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K O M E N T A R Z
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – obwieszcza Jezus w dzi-

siejszej ewangelii.
Mówi to saduceuszom, którzy „wierzyli, że nie ma zmartwychwstania”. 

Udowadnia, wprost z Pisma Świętego, które też dla nich było autorytetem, 
że sam Mojżesz wierzył w zmartwychwstanie, skoro nazwał Boga „Bogiem 
Abrahama, Izaaka, Jakuba” – ojców wiary, a jednak dawno zmarłych.  
„Bóg jest Bogiem żywych”, co oznacza, że i oni, patriarchowie wiary żydow-
skiej, żyją nowym życiem.

A wiara w zmartwychwstanie dziś? Wśród chrześcijan – a przecież chrze-
ścijanie mają o wiele większe świadectwo Pisma niż saduceusze, bo znają 
zmartwychwstanie samego Jezusa – jest wielu, którzy „nie wierzą w zmar-
twychwstanie”. To nawet nie chodzi o wątpliwości wiary, które bardzo często 
wyjaśnione prowadzą do jej umocnienia. Chodzi o taką postawę wierzących, 
którzy nie widzą nic złego np. w wierze w reinkarnację.

Warto dziś zapytać o moją wiarę w Zmartwychwstałego i w zmartwych-
wstanie. To przecież istota naszej wiary. „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest nasza wiara” – pisał św. Paweł.

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. Bóg to miłośnik życia. Chce, 
abyśmy wszyscy mieli je w obfitości.

ks. Przemysław Śliwiński
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Ps 17,1.5-6.8.15
REFREN:  
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając, nasycę się Twym widokiem. 

DRUGIE CZYTANIE
2 Tes 2,16-3,5

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Oj-
ciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę 
udzielił nam nie kończącego się pociesze-
nia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca 
wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie 
i dobrej mowie! Poza tym, bracia, módlcie 
się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało 
się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród 
was, abyśmy byli wybawieni od ludzi prze-
wrotnych i złych, albowiem nie wszyscy 
mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni 
was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w 
Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będzie-
cie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze 
ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!

Domenico Feti, Mojżesz i krzak ognisty, 1613

PIERWSZE CZYTANIE
2 Mch 7,1-2.9-14

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem  
z matką zostało schwytanych. Bito ich 
biczami i rzemieniami, gdyż król chciał 
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny 
zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu 
wszystkich, tak powiedział: O co pra-
gniesz zapytać i czego dowiedzieć się od 
nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zgi-
nąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. 

W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnie-
nie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz 
nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawa, 
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. 

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie 
natychmiast wysunął język, a ręce wycią-
gnął bez obawy i mężnie powiedział: Od 
Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw 
nimi gardzę, a spodziewam się, że od 
Niego ponownie je otrzymam. 

Nawet sam król i całe jego otoczenie zdu-
miewało się odwagą młodzieńca, jak za nic 
miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim sa-
mym katuszom poddano czwartego. Kona-
jąc, tak powiedział: Lepiej jest nam, którzy 
giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać 
nadzieję, że znów przez Niego będziemy 
wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma 
wskrzeszenia do życia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1,5-6

Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umar-
łych, Jemu chwała i moc na wieki wieków!

EWANGELIA
Łk 20,27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, 
którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwsta-
nia, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycie-
lu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze 
czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbu-
dzi potomstwo swemu bratu. 

Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi,  
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zo-
stawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. 
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich 
będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli 
ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci 
tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych 
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu  
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za 
mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bo-
żymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.  
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, 
gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bo-
giem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest 
[Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją.

Oto słowo Pańskie.
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Józef Piłsudski 
(1867-1935) 
– członek Polskiej Partii Socjalistycz-

nej, twórca Legionów, marszałek Polski 
i Naczelnik Państwa.

Roman Dmowski
(1864-1939) 
– twórca Narodowej Demokracji, sy-

gnatariusz Traktatu Wersalskiego, mini-
ster spraw zagranicznych II RP.

Ignacy Jan Paderewski
(1860-1941) 
– kompozytor i muzyk, działacz nie-

podległościowy, premier i minister 
spraw zagranicznych II RP.

Wincenty Witos
(1874- 1945) 
– działacz ludowy, trzykrotny premier  

II RP, jego ostatni rząd został obalony  
w wyniku zamachu majowego.

Józef Haller
(1873-1960) 
– polski generał, twórca i dowódca 

tzw. Błękitnej Armii, kawaler Orderów 
Virtuti Militari i Orła Białego.

Tadeusz Rozwadowski
(1866-1928) 
– generał, obrońca Lwowa, szef szta-

bu w Bitwie Warszawskiej 1920 r., aresz-
towany po zamachu majowym, zmarł  
w niewyjaśnionych okolicznościach.
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Wilanowscy nauczyciele
w czasach wojny Krzysztof Kanabus

Zdjęcie przedstawia grono pedago-
giczne wilanowskiej szkoły z czasów 
wojny.

Od lewej stoją: Edmund Imielski, Michał 
Mroczek, Władysław Kowal, NN, Jan Ka-
zimierczak, Jan Nemec, Zygmunt Chru-
dziński. Od lewej siedzą: Janina lub Wa-
leria Rączka, Jadwiga Kwiecińska, Karoli-
na Boczar, NN, Józef Kotlarski (kierownik 
szkoły po zamordowaniu przez Niemców 
Adama Worobczuka), Eugenia Smorży-
na, ks. Władysław Jędrych, oraz panie: 
Felicja Sarnecka (pracowała w szkole 
tylko podczas wojny) i Jadwiga Bielawska 
(mieszkała w ochronce). Nie wiem, która 
jest która.

Na fotografii nie ma, a pracowali pod-
czas wojny: Henryka Kwiecińskiego 
(męża Jadwigi) i Marii Jasińskiej (żony wi-
lanowskiego organisty). Brakuje również 
kierownika Adama Worobczuka, gdyż 
zdjęcie zostało robione, gdy już nie żył. 
Po rozpoczęciu wojny zdążył popracować 
tylko kilka miesięcy.

Informacji potrzebnej do identyfikacji 
osób na zdjęciu udzieliły mi panie: Bar-
bara Rowicka i Wanda Rybarczyk, za co 

bardzo dziękuję. Za ewentualne pomyłki 
przepraszam. Uwagi proszę kierować 
pod podany numer telefonu: 691 658 541.

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Państwo za-
kładkę „Biblioteka”, w niej zaś kolekcję e-booków, czyli 
książek elektronicznych, które za darmo – w formacie 
PDF – można pobierać na swoje komputery oraz inne-
go rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana Pawła II czy 
Benedykta XVI, „Kazania sejmowe” ks. Piotra Skargi, 
a także kilka dzieł z klasyki polskiej literatury. Bibliote-
ka jest sukcesywnie rozbudowywana.
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Mamy nowych biskupów
W miniony poniedziałek, 4 listopada – we wspomnienie św. Karola Boromeusza, 

zostały ogłoszone jakże istotne dla naszej archidiecezji decyzje papieża Franciszka. 
Ojciec Święty przyjął rezygnację z posługi biskupa pomocniczego archidiecezji war-
szawskiej 75-letniego ks. Mariana Dusia oraz mianował aż dwóch nowych biskupów: 
ks. Józefa Górzyńskiego oraz ks. Rafała Macieja Markowskiego.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: «Biskupi, ustanowieni przez Ducha 
Świętego, są następcami Apostołów; każdy z nich jest „widzialnym źródłem i funda-
mentem jedności w swoim Kościele partykularnym” /Sobór Watykański II, konstytucja 
„Lumen gentium”, 23/» (KKK, 938) oraz «Biskupi przy pomocy prezbiterów, swoich 
współpracowników, i diakonów pełnią misję autentycznego nauczania wiary, sprawo-
wania kultu Bożego, przede wszystkim Eucharystii, i rządzenia Kościołem jako praw-
dziwi pasterze. Do ich funkcji należy także troska o wszystkie Kościoły, razem z papie-
żem i pod jego zwierzchnictwem» (KKK, 939).

Ks. Józef Górzyński – urodził się 5 
marca 1959 r. w Żelechowie, na terenie 
parafii Zwiastowania NMP w Ojrzanowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w bazyli-
ce archikatedralnej 2 czerwca 1985 r.,  
z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1985-
1987 sprawował posługę wikariusza w 
parafii św. Mikołaja w Grójcu. Następnie 
został skierowany do Papieskiego Insty-
tutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzy-
mie, gdzie studiował liturgikę. W 1996 r.  
został doktorem teologii w zakresie litur-
gii na Akademii Teologii Katolickiej. Od 
1993 do 2004 r. pełnił funkcję prefekta  
w Wyższym Metropolitalnym Semina-
rium Duchownym św. Jana Chrzciciela  
w Warszawie. Rozpoczął również wykła-
dy na Papieskim Wydziale Teologicznym.  
W 2003 r. został podniesiony do god-
ności brata opata Kapituły Kolegiackiej 
Kampinosko – Bielańskiej, ustanowionej  
w tymże roku. Rok później został miano-
wany proboszczem parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrze-
cionie). Ten urząd sprawował do 2012 r., 
kiedy to kard. Kazimierz Nycz uczynił go 
moderatorem wydziałów duszpasterskich 
i dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej. Pełni również funkcję moderatora 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świę-
tej w naszej archidiecezji.

Ks. Rafał Maciej Markowski – urodził się 
16 kwietnia 1958 r. w Józefowie, niedaleko 
Otwocka. Święcenia prezbiteratu przyjął w 
bazylice archikatedralnej 6 czerwca 1982 r., 
z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1982-
1985 pełnił posługę wikariusza w parafii św. 
Mikołaja w Warce. Później, przez dwa lata, 
był rezydentem w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Konstancinie – Jeziornie, a następ-
nie w parafii św. Jana Kantego w Warszawie. 
W 1991 r. został doktorem teologii w zakre-
sie religioznawstwa. Ponadto, w latach 1987-
1993, sprawował urząd prefekta w Wyższym 
Metropolitalnym Seminarium Duchownym 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Następ-
nie, do 2002 r., był dyrektorem Katolickiego 
Radia Józef Archidiecezji Warszawskiej. Po-
tem z kolei został rektorem Ośrodka Dusz-
pasterskiego Rodziny Rodzin oraz kościoła 
pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Warszawie 
(na Powiślu), adiunktem UKSW. Od 1999 r. 
kapelan Jego Świątobliwości. Siedem lat 
temu ustanowiono go członkiem Komitetu 
ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi 
Konferencji Episkopatu Polski. Od 2008 r. 
dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Infor-
macyjnego i ponadto rzecznik abp. Kazimie-
rza Nycza i Archidiecezji Warszawskiej. Jako 
ciekawostkę można dodać, iż biskup nomi-
nat jest bratem Grzegorza Markowskiego, 
lidera Perfectu.

Uroczysta konsekracja biskupia na-
stąpi 7 grudnia. Panu Bogu polecajmy 
wszystkich biskupów naszej archidiece-
zji, zwłaszcza nominatów, prosząc dla 
nich o wszelkie potrzebne łaski w pełnie-
niu powierzonych im obowiązków.

Na podstawie książki ks. G. Kalwarczy-
ka: „Duchowieństwo Archidiecezji War-
szawskiej w roku 2008” i strony interneto-
wej archidiecezji warszawskiej opracował 
Maciej Lichota

Galeria 
”Dzwonnica”

zaprasza na wystawę  
malarstwa

TOMASZA KURANA
Tomasz Kuran jest absolwentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydzia-
łu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 
Uzyskał dyplom w katedrze Konserwacji  
i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichro-
mowanej, jednak jego prawdziwe artystycz-
ne imię to malarstwo, a motto jego sztuki 
brzmi: „Malarstwo to kolor”. Jest twórcą 
wszechstronnie wykształconym, doskonale 
czującym się w rysunku, malarstwie, kolażu 
czy grafice.
Maluje od wielu lat, a bohaterami jego prac 
są najczęściej abstrakcyjnie traktowane fi-
gury, które osadza w różnego rodzaju pej-
zażach, motywach. Otacza je ich własnym 
światem, pełnym ciekawie połączonych 
barw, faktur i płaszczyzn. Najważniejszy 
jest dla niego kolor i dynamika obrazu. 
Często wychodzi poza ramy klasyczne ma-
larstwa, łącząc techniki, przyklejając róż-
nego rodzaju elementy czy wykorzystując 
faktury i mięsistości farby. Jego obrazy to 
głównie splot emocji bądź gra bardziej lub 
mniej dostrzegalnych osób – nieosób, syl-
wetek – niesylwetek, uczuć – nieuczuć. Nie 
tworzy w jednym stylu, co charakteryzuje 
wielu współczesnych twórców, lecz chodzi 
różnymi, bardzo indywidualnymi ścieżkami, 
stąd w jego twórczości odnajdziemy pejza-
że, abstrakcje, grafiki, obrazy monochro-
matyczne… Nie obce mu są takie działania 
jak chlapanie, przyklejanie, wycinanie czy 
drapanie. Dostrzeżemy obrazy smutne, 
pełne napięcia czy symboliki, a także obra-
zy mocne, dekoracyjne.
Prace można oglądać do końca listopada.

Zapraszamy!



5 Nr 246

POEZJA NA 
NIEDZIELĘ

Ks. Jan Twardowski 

Odpowiedzi
Czy stworzyłeś serce 
przez grubszą pomyłkę 
czy dajesz miłość żeby ją odebrać 
czy kochających 
od nas oddalasz na zawsze 
czy to co rozłącza nie łączy 
czy to co dzieli nie każe się spotkać 
czy nie odchodzimy 
by być już naprawdę 
gdzie trwałość i kruchość 
mówią o wieczności
gdzie rzeki wracają z chmur 
gdzie niebo niesie pompę 
i morze nie wysycha.

„Nie przyszedłem pana nawracać”, 
Warszawa, 1986

Koncert patriotyczny 
w Powsinie

We wtorek, 12 listopada, odbędzie 
się koncert pieśni patriotycznych  
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. Zapraszamy do nowej Filii Cen-
trum Kultury Wilanów przy ul. Przy-
czółkowej 27 A, na godz. 18.30.

W programie: koncert chóru Tutti Canta-
mus, wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych, „Spacer Pamięci” – przemarsz na 
cmentarz powsiński oraz zapalenie zniczy.

19 115 – nowy numer 
infolinii

19 115 to przede wszystkim jeden, 
wspólny dla całej Warszawy numer tele-
fonu, za pośrednictwem którego miesz-
kańcy będą mogli uzyskać informację 
o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i miej-
skich jednostek, usługach (procedurach 
i etapach realizacji spraw), planowanych 
wydarzeniach, organizacji imprez kultu-
ralnych czy remontach.

Pod ten numer będzie można także kiero-
wać każdą sprawę wymagającą interwencji 
administracji miejskiej (np. dziura w chodniku, 
nielegalne wysypisko śmieci czy błąkające 
się zwierzę), z wyjątkiem interwencji zwią-
zanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, 
które zgłaszamy na numer alarmowy 112.

Wprowadzenie jednego numeru – 19 115 – 
to bardzo duże ułatwienie i oszczędność cza-
su dla osób chcących załatwić swoją sprawę 
w urzędzie. Usługi „Warszawa 19 115” będą 
dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni  
w tygodniu.

Wybrała Anna Biesiekierska

zadanie 1: 

Połącz w pary. Litery czytane w kolejności numerycznej utworzą hasło, które zapisz poniżej.

1. św. Piotr ► ◄ Ś patron Warszawy

2. św. Maksymilian Kolbe ► ◄ Ę Ewangelista

3. św. Józef ► ◄ T biskup

4. św. Mateusz ► ◄ O kapłan – męczennik XX wieku

5. św. Karol Boromeusz ► ◄ Ć patron Polski

6. bł. Jerzy Popiełuszko ► ◄ I Oblubieniec NMP

7. bł. Władysław z Gielniowa ► ◄ Ś pierwszy papież

8. św. Wojciech ► ◄ W założyciel Niepokalanowa 

rozwiązanie: …..............................................………………………………… 

zadanie 2: 

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

1 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzimy co 
roku w drugą niedzielę listopada.

2 11 listopada przypada święto św. Stanisława Kostki.

3 12 listopada obchodzimy uroczystość św. Jozafata, papieża  
i doktora Kościoła.

4 16 listopada przypada uroczystość Niepokalanego  
Poczęcia NMP.

Drogie dzieci!
Od ubiegłego numeru „Klimatów św. Anny” trwa konkurs, który polega 
na rozwiązywaniu zadań, ukazujących się co tydzień na łamach naszego 
pisemka parafialnego. Nagrody dla zwycięzców ufunduje ks. proboszcz. 
W roku szkolnym 2013/2014 przewidziane są III części konkursu, po każ-
dej z nich odbędzie się losowanie i rozdanie nagród.

Część I trwa od 3 listopada do 29 grudnia. Pod koniec roku na stronie inter-
netowej parafii opublikowana zostanie karta odpowiedzi, którą należy wydru-
kować lub przepisać, uzupełnić i przed wyznaczonym terminem wrzucić do 
specjalnie przygotowanego pudełka, które będzie się znajdować w zakrystii. 
Serdecznie Was zachęcam do udziału w konkursie. Dokładne terminy, 
do kiedy można udzielać odpowiedzi i kiedy odbędzie się rozdanie nagród, 
zostaną podane w późniejszym czasie. 

Autor: Maciej Lichota

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATHY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● okolicznościowe 
kartki ● ozdoby świąteczne ● różańce ●  

● medaliki i inne dewocjonalia.
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Następnie 
będziemy się modlić za zmarłych po-
lecanych w wypominkach rocznych.

2. Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się o godz. 16.00.

3. W poniedziałek, 11 listopada, przypa-
da Narodowe Święto Niepodległości. 
Wyrazem naszego patriotyzmu i tro-
ski o losy naszej Ojczyzny niech bę-
dzie szczera i gorliwa modlitwa.

4. W ramach przygotowań do rekolekcji 
ewangelizacyjnych zespół prowadzą-
cy podejmuje posługę modlitewną, 
obejmującą osoby potrzebujące na-
wrócenia. Stworzona do tej posługi 
grupa, do czasu rekolekcji, będzie 
powierzać Bogu wszystkich naszych 
parafian, którzy zagubili się na swojej 
drodze życiowej.

 Jeżeli ktoś chciałby prosić o modlitwę 
w intencji konkretnej osoby, może to 
uczynić, wrzucając prośbę do skrzyn-
ki, która znajduje się po prawej stronie 
nawy głównej, przy kaplicy Matki Bo-
żej.

5. W ramach przygotowania do reko-
lekcji zapraszamy także na wieczór 
uwielbienia – radosne spotkanie  

z Jezusem, naszym Zbawicielem. Po-
czątek tego spotkania modlitewnego 
w sobotę, 16 listopada, po Mszy św. 
o godz. 18:00. 

 Same rekolekcje odbędą się w dniach 
8-11 grudnia.

6. W tym tygodniu przypadają następu-
jące święta liturgiczne:

- w poniedziałek, 11 listopada – wspo-
mnienie św. Marcina z Tours, biskupa;

- we wtorek, 12 listopada – wspomnienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika;

  - w środę, 13 listopada – wspomnienie 
świętych: Benedykta, Jana, Mate-
usza, Izaaka i Krystiana – pierwszych 
męczenników Polski.

 Wszystkim obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

7. W najbliższy wtorek, 12 listopada,  
w ramach obchodów V Dnia Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym, 
będziemy gościć w naszym kościele 
Jego Ekscelencję ks. bp. Hyacintha 
Egbebo (MSP), z wikariatu apostol-
skiego Bomadi, który odprawi Mszę 
św. o godz. 18.00 i zapozna nas z sy-
tuacją chrześcijan w Nigerii.

XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada 2013 r.
KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

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

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 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

Na forum „Klimatów” 
Wspólny
wywiad

W 250. numerze „Klimatów św. Anny”,  
a więc już za 4 tygodnie, ukaże się wywiad  
z ks. proboszczem, Waldemarem Macko.  
Chcielibyśmy, by jego współautorami w jak naj-
większej liczbie byli nasi parafianie i czytelnicy 
gazetki, dlatego prosimy o zastanowienie się  
i przygotowanie dla ks. proboszcza pytań, które 
w naszym imieniu zadadzą mu pp. Kruszewscy.

To już naprawdę ostatni dzwonek, by przeka-
zać swoje wątpliwości, uwagi, opinie… i skon-
frontować je z wiedzą, myśleniem i planami ks. 
proboszcza! 

Co Państwa nurtuje? O co chcieliby Państwo 
zapytać, a z różnych powodów dotąd tego nie 
zrobili? Kwestie wiary, kościoła, funkcjonowa-
nia parafii, a może pracy duszpasterskiej? Na 
wszystko na pewno nie uda się odpowiedzieć 
w jednym tekście, ale będzie to wyznacznik, 
czym powinniśmy się zająć w kolejnych artyku-
łach na łamach „Klimatów”.

Propozycje pytań, czytelnie zapisane na 
kartkach, prosimy zostawiać w zakrystii lub wy-
syłać na redakcyjną skrzynkę mailową: klima-
ty@parafiawilanow.pl.

Nie ma monopolu na zadawanie pytań, jest 
tylko monopol na odpowiedzi.          Redakcja

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

 

od 10.11.2013 do 8.12.2013
Módlmy się o Miłosierdzie Boże 
dla dusz w czyśćcu cierpiący.

Dziś - o godz. 16.00 - odbędzie się 
comiesięczne spotkanie Kół Żywego 
Różańca. Zapraszamy osoby, któ-
re należą do wspólnoty modlitewnej, 
oraz tych, którzy chcieliby do niej do-
łączyć.


