□ c) 7
□ d) 8 

7. Uroczystość Wszystkich Świętych 
obchodzimy:

□ a) 1 listopada
□ b) 2 listopada
□ c) 25 listopada
□ d) 2 grudnia

8. 2 listopada przypada:
□ a) wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych
□ b) wspomnienie Świętych Aniołów 

Stróżów
□ c) uroczystość Wszystkich Świętych
□ d) uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia NMP

9. Kiedy obchodzimy rocznicę po-
święcenia bazyliki laterańskiej?

□ a) 10 grudnia
□ b) 11 listopada
□ c) 8 grudnia
□ d) 9 listopada 

10. Jaką uroczystość obchodzimy  
w ostatnią niedzielę roku  
liturgicznego?

□ a) Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata

□ b) Niepokalanego Poczęcia NMP
□ c) Wniebowzięcia NMP
□ d) Narodzenia Pańskiego

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.

W czasie wakacji pamiętaj  
o udziale w niedzielnej Eucharystii  
i codziennej modlitwie.

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. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Następnie będziemy się modlić  
w intencji zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

2. Dziś witamy ks. Marcina Loretza, który zo-
stał skierowany do pracy w naszej parafii. 
Życzymy mu błogosławieństwa Bożego  
w pełnieniu powierzonych mu obowiązków.

3. W niedzielę, 1 września, przypada 74. rocz-
nica wybuchu II wojny światowej. W tym 
dniu w sposób szczególny będziemy się 
modlić za poległych w obronie Ojczyzny.

4. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego zostaną odprawione według na-
stępującego porządku:

 - dla Gimnazjum nr 116 z Powsinka i Liceum 
Ogólnokształcącego – w poniedziałek,  
2 września, o godz. 9.00;

 - dla szkół podstawowych – we wtorek,  
3 września, o godz. 10.00.

5. Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się w następną niedzielę, 1 wrze-
śnia, podczas Mszy św. o godz. 11.30.

6. Uroczysta Msza św. w 330. rocznicę Wik-
torii Wiedeńskiej zostanie odprawiona  
w naszym kościele w czwartek, 12 wrze-
śnia, o godz. 18.00. Przewodniczyć jej bę-
dzie Jego Ekscelencja ks. abp Celestino 
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

 W czasie Mszy św. będziemy się modlić za 
naszych parafian i wszystkich mieszkań-
ców Wilanowa. Zapraszamy do licznego 
udziału w uroczystości.

7. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w poniedziałek, 26 sierpnia – uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Częstochowskiej;

- we wtorek, 27 sierpnia – wspomnienie św. Mo-
niki;

- w środę, 28 sierpnia – wspomnienie św. Augu-
styna, biskupa i doktora Kościoła;

- w czwartek, 29 sierpnia – wspomnienie mę-
czeństwa św. Jana Chrzciciela.

 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

8. W bieżącym miesiącu i we wrześniu mamy 
jeszcze wolne intencje mszalne.

9. Kończą się wakacje. Zachęcamy do udzia-
łu w nabożeństwach w dni powszednie,  
o godz. 17.30:

- w poniedziałek – nabożeństwo do św. Anny,
- w środę – nabożeństwo do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy,
- w czwartek – Koronka do Miłosierdzia Bo-

żego, 
- w piątek – adoracja Najświętszego Sakra-

mentu od godz. 12.30 do 17.00.

10. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

-  Jakub Andrzej Lipczik, kawaler z parafii  
pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie,  
i Agata Żebrowska, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź II;

-  Paweł Piotr Rudnicki, kawaler z parafii  
pw. św. Tadeusza w Warszawie,  
i Aneta Rumianek, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpnia 2013 r.

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

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

- 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

 

od 11.08.2013 do 8.09.2013
Za wszystkich nauczycieli, 

aby umieli przekazywać umi-
łowanie prawdy i wpajać dzie-
ciom i młodzieży autentyczne 
wartości moralne i duchowe.

Modlitwa  
do św. Michała  

Archanioła
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Święty Michale Archaniele! Wspoma-
gaj nas w walce, a przeciw zasadz-
kom i niegodziwości złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg po-
gromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz ludzkich po tym świecie 
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.


