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

1 P 1,25
Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono 
wam jako Dobrą Nowinę.

EWANGELIA
Łk 17,5-10

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam 
wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak 
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej mor-
wie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się  
w morze, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 
powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź 
do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj 
mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż 
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł  
i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał 
to, co mu polecono? 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszyst-
ko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać.

Oto słowo Pańskie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem,  
który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska  
i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,6-8.13-14

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo 
charyzmat Boży, który jest w tobie przez 
włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam 
Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości,  
i trzeźwego myślenia. 

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź 
udział w trudach i przeciwnościach zno-
szonych dla Ewangelii według mocy Boga! 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode 
mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości  
w Chrystusie Jezusie! 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Du-
cha Świętego, który w nas mieszka.

Umycie nóg, Giovane Palma, 1591

K O M E N T A R Z
Słowa Jezusa kolejny raz przypominają 

nam właściwe znaczenie słowa „wiara”.
Żadne ludzkie siły ani podejmowane 

praktyki nie sprawią, że duże drzewo „prze-
sadzi się w morze”, na miejsce, które w 
tamtych czasach było uważane za wrogie 
życiu. Jeżeli coś tak niezwykłego staje się 
możliwe, to tylko dzięki mocy Bożej. Wiara 
jest więc uznaniem działania tej Bożej mocy 
w otaczającym świecie.

Człowiek wierzący oddaje Bogu całe 
swoje życie, aby On mógł w nim działać. 
Wzrost duchowy dokonuje się nie dzięki 
osobistemu wysiłkowi, choć on również jest 
potrzebny, ale dzięki łasce, której udziela 
Bóg. Dlatego wszystkie pobożne praktyki, 
wyrzeczenia, codzienny trud wierności Bo-
żym przykazaniom mają nas otwierać na tę 
łaskę.

W relacjach z Bogiem to my jesteśmy 
obdarowywani przez Niego. On sam nicze-
go od nas nie potrzebuje. Czy mamy więc 
powody do chlubienia się naszą pobożno-
ścią? Czy nasze posłuszeństwo Ewangelii 
i Bożym przykazaniom upoważnia nas do 
domagania się od Boga jakiegoś szczegól-
nego traktowania?

Jeżeli wszystko to, z perspektywy zba-
wienia, służy przede wszystkim nam, to 
warto sobie powtarzać zdanie, którym 
kończy się fragment Ewangelii z dzisiejszej 
niedzieli: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

ks. Marcin Loretz

PIERWSZE CZYTANIE
Ha 1,2-3;2,2-4

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty 
nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: 
Krzywda (mi się dzieje)! - a Ty nie poma-
gasz? Czemu każesz mi patrzeć na nie-
prawość i na zło spoglądasz bezczynnie? 
Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają 
spory, wybuchają waśnie. 

I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz 
widzenie, na tablicach wyryj, by można 
było łatwo je odczytać. Jest to widzenie 
na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 
niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty 
go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 
niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie 
dzięki swej wierności.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95,1-2.6-9

REFREN:  
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
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Odmawiajmy Różaniec
Odmawiajmy Różaniec, 
ulubioną modlitwę Jana Pawła II, 
który zawierzył swoje życie Matce Boskiej 
słowami „Totus Tuus”.

Według tradycji modlitwa różańcowa powstała po objawieniach Matki Boskiej 
w Tuluzie we Francji, około 1212 r. Św. Dominik, leżąc krzyżem, błagał Maryję  
o skuteczną pomoc w zwalczaniu zła. Zobaczył Ją z wieńcem ze 150 róż i 15 lilii 
i usłyszał zapewnienie, że prośby jego będą wysłuchane dzięki niezawodnej 
broni, jaką jest modlitwa za Jej wstawiennictwem.

Poprzez „Ojcze Nasz” i powtarzane Po-
zdrowienie Anielskie („Zdrowaś Maryjo”) 
powstała pierwsza modlitwa różańcowa, 
która na przestrzeni wieków osiągnęła 
dzisiejszą formę modlitwy myślnej oraz 
ustnej, bogatej w treści teologiczne.

Pozdrowienie Anielskie było tematem 
ciągłej medytacji św. Tomasza z Akwinu 
oraz wielu świętych i błogosławionych.

Św. Josemaria Escrivá de Balaguer 
[1902-75], założyciel Opus Dei, powie-
dział: „Chciałbym, abyście wszyscy mieli 
wielkie nabożeństwo do Najświętszej Ma-
ryi, a jakie są sposoby na to, aby każdego 
dnia coraz bardziej miłować Matkę Bożą? 
Odmawianie świętego Różańca. Nie za-
niedbujcie go, codziennie i w rodzinie, 
on jest potężną bronią, wielkim wyrazem 
miłości do Najświętszej Panny Maryi. 
Czyż to nie jest logiczne, że łączymy się 
z Matką Bożą, która jest Matką naszą, i 
mówimy Jej te wszystkie piękne rzeczy, 
które są w Różańcu? <Ojcze Nasz>, któ-
re wyszło z ust Jej Syna, Jezusa, <Zdro-
waś Maryjo>, które zachowuje woń Anio-
ła, oraz wszystkie pochwalne wezwania  
w <Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świę-
temu...>”.

Papież Jan XXIII podkreślał wartość 
odmawiania modlitwy różańcowej wspól-
notowej, w rodzinach.

Papież Paweł VI podkreślał wagę kon-
templacji, bez tego warunku ograniczymy 
się do mechanicznego powtarzania słów 
„Zdrowaś Maryjo”, które stanowią kanwę 
rozważania tajemnic.

Papież Paweł I, jako kard. Albino Lucia-
ni, pisał: „Gdybym tak na jakimś spotka-
niu katolików poprosił ich, żeby pokazali, 
co  mają w kieszeniach, co bym zoba-
czył? Jakieś grzebyki, okulary, szminki, 
portfele, zapalniczki i inne mniej lub bar-
dziej wartościowe przedmioty. Czemu 

niektórzy kwestionują znaczenie Różań-
ca? Mówią: <jest to modlitwa przesądna, 
infantylna, niegodna dorosłego katolika>. 
Lub też sądzą, że jest automatyczna, zre-
dukowana do pobieżnego powtarzania 
‘Zdrowaś Maryjo’, monotonna i nudna. 
Chciałbym się z tym wszystkim nie zgo-
dzić, dzieląc się kilkoma impresjami dusz-
pasterskimi. Oto pierwsza: nie jest spra-
wą naczelną kryzys Różańca, lecz kryzys 
modlitwy w ogóle. Ludzie są dziś zajęci 
sprawami materialnymi, niewiele myślą  
o duszy. Poza tym naszą egzystencję ata-
kuje hałas. Być wobec Boga choć przez 
pół godziny takim, jakim jestem w rzeczy-
wistości, z moimi niedostatkami i z tym, 
co we mnie najlepsze; pozwolić, by z głę-
bi mej istoty wyszło dziecko, jakim kiedyś 
byłem, chcące śmiać się, szczebiotać, 
kochać Pana, i czujące potrzebę płaczu, 
by mu wreszcie okazano zmiłowanie – to 
wszystko pomaga mi w modlitwie. Róża-
niec, modlitwa prosta i łatwa, pomaga mi 
znów być dzieckiem i wcale się tego nie 
wstydzę”.

Papież Jan Paweł II powiedział: „Róża-
niec jest moją umiłowaną modlitwą. Mo-

dlitwą cudowną. Cudowną w swej prosto-
cie i w swej głębi”. „W odmawianiu Różań-
ca chodzi przede wszystkim nie tyle o po-
wtarzanie formuł, co raczej o nawiązanie 
ufnej rozmowy z Maryją, o mówienie do 
Niej, o wypowiedzenie wobec Niej swoich 
nadziei i smutków, o otwarcie przed Nią 
serca, o wyznanie Jej swojej gotowości 
przyjęcia planów Bożych, o przyrzeczenie 
Jej wierności w każdej sytuacji, a zwłasz-
cza w sytuacjach trudnych i bolesnych,  
z niezachwianą wiarą w Jej opiekę i z prze-
konaniem, że Ona wyprosi nam u Syna 
wszystkie potrzebne do zbawienia łaski.”

Do odmawiania Różańca zachęca nas 
sama Maryja, gdy w objawieniach w Lo-
urdes, w Fatimie, a ostatnio w Medjugorie 
prosi o odmawianie tej prostej, a jedno-
cześnie głębokiej modlitwy.

Przywiążmy się więc do Matki Boskiej 
łańcuchem tych cudownych paciorków, 
a zabezpieczy nas to przed pomyleniem 
drogi, ułatwi osiągnięcie celu naszego ży-
cia na ziemi i bezbłędnie zaprowadzi do 
domu Ojca w niebie.

Trzymając różaniec w dłoniach, chowa-
my się pod skrzydła Maryi i jest to w tym 
momencie najbezpieczniejsze miejsce na 
ziemi.

M. J.
/Cytaty zaczerpnięte z „Przesuwając 

paciorki różańca”  ks. Adolfa Janczaka 
SCJ i  „Cudów Różańca Świętego” Ange-
lo Figurelliego/

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Państwo 
zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś kolekcję e-bo-
oków, czyli książek elektronicznych, które za 
darmo – w formacie PDF – można pobierać na 
swoje komputery oraz innego rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana Paw-
ła II czy Benedykta XVI, „Kazania sejmowe”  
ks. Piotra Skargi, a także kilka dzieł z klasyki 
polskiej literatury. Biblioteka jest sukcesywnie 
rozbudowywana.
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List Episkopatu Polski zapowiadający obchody  
XIII Dnia Papieskiego w następną niedzielę

Jan Paweł II 
– papież dialogu

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata pokazały, z jaką trudno-
ścią przychodzi nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu dziedzinach życia: 
w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, 
którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się między sobą w kwe-
stiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce czy gospodarce. Trudny, ale 
potrzebny jest dialog na temat współczesnej rodziny czy wychowania.

Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu, czyli rozmowy papieża  
z Bogiem na modlitwie, w czasie Liturgii i w osobistych kontaktach. Lata papieskiego 
posługiwania były również naznaczone jego dialogiem z człowiekiem i ze współcze-
snym światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić tegoroczny Dzień Papieski, który 
odbędzie się w najbliższą niedzielę. Jego tematem będą słowa: „Jan Paweł II – Papież 
Dialogu”.

Potrzeba dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś 

słowo Boże przypomina nam, że Bóg od po-
czątku historii zbawienia wchodził w dialog  
z człowiekiem, dając wyraz miłości Stwórcy 
do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci. 
Dialog z Bogiem wynikał również z potrzeby 
ludzkiego serca, które odpowiadało w ten spo-
sób na miłość Boga. Dialog ten został zakłóco-
ny przez grzech pierwszych rodziców, którzy 
wchodząc w rozmowę z wężem – szatanem, 
zerwali dialog miłości ze Stwórcą. Grzech 
wprowadził w relację człowieka do Boga lęk  
i niepokój, brak zaufania i podejrzliwość.

W sercu człowieka pozostała jednak tęsk-
nota za prawdziwym i szczerym dialogiem ze 
Stwórcą. Wyrazem zagubienia ludzkiego i tę-
sknoty za Bogiem są słowa z Księgi proroka 
Habakuka: „Dokąd, Panie, wzywać Cię będę, 
a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, 
a Ty nie pomagasz?” (Ha 1,2). Bóg jednak 
odpowiada na ludzkie lęki i niepokoje, wysy-
łając proroków, by ostatecznie dać odpowiedź  
w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. W Nim 
Bóg nieustannie rozmawia z człowiekiem. W 
dzisiejszej Ewangelii tę prawdę odkrywają 
Apostołowie, prosząc Chrystusa o przymno-
żenie wiary, ponieważ ona jest przestrzenią 
dialogu człowieka z Bogiem.

Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzie-
li zachęca, abyśmy słysząc głos Pana, serc 
nie zatwardzali, abyśmy usłyszeli głos Jego 
(por. Ps 95,7). Ostatecznym celem dialogu 
Boga z człowiekiem jest bowiem jego zba-
wienie. Kościół, będąc w Chrystusie znakiem 
i narzędziem zbawienia, posługuje się – jak 
przypominał bł. Jan Paweł II – metodą dialo-
gu, aby prowadzić nas do nawrócenia, pokuty, 
odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy 
odkupienia (por. RP, 25).

Zasady prawdziwego dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog 

domaga się zachowania kilku istotnych zasad. 
Według bł. Jana Pawła II podstawowym wa-
runkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. 
Jej biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu 
człowieka z Bogiem, na wierności Przymie-
rzu, które w pełni objawiło się w Jezusie Chry-
stusie.

Kolejną ważną zasadą dialogu jest wier-
ność Jezusowi Chrystusowi, który jest „drogą, 
prawdą i życiem” (J 14,6), oraz założonemu 
przez Niego Kościołowi. Błogosławiony pa-
pież widział pewne niebezpieczeństwo w tym, 
że człowiek w imię powierzchownie pojmowa-

nego kompromisu i chęci zachowania spokoju 
gotów jest zrezygnować z niektórych prawd 
wiary. Taka postawa wobec wiary w sposób 
oczywisty godzi w jej integralność i tożsa-
mość. W 1979 r., w Częstochowie, w przemó-
wieniu do Konferencji Episkopatu Polski Jan 
Paweł II zaznaczył: „W dialogu trzeba jasno 
mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać 
z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo 
jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja je-
stem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać”.

Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, 
krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on 
od spotkania człowieka z człowiekiem, cier-
pliwego słuchania, zadawania pytań, aż po 
możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany 
dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz 
wzajemny szacunek. Daje możliwość prze-
myślenia własnych argumentów, ich zweryfi-
kowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie 
jest mu obce doświadczenie trudności i braku 
zrozumienia. Wierzymy jednak, że prawda jest 
silniejsza i ma moc pokonać przeciwności. Ta-
kim procesem dialogu kieruje Duch Święty – 
Dawca Mądrości, na którego powinniśmy się 
nieustannie otwierać. Dialog kończy się, jeśli 
miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć 
dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przy-
kład kompromis za wszelką cenę, godzący się 
na odstępstwa od prawdy. Nie wolno bowiem 
godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet 
kosztem utraty popularności. Św. Paweł w li-
ście do Tymoteusza przypomina, że: „nie dał 
nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości,  
i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7).

Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, po-
zostawił nam także przykład takiego dialogu. 
Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie 
modlitewne w Asyżu (1986 r.), nieustanny 
dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódca-
mi religijnymi, spotkania z dyplomatami nie-
mal wszystkich krajów świata, przemówienia  
w parlamentach czy organizacjach międzyna-
rodowych, jak chociażby w ONZ. Wszystkie te 
działania miały swe źródło w ciągłym dialogu 
błogosławionego papieża z Bogiem na modli-
twie.

Nie ulega wątpliwości, że każde spotkanie 
ludzi stwarza okazję do dialogu. Myślimy tutaj 
szczególnie o narzeczeństwie i małżeństwie, 
o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i spo-
łeczności lokalnej, w miejscu nauki czy pracy,  
w świecie kultury i mediów, w sferze społecz-
nej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty 
Jan Paweł II przypominał też o dialogu w ło-
nie samego Kościoła. We wspomnianej już 

adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał:  
„U podstaw owego dialogu z innymi Kościoła-
mi i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi 
religiami, jako warunek jego wiarygodności  
i skuteczności, winien znaleźć się szczery wy-
siłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz 
samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest 
świadomy (…) istniejących w jego łonie na-
pięć, mogących stać się czynnikami podziału” 
(RP, 25). Przezwyciężenie napięć i konfliktów 
w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek staje 
wobec słowa Bożego i, odrzucając własne su-
biektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, 
gdzie się ona znajduje. Źródłem prawdy jest 
słowo Boże i jego autentyczna interpretacja, 
podawana przez Magisterium Kościoła. W tym 
świetle trzeba wsłuchiwać się we wzajemne 
opinie, wstrzymując się od pospiesznych ocen 
i sądów.

Wspierajmy wspólne dzieło
Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na 

bliską już kanonizację naszego papieża, który 
był i jest darem Opatrzności Bożej dla Kościo-
ła. Pragniemy też nadać głębszy wyraz temu 
wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji 
Jego wskazań i nauki. Dlatego też za tydzień, 
podczas XIII Dnia Papieskiego, obchodzone-
go pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Dia-
logu”, będziemy mieli okazję wspomóc także 
dzieło, które od lat nazywane jest „żywym 
pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło 
Nowego Tysiąclecia poprzez stypendia wspie-
ra materialnie i duchowo ponad 2500 stypen-
dystów z całej Polski, pochodzących głównie  
z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Po-
laków z kraju i z zagranicy mogą oni realizo-
wać swoje marzenia edukacyjne. W duchu 
wartości, którym służył błogosławiony papież, 
stypendyści pragną dobrze przygotować się 
do zadań czekających ich w dorosłym życiu. 
To wielkie i piękne dzieło wszystkich Polaków 
bł. Jan Paweł II już za życia określił jako po-
mnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej za-
chęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, 
dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przy-
szłą niedzielę, podczas kwesty przy kościo-
łach, na ulicach i w miejscach publicznych, bę-
dziemy mogli wesprzeć także materialnie ten 
wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany 
błogosławionemu papieżowi. Jest to możliwe 
właśnie dzięki zbiórce w Dzień Papieski, za 
którą wszystkim serdecznie dziękujemy.

Na czas przeżywania XIII Dnia Papieskiego 
udzielamy wszystkim pasterskiego błogosła-
wieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie,
21 czerwca 2013 r.



4  Nr 241

Kurs finansowy 
w oparciu  
o Biblię

W październiku rozpocznie się  
w naszej parafii dziesięciotygo-
dniowy kurs finansowy, którego 
celem jest nauka zarządzania fi-
nansami w oparciu o rady biblijne. 
Kurs będzie się odbywał w środy,  
o godz. 19:00, w dzwonnicy.

Wszystkie zainteresowane oso-
by zapraszamy na spotkanie in-
formacyjne, które odbędzie się 
9 października, o godz. 19:00,  
w dzwonnicy.

Po spotkaniu będzie możliwość 
zapisania się na kurs.

Msza św. wotywna  
o Duchu Świętym

Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która w naszej religijności 
pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Dlatego w naszej parafii wprowadzamy na-
bożeństwo do Ducha Świętego. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca spra-
wowana będzie Msza św. wotywna o Duchu Świętym.
Nabożeństwo do Ducha Świętego – 

Ducha miłości i mądrości

Nabożeństwo polega na comiesięcz-
nym uczestniczeniu we Mszy św. wotywnej  
o Duchu Świętym. Jest godne polece-
nia, gdyż z taką Mszą św. wiąże się wiele 
łask, zwłaszcza świateł dla praktycznego 
funkcjonowania, po pierwsze dla kapłana –  
w ramach posługi kapłańskiej czy duszpa-
sterskiej, po drugie – dla wiernych, przy-
chodzących po światło dla trudnych spraw. 
Warto, żebyśmy uczestniczyli w tej wotywie 
z nastawieniem szukania światła Bożego.

Nabożeństwo to bierze swoje źródło 
w objawieniach bł. s. Miriam od Jezusa 
Ukrzyżowanego. Miriam Baouardy (1846-
1878), w 1983 r. beatyfikowana przez bł. 
Jana Pawła II, „Mała Arabka”, karmelitanka 
bosa z Palestyny, odznaczała się szczegól-
nym nabożeństwem do Ducha Świętego, 
obdarzona była łaską stygmatów i wysokie-
go stopnia modlitwy mistycznej, odbierała 
nadzwyczajne łaski i światła. Pozostawiła 
po sobie gorące wezwanie do praktykowa-
nia nabożeństwa do Ducha Świętego.

Całym swym życiem przekazuje współ-
czesnemu światu głębokie orędzie, które 
nie traci na swej aktualności. Szczególną 
uwagę zwraca na obecność Boga, któ-
ry objawia swe imię jako Miłość i staje się 
bliski każdemu człowiekowi dzięki darowi 
Syna i darowi Ducha Świętego, działające-
go w Kościele. Całym swym życiem wska-
zuje na nadprzyrodzoną rzeczywistość, 
wzywając każdego z nas do przebudzenia.

W klasztorze w Pau, podczas objawienia, 
wypowiedziała znamienne słowa do matki 
przełożonej: „Świat śpi, a Bóg nieskoń-
czonej dobroci i godzien wszelkiej chwały 
jest zapomniany przez wszystkich! Patrz, 
cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga,  
a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże 
i winien Go uwielbiać, śpi! Chodźmy, roz-
budźmy świat!”.

Bardzo aktualne dla współczesnego 
świata jest jej orędzie na temat potrze-
by nabożeństwa do Ducha Świętego.  
W swych objawieniach słyszała głos Je-
zusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha 
Świętego, będzie mnie szukał i mnie znaj-
dzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego 
świadomość będzie delikatna jak polny 
kwiat. Jeżeli będzie to ojciec lub matka, 
to pokój zapanuje w jego rodzinie. Pokój 
będzie w jego sercu zarówno w tym, jak  
i w przyszłym świecie, nie umrze w ciem-
ności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że 
wszyscy kapłani, którzy odprawią raz 
w miesiącu Mszę św. o Duchu Świę-
tym, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie 
uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy 
św., będzie uczczony przez samego 
Ducha Świętego i będzie miał w sobie 
światło. W głębi jego duszy będzie pokój. 
To on przyjdzie uleczyć chorych i obudzić 
tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci 
wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę 
św. albo będą w niej uczestniczyć, i którzy 
będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą 
z tej Mszy św., nie doznawszy tego pokoju 
w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemno-
ściach”.

„Zostało mi powiedziane, że w całym 
świecie należy ustanowić to, by każdy ka-
płan raz w miesiącu odprawiał Mszę św.  
o Duchu Świętym. I ci wszyscy, którzy 
będą w niej uczestniczyć, otrzymają 
szczególne łaski i światła.”

 „Świat i wspólnoty zakonne po-
szukują nowości w nabożeństwach,  
a zaniedbują prawdziwe nabożeństwo 
do Pocieszyciela. To dlatego tkwią w 
błędzie, w rozłamach, to dlatego nie 
ma ani pokoju, ani światła. Nie wzywa 
się światła, jak winno być wzywane,  
a ono właśnie objawia nam prawdę. 
Zaniedbuje się tego nawet w semina-
riach... Trwają prześladowania, zazdrość 
pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To 
dlatego świat jest w ciemnościach. Każdy 
– w świecie czy we wspólnotach – kto bę-
dzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze 
w błędzie. Każdy kapłan, który będzie 
szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, 
gdy będzie mówił o tym innym.”

„Powiedziano mi ponadto, że nadej-
dzie dzień, kiedy szatan będzie wy-
koślawiać obraz naszego Pana i Jego 
słowa w osobach żyjących w świecie, 
kapłanach i zakonnicach. Ale ten, kto 
będzie wzywał Ducha Świętego, od-
kryje błąd. Widziałam też tyle rzeczy na 
temat tego nabożeństwa, że można by 

napisać grube tomy, ale ja nie potrafię  
o tym mówić. A ponadto jestem nieuczona, 
która nie umie ani czytać, ani pisać. Pan 
odkryje to światło temu, komu zechce...”

„Pan ukazał mi wszystko! Oto widzia-
łam Gołębicę ognia! Wołajcie do Gołębi-
cy ognia, do Ducha Świętego, który oży-
wia wszystko. Usłyszałam głos: «Pójdź 
za mną». I ujrzałam, jak zadrżały drzewa 
i góry. Pokój jest mym udziałem, pokój 
i krzyż są mym udziałem, ale boleść  
i zniechęcenie są udziałem złego  
i tych, którzy złego słuchają.”

Głębia mądrości wypływająca z pro-
stoty i pokory może być wzorem i zachę-
tą dla wszystkich szukających prawdy  
i mądrości. Rene Schwob, który nawrócił 
się na chrześcijaństwo, zachwycając się 
nad tak cudownie przejrzystą poezją Ma-
łej Arabki, stwierdził: „Życzmy sobie, by  
w czasie kanonizacji tej małej analfabet-
ki, ogłoszono ją patronką intelektualistów. 
Ona uratuje ich od pychy”.

Błogosławiona siostra od Jezusa 
Ukrzyżowanego wciąż przemawia do 
każdego z nas, wskazując, co w życiu 
jest najważniejsze. Jej serce rozkwitające 
kwiatami wiary, nadziei i miłości jest prze-
piękną i przejrzystą ikoną, w której wyraź-
nie widać oblicze Jezusa, oświetlone mi-
łością Ojca i blaskiem Ducha Świętego.
/źródło: A. Brunot, „Miriam Mała Arabka”, 
przekł. T. Szczepańczyk, Gdańsk 1995/

NABOŻEŃSTWO   
DO  DUCHA  ŚWIĘTEGO
Raz w miesiącu w naszej parafii 

będzie sprawowana Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Zaprasza-
my w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca (poza uroczystościami  
i świętami), o godz. 18.00.

Najbliższa Msza św. wotywna  
o Duchu Świętym zostanie odprawio-
na w poniedziałek, 7 października. 
Niech łączy nas święte światło Ducha 
Świętego!
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O bisiorze i purpurze
W ostatnią niedzielę mogliśmy wysłuchać przypowieści Chrystusa o bogaczu 

i biedaku Łazarzu, w relacji ewangelisty Łukasza (Łk 16, 19-31). Chrystus mówi 
tam: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień  
w dzień świetnie się bawił”. Dla większości z nas bisior to rodzaj dużej ozdoby 
na szyję, a purpura to po prostu jeden z kolorów. Tymczasem można powie-
dzieć, że bogacz, którego imienia nie wymieniono, był współczesnym Chrystu-
sowi milionerem. Dlaczego?

Bogacz dorównywał bogactwem królom  
i to nie dlatego, że stać go było na codzien-
ne ucztowanie, ale dlatego, że jego szaty nie 
były zwyczajne. Ubierał się w bisior i purpu-
rę. Co to znaczy?

Bisior to nie jest to samo, co wisior, wi-
siorek, czyli rodzaj biżuterii. Jest to tkanina 
o nadzwyczajnych właściwościach i cenie. 
Robiono ją z nici wytwarzanych przez pe-
wien rodzaj małży morskich z gatunku Pinna 
nobilis. Ślimaki morskie przytwierdzały się 
do podłoża za pomocą wydzieliny z gruczołu 
bisiorowego, która formowała się w cieniut-
kie jak jedwab nitki, osiągające długość do  
6 cm. Jeden małż wytwarza zaledwie  
1-2 gramy surowej nici, co oznacza, że aby 
uzyskać 200-300 gramów przędzy, potrzeba 
było ok. 1000 muszli. Była to więc najdroż-
sza tkanina starożytności, gdyż do uprzę-
dzenia całej szaty potrzeba było ogromnej 
liczby małży wydobytych z głębin morskich 
(co nastręczało wielkich trudności, gdyż nie 
było przecież sprzętu do nurkowania) i nie-
zwykłego manualnego talentu tkacza.

Dziś istnieje na świecie tylko jedna osoba, 
która umie prząść bisior. Jest to Chiara Vigo, 
mieszkanka Sant Antioco koło Sardynii we 
Włoszech. Tkanina ta przepięknie połysku-
je i mieni się w świetle, a jej nadzwyczajną 
właściwością jest to, że nie daje się farbo-
wać ani malować. Jest przy tym niezwykle 

lekka i delikatna. Podobno parę rękawiczek 
z bisioru da się zmieścić w skorupce orzecha 
włoskiego.

Sudarium z Manoppello, utożsamiane  
z tzw. chustą Weroniki, jest wykonane z bi-
sioru. Jak wspominałam wcześniej, bisior 
nie przyjmuje żadnych barwników. Dlatego 
jest cudem i zagadką, nad którą biedzą się 
naukowcy, w jaki sposób na chuście, mimo 
braku śladów pędzla i drobin farby, znalazł 
się wizerunek twarzy Chrystusa.

Ciekawostką jest to, że nawet w Polsce 
występuje małż słodkowodny: racicznica 
zmienna, który wytwarza nici bisiorowe.

Purpura to nie tylko kolor, ale też tkanina 
o purpurowym kolorze. Barwnik do farbowa-
nia płótna pozyskiwano ze śluzu ślimaków  
z gatunku Murex, zwanych po grecku po-
rphyra, które u wybrzeży Morza Śródziem-
nego poławiali już starożytni Fenicjanie.

Tkanina purpurowa była bardzo kosztow-
na, gdyż do ufarbowania jednej szaty trzeba 
było wyłowić kilka tysięcy ślimaków, zmiaż-
dżyć je i wymieszać z solą, a następnie, po 
trzech dniach, wygotować. W uzyskanym 
roztworze moczono płótno, a potem suszo-
no je na słońcu.

Purpurowe szaty były oznaką władzy i bo-
gactwa. W starożytnym Rzymie jedwabne 
szaty senatorów zdobiły purpurowe pasy,  

a według prawa tylko cesarz mógł ubrać się 
cały w purpurę. Podobnie było w Izraelu, 
gdzie purpurę nosili królowie.

We współczesnym Kościele kardynałów 
nazywa się potocznie purpuratami. Określe-
nie to, z łacińskiego purpuratus, wiąże się  
z kolorem szat kardynalskich, noszonych na 
znak władzy przez „książąt Kościoła”. Na co 
dzień kardynałowie noszą tylko purpurowy 
pas do czarnej sutanny, a np. podczas kon-
klawe tzw. strój chórowy – cały purpurowy.

O bisiorze i purpurze Biblia wspomina 
wielokrotnie. W Księdze Wyjścia Izraelici 
przynieśli Mojżeszowi daninę: bisior, purpu-
rę i inne kosztowności do ozdobienia Namio-
tów Spotkania. W Księdze Machabejskiej 
Jonatan na znak, że został arcykapłanem  
i królewskim przyjacielem, otrzymał od króla 
purpurę i złoty wieniec. W Księdze Daniela 
ów prorok został przyodziany w purpurę, zło-
ty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako 
trzeci w państwie, w nagrodę za wyjaśnienie 
proroctwa niezrozumiałego dla króla chaldej-
skiego – Baltazara. W Apokalipsie Niewiasta 
jest odziana w purpurę, a stolica grzechu – 
Babilon – także w bisior.

Paulina Biernacka - Noceń

SALONIK
WILANOWSKI

ZAPRASZA
W październiku

prezentujemy wystawę obrazów
KATARZYNY  TURAJCZYK

Artystka na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii.
Rysuje i maluje od dziecka, czasem realistycz-
ne, czasami surrealistyczne, czasem abstrak-
cyjne, czasem dziwne, ale zawsze prawdziwe.
Uwielbia eksperymentować z nowymi mediami 
i uwielbia uczyć się nowych technik. Pracuje  
w różnych dziedzinach sztuki: obrazy, instala-
cje, kolaże, sztuka fantasy, grafiki, video art, 
performance i sztuki 3D.

Serdecznie zapraszamy!
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600-lecie  
unii horodelskiej

Dzisiejsze Horodło to niewielka miejscowość, właściwie wieś, poło-
żona w powiecie hrubieszowskim. Obszar gminy Horodło to w dzisiej-
szej Rzeczypospolitej najdalej na wschód położony skrawek naszego 
państwa. Jest niejako symbolem tego wszystkiego, co właśnie w tej 
miejscowości 600 lat temu przyłączano do Królestwa Polskiego.

2 października 1413 r. Horodło, będące wów-
czas we władaniu mazowieckiego księcia z rodu 
Piastów – Ziemowita IV, było świadkiem wieko-
pomnego wydarzenia w dziejach Polski i naro-
dów wchodzących wówczas w skład Rzeczypo-
spolitej. Tego dnia, poprzedzona unią w Krewie 
(1385 r.), zawarta została unia, która przez po-
tomnych nazwana została horodelską. Potwier-
dzała ona wspólną politykę międzynarodową, 
wprowadzała instytucje wielkiego księcia na 
ziemiach pod panowaniem litewskim, wybiera-
nego przez króla Królestwa Polskiego za wiedzą  
i radą panów polskich i litewskich. Przewidywała 
wspólne zjazdy i sejmy oraz przenosiła na Litwę 
instytucje wojewodów i kasztelanów. Zrównywa-
ła w prawach z polskimi katolickie rody litewskie. 
Polskie rody szlacheckie przyjęły kilkadziesiąt 
rodów litewskich do swoich herbów. Arcybiskup 
gnieźnieński Mikołaj Trąba przyjął do swego 
herbu Trąby Radziwiłłów, jeden ze znamienit-
szych rodów litewskich. Wiekopomny ten akt, 
wraz z późniejszą unią litewską z roku 1569, na 
wiele wieków zjednoczył narody Polski i Litwy.

W okresie poprzedzającym wybuch powsta-
nia styczniowego, gdy narastał duch patriotycz-
nej mobilizacji, 10 października 1861 r. została 
zorganizowana dziesięciotysięczna manifesta-
cja w Horodle. Przybyli na nią reprezentanci 
wszystkich stanów i ziem przedrozbiorowej Rze-
czypospolitej, pragnący zamanifestować swoją 
wolę do odrodzenia całej Ojczyzny. Wyrazem 
tego były sztandary i pieczęcie, używane przez 
Rząd Narodowy w czasie powstania stycznio-
wego, przedstawiające trójdzielne herby z Bia-
łym Orłem, Pogonią i Archaniołem Gabrielem. 
Gdyby zamiary powstańców zostały osiągnięte 
i zryw wolnościowy okazał się sukcesem, nie 
byłoby ukraińskich zbrodni na Wołyniu i w Mało-
polsce, a także litewskich w Ponarach.

W miejscu manifestacji na błoniach Horodła 
usypano pamiątkowy kopiec. Zniszczony przez 
Rosjan, został odnowiony w 1924 r. Dziś znaj-
duje się na nim symboliczny pomnik przedsta-
wiający pień ściętego drzewa, z którego wyrasta 
odrośl w kształcie krzyża.

Manifestacja odbiła się szerokim echem  
w ówczesnej Europie. Idea i duch wiekopom-
nego dzieła unii horodelskiej odżyły na nowo  
i w dążeniu do wolności zjednoczyły wszystkich 
mieszkańców Rzeczypospolitej.

Oto kilka fragmentów tego wiekopomnego do-
kumentu, w oryginale spisanego po łacinie:

In nomine Domini amen… W imię Boże 
amen. Na wieczną pamięć. Jesteśmy powinni 
duchowego pokarmu i zbawiennego napoju uży-
czać tym, którym panując pożytków doczesnych 
podajemy podpomożenia, abyśmy tym, które ku 
cielesnej potrzebie podejmujemy, i zbawienne 
też nauki im, ile z nas może być, podawali, iżby-
śmy się nie zdali tylko o pożytkach doczesnych 
starać, a wieczne odpuszczać, i skąd darów 
błogosławieństwa i zapłaty wiecznej czekamy, 
aby stąd nie poczuliśmy uszkodzenia żywota 
wiecznego i aby za prace nasze nie skradaliśmy 
pożytków zapłaty pożądanej.

Dla tego my Władysław z łaski Bożej król 
polski i ziem krakowskiej, sandomirskiej, sie-
radzkiej, lanczyckiej (łęczyckiej), kujawskiej, 
litewskiej nawyższe książę, pomorski, ruski 
pan i dziedzic i Aleksander rzeczony Witowd 
wielkie książę litewskie i ziem ruskich pan  
i dziedzic oznajmujemy przez niniejszy list, któ-
rym to wiedzieć przynależy wszystkim teraz  
i potym będącym, którzy tego wiadomość będą 
mieć, iż ziemie litewskie i ich obywatele podda-
ni państwu naszemu (którym częstokroć rękę 
szczodrobliwości naszej rozciągamy i o pożyt-
ki ich starając się mieliśmy o tym pieczę, jako-
byśmy za częstym staraniem stan i zawołanie 
ich uczynili zacniejsze), chcąc tedy je z wielkim 
pożądaniem w nabożeństwie przyjętej wiary na 
potomne czasy utwierdzić i ugruntować, aby je 
najwyższy Pan, za którego łaską a staraniem 
naszym wzięli oświecenie wiary ku chwale  
i czci imienia swego i tejże wiary powszechnej 
oświeceniu, pomazaniem łaski swej utwierdził, 
iż gdybyśmy ich częstokroć dary szczodrobliwo-
ści naszej pocieszyli, tedy też, jako nabarziej być 
może, chcemy je duchownemi dary zachować  
i przez dobre sprawy i prace zatrzymać. Którzy 
aby w stałości wiary tym lepiej się ćwiczyli, izeby 
z cnoty w cnotę postępowali, jarzmo niewolej,  
w której do tego czasu byli zamotani i związani, 
z szyje ich składając i rozwięzując, z wrodzonej 
nam szczodrobliwości i łaski jem wolności, swo-
body, łaski exempcje i przywileje, które zwykły 
być dawane ludziom powszechnej wiary, wedle 
zamknienia w sobie niniejszego przywileju daje-
my i użyczamy.

(…) Ziemie litewskie (…) zgodnie z wolą, ze-
zwoleniem i zgodą baronów, panów, bojarów 
ponownie wcielamy, (…) przywłaszczamy, (…) 
sprzymierzamy i na wieki jednoczymy ze wspo-
mnianym Królestwem Polskim…

Działo się w miasteczku Hrodle przy rzece 
Bugu na sejmie walnym w dzień wtóry miesiąca 
października roku Pańskiego tysiącznego czte-
rechsetnego trzynastego. Dan przez ręce uczci-
wego w Panu Chrystusie ojca, księdza biskupa 
krakowskiego (Wojciecha Jastrzębca, później-
szego Prymasa Polski), nawyższego kanclerza 
Królestwa polskiego, nam szczerze miłego,  
a pisan przez ręce (Stanisława) Ciołka kano-
nika sandomierskiego, sekretarza naszego.

Można więc powiedzieć, że dokument ten, 
jeden z najważniejszych w dziejach narodu pol-
skiego, wyszedł spod ręki naszego krajana, po-
chodzącego z sąsiedniego Powsina.

Korzystając z okazji, dodam kilka faktów do 
tego, co już przed kilkoma laty napisałem na 
temat tej rodziny, która odcisnęła swoje duże 
piętno na południowym Mazowszu, poczynając 
od Powsina, a na Ostrołęce koło Warki kończąc.

Stanisław Ciołek, podkanclerzy królewski, 
późniejszy biskup poznański, pochodził z moż-
nej rodziny, wywodzącej swe korzenie z północ-
nej części ziemi sandomierskiej.

Jeszcze w XIII w. kroniki ówczesne milczały  
o tym rodzie. Jedynym jej przedstawicielem, 
zapisanym w XIII w. w annałach, jest Andrzej, 

biskup płocki w latach 1254-1261, którego Cioł-
kiem nazywa „Kronika Wielkopolska”. Dopiero 
XIV w. przyniósł wzrost znaczenia tej rodziny,  
a kolejny, XV w. to okres apogeum jej świetności.

Był jeszcze w historii tego rodu jeden taki mo-
ment, gdy w 1764 r. na króla Polski wybrano Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego herbu Ciołek, 
wywodzącego się z Ostrołęki (tej koło Warki), 
potomka Wiganda.

Ciołkowie posiadali wówczas dobra ziemskie 
w ziemi sandomierskiej, lubelskiej, radomskiej 
oraz na Mazowszu: w ziemi czerskiej, warszaw-
skiej i ciechanowskiej.

Na kartach historii drugiej połowy XIV w. 
spotykamy wymienionych we „Spominkach  
o Ciołkach” trzech braci Ciołków – Stanisława, 
Klemensa i Andrzeja. Pierwszy z nich, zwany 
Siłaczem, posiadał nadprzyrodzoną siłę. Znany 
był w kraju z wyginania i łamania przedmiotów 
metalowych, a nadto z podnoszenia dzwonów, 
kłód drewna i innych ciężkich przedmiotów.  
W siłowaniu na rękę nie miał sobie równych. 
Opisy jego siły sprawiają wrażenie wręcz nie-
prawdopodobnych, jednak opisywane w róż-
nych źródłach nabierają cech prawdopodobień-
stwa. Wysłany przez króla Kazimierza Wielkie-
go na wojnę przeciw Litwie o Ruś Halicką, zginął 
w 1356 r., broniąc Włodzimierza Wołyńskiego. 

Drugi z braci – Klemens – wybrał stan du-
chowny, zostając scholastykiem kieleckim.  
W kancelarii króla Kazimierza Wielkiego pełnił 
odpowiedzialną funkcję notariusza. Był również 
autorem wielu tekstów literackich, tak świeckich, 
jak i religijnych, a także rozpraw filozoficznych. 
Po śmierci Kazimierza Wielkiego przeniósł się 
na Mazowsze, pracując w kancelariach książąt 
mazowieckich. Zmarł w 1391 r. Został pochowa-
ny razem ze swoim bratem – Stanisławem „Siła-
czem” – w Warce.

Trzeci z braci Ciołków – Andrzej – najbar-
dziej nas interesuje, ponieważ to on był ojcem 
Stanisława – poety dworskiego, podkanclerze-
go i późniejszego biskupa poznańskiego, który 
wcześniej wraz z matką i braćmi współfundował 
kościół w Powsinie, dla wspomożenia duszy 
zmarłego ojca i męża, wojewody czerskiego. 
Andrzej Ciołek pisał się z Żelechowa i stamtąd 
najprawdopodobniej pochodził. Później prze-
niósł się na Mazowsze, gdzie związał się z dwo-
rami książąt mazowieckich: Janusza I Starego, 
Siemowita III i Siemowita IV. Posiadał majątki 
ziemskie w rodzinnej Sandomierszczyźnie i na 
Mazowszu. Tu jego domenami były tereny wsi 
Ostrołęka i Garwolin w ziemi czerskiej, a także 
Powsin, Lisy, Narty, Kabaty i kilka pomniejszych 
w ziemi warszawskiej. Przed 1377 r. został 
chorążym płockim, a około 1390 r. wojewodą 
czerskim (mazowieckim). Był człowiekiem nad-
zwyczaj uczciwym. Jako asesor nie wahał się 
stanąć po stronie niesłusznie skazanego na 
konfiskatę dóbr dziedzicznych Jana Rzeszotki 
z Czerniewic, przez co naraził się księciu Janu-
szowi, sędziom warszawskiemu i czerskiemu 
oraz innym asesorom. Zmarł, jak przekazują 
„Spominki”, otruty, 3 kwietnia 1396 r. Żonaty 
był, jak twierdzi A. Boniecki, z Elżbietą z rodu 
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Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

zadanie 1: 

Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wpisując odpowiednie skróty (P/F). 

1 Miesiąc, w którym w sposób szczególny odmawiamy Różaniec, 
to listopad. 

2 W 2005 r. bł. Jan Paweł II dołączył do tajemnic część  
chwalebną Różańca.

3 W czasie Różańca modlitwę „Zdrowaś Maryjo” odmawiamy  
53 razy.

4 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej  
obchodzimy 7 października.

zadanie 2: 

Rozwiąż krzyżówkę. 

1
2

3
4

5
6

7
8

1. … Pana Jezusa w Jordanie (1 tajemnica światła)
2. Przemienienie Pana Jezusa na … Tabor (4 tajemnica światła)
3. Dźwiganie … (4 tajemnica bolesna)
4. … św. Elżbiety (2 tajemnica radosna)
5. … Pana Jezusa w świątyni (4 tajemnica radosna)
6. … Pana Jezusa (2 tajemnica bolesna)
7. … ukoronowanie Pana Jezusa (3 tajemnica bolesna)
8. Zesłanie … Świętego (3 tajemnica chwalebna)

Autor: Maciej Lichota

Sulimów z Garbowa i Grodziny (Zawisza Czarny 
nazywał jej syna, Stanisława, bratem ciotecz-
nym). Pozostawił po sobie czterech synów: Wi-
ganda, Andrzeja, Stanisława i Klemensa oraz 
córkę Annę, która w 1425 r. zrzekła się swoich 
praw do spadku w zamian za zadośćuczynienie.

Autor „Spominków o Ciołkach” pierwszego 
w kolejności, jako najstarszego z rodzeństwa, 
wymienia Wiganda i taką właśnie wersję star-
szeństwa przyjęła również autorka biografii Sta-
nisława Ciołka – Zofia Kowalska. Moim jednak 
zdaniem, starszy od Wiganda był Stanisław, po-
nieważ imię Wigand, niespotykane na południo-
wym Mazowszu, jak wykazałem w artykułach 
o tej rodzinie, nadał wojewoda Andrzej Ciołek 
(1356-96) swojemu synowi na cześć wielkiego 
księcia litewskiego Witolda, który na chrzcie 
świętym przyjął imię Wigand. Chrzest Witol-
da odbył się w Tapiau 21 października 1383 r. 
Tak więc nasz powsiński Wigand mógł urodzić 
się dopiero po tej dacie. Natomiast Stanisław, 
jak sam zeznał do protokołu na procesie Polski  
z zakonem krzyżackim, urodził się w 1382 r.

Wigand pisał się zwykle „z Powsina”, choć 
nieraz zdarzyło się, że napisał inaczej. Dwukrot-
nie stawał na ślubnym kobiercu. Imienia pierw-
szej wybranki jego serca niestety nie znamy. 
Wiemy jednak, że z tego związku miał trzech 
synów: Andrzeja, Jana i Stanisława oraz córkę 
Dorotę. Z drugą żoną, Anną, dochowali się czte-
rech synów: Zygmunta, Krzysztofa, Piotra i Alek-
sandra oraz córki Anny. Jak pisze Zofia Kowal-
ska, w 1439 r. Wigand zawarł umowę z dziećmi 
pierwszej żony, przepisując na nich swoje włości 
w Powsinie, Nartach, Kabatach i Łazach w ziemi 
warszawskiej. Sam z drugą żoną i pozostałymi 
dziećmi przeniósł się do dóbr czerskich, zosta-
wiając w swoich rękach Ostrołękę, Starą i Nową 
Wieś, Zakrzewo i Pilczę. Zmarł w 1452 r.

Drugi brat Stanisława Ciołka – Andrzej – 
dostał po ojcu dobra sandomierskie, o czym 
świadczy, że pisał się z Żelechowa. Pozostawił 
po sobie pięcioro dzieci: Andrzeja, Mikołaja, 
Stanisława, Piotra i Konstancję. Zmarł wiosną 
1436 r. W archiwach zachowały się dokumenty 
dowodzące tego, iż dwaj jego synowie: Andrzej 
i Mikołaj w 1458 r. dokonali podziału dóbr odzie-
dziczonych po ojcu.

Ostatni z braci podkanclerzego Stanisława 
– Klemens – pisał się z Bielan, należących do 
sandomierskiego dziedzictwa Ciołków. Był sy-
gnatariuszem konfederacji zawartej przez grupę 
43 dygnitarzy i możnowładców polskich z bisku-
pem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim na 
czele. Podpisana w Nowym Mieście Korczynie, 
25 kwietnia 1438 r., miała na celu utrzymanie 
bezpieczeństwa w kraju i obrony przed herezja-
mi. W 1449 r. Klemens rozgraniczył swoje wsie 
w ziemi sandomierskiej: Bielany, Świerze Małe 
i Mirowie od wsi Świerze Wielkie, należącej do 
jego kuzyna, Mikołaja Drzewickiego – kustosza 
sandomierskiego. Klemens pozostawił po so-
bie dwóch synów: Piotra i Klemensa. Data jego 
śmierci jest nieznana.

O siostrze Stanisława Ciołka – Annie – nie 
wiadomo nic oprócz tego, co napisałem o niej 
powyżej.

Czterej bracia Ciołkowie, którzy wraz ze swo-
ją matką, Elżbietą, fundowali kościół w Powsinie, 
pozostawili po sobie liczne potomstwo, z tego, 
co wiemy było to trzynastu synów i trzy córki. 
Można powiedzieć, że okolice Wilanowa, Kon-
stancina-Jeziorny, Piaseczna, Góry Kalwarii, 
Czerska, ale też druga strona Łużyca to miejsca, 
w których do dnia dzisiejszego mieszkają ich po-
tomkowie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Krzysztof Kanabus
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie od-
prawione o godz.17.00, a po nim, z racji 
pierwszej niedzieli miesiąca, odbędzie 
się procesja eucharystyczna. Będzie-
my również modlić się za zmarłych po-
lecanych w wypominkach rocznych.

2. Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca rozpocznie się o godz. 15.30,  
w kanonii.

3. W październiku zapraszamy wszyst-
kich do modlitwy różańcowej w intencji 
naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach 
osobistych. Nabożeństwo odprawiane 
jest w niedziele, o godz. 17.00, a w dni 
powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. 
Dzieci na wspólny Różaniec zaprasza-
my szczególnie w poniedziałki, wtorki  
i środy, o godz. 17.30.

 Dzieci i młodzież zapraszamy też do 
udziału w konkursie różańcowym. 
Przewidziane są nagrody.

4. Zapraszamy do obejrzenia nowej eks-
pozycji w dzwonnicy. Tym razem pre-
zentowane są płótna Katarzyny Turaj-
czyk, artystki na stałe mieszkającej  
w Wielkiej Brytanii. Wystawa potrwa do 
końca października.

5. W piątek, 11 października – o godz. 
18.00 – zostanie odprawiona Msza 
św., a po niej modlitwa o przebaczenie 
i uzdrowienie. Modlitwę tę poprowadzi 
Zygmunt Szczepański, znany chary-
zmatyk, związany ze wspólnotą Odno-
wy w Duchu Świętym w Magdalence.

6. Jak co roku nasza parafia organizu-
je uroczyście jubileusz małżeństw 

obchodzących rocznicę swojego ślu-
bu. Uroczysta Msza św. odbędzie się  
w następną niedzielę, 13 października, 
o godz. 16.00. Dostojnych Jubilatów 
zapraszamy, by potwierdzili swój udział 
w dziękczynnej Mszy św. sprawowanej 
w ich intencji.

7. Po raz kolejny rusza akcja „Szlachet-
na Paczka”. Organizatorzy poszukują 
woluntariuszy – osób powyżej osiem-
nastego roku życia. Zainteresowanych 
zapraszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej: www.superw.pl.

8. W tym tygodniu przypadają następują-
ce święta liturgiczne:

 - w poniedziałek, 7 października – 
wspomnienie Najświętszej Maryi Pan-
ny Różańcowej;

 - w środę, 9 października – wspomnie-
nie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym  
i zawodowym.

9. Za tydzień w niedzielę, 13 paździer-
nika, będziemy obchodzili XIII Dzień 
Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – 
Papież Dialogu”.

10. Zgodnie z prośbą ks. abp. Józefa Mi-
chalika, przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, i w odpowiedzi na 
zatroskanie Ojca Świętego Francisz-
ka przed kościołem zbieramy ofiary 
do puszek na pomoc pokrzywdzonym  
w wyniku wojny w Syrii.

XXVII Niedziela Zwykła 
– 6 października 2013 r.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 

od 8.09.2013 do 13.10.2013
Aby wierni świeccy odczuwali po-
trzebę służenia własnemu krajowi 

poprzez coraz większe zaangażowa-
nie w życie polityczne i społeczne.

Duchu Święty przyjdź!
Przyjdź, moje Pocieszenie, moja Radości,
przyjdź mój Pokoju, moja Siło, moje Światło. 
Przyjdź i oświeć mnie, abym znalazła źródło, 
z którego powinnam się napić.
Jedna kropla Ciebie wystarczy, 
byś pokazał mi Jezusa takim, jakim jest. 
Nie proszę o inną naukę czy mądrość, 
jak tylko o naukę odnalezienia Jezusa 
i mądrość zachowania Go na zawsze.
Amen.
/bł. s. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego 
(Mała Arabka)/

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM zaprasza
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
W piątek, 11 października – o godz. 18.00 
– zostanie odprawiona Msza św., a po niej 
modlitwa o przebaczenie i uzdrowienie. 
Modlitwę tę poprowadzi Zygmunt Szcze-
pański, znany charyzmatyk, związany  
z Odnową w Duchu Świętym w Magdalence.
Wszyscy jesteśmy charyzmatykami, po-
nieważ w każdym z nas, w sakramencie 
chrztu, a potem bierzmowania, zostały 
złożone dary Ducha Świętego. Nie wszy-
scy jednak z tych darów jednakowo dobrze 
korzystamy. Charyzmatyk, z jakąś szcze-
gólną łaską (darem), jest  po prostu na-
rzędziem wybranym przez Boga do pracy  
w „winnicy Pańskiej”. Posługuje, modląc się 
w czyjeś intencji, w Kościele lub z polecenia 
tego Kościoła.

Z racji przypadającego 7 paździer-
nika święta Matki Bożej Różańcowej 
uroczyste spotkanie Kół Żywego 
Różańca odbędzie się już dziś, a nie 
jak zazwyczaj w drugą niedzielę mie-
siąca. 

Wszystkich członków oraz tych, 
którzy chcą dołączyć do wspólnoty 
modlitewnej, zapraszamy do kanonii, 
na godz. 15.30, i potem na nabożeń-
stwo różańcowe w kościele.

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.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.


