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o g ł o s z
Rodzina z Wilanowa poszukuje 
niani z doświadczeniem 
miesięcznym synkiem na 
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na ca
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego 
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy 
mont kopuły naszego k
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 
datku przeznaczyć na ten 
go na rzecz fundacji parafi
zeznaniu podatkowym PIT, 
informacje” – wpisujemy, 
przekazujemy na Fundac
nowensis. Na stoliku przy
zostały wyłożone ulotki 
możliwości odpisania 1% 
cji. Więcej informacji na temat Fundacji 
działalności możemy znaleźć na 
ternetowej www.fundacja-wilanow

Pragniemy zorganizować
fii warsztaty muzyczne, t
ficzne i operatorsko-film
młodzieży. Osoby zainte
ciem udziału, w którychkolwiek 
simy o zgłaszanie się 
Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego 
zorganizować w dniach 
lipca br. „Spływ kajak
dzieży szlakiem Bł. 
Wszystkie osoby chętne pr
nie się do ks. Mikołaja. L
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny 
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywa
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, pa
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew Gałązka, 
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, 
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o 
chodzących między narz
wiązany jest powiado
parafialną. Narzeczonych 
twie parafian.

1

L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo PańskieOto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 55, 6–9

  Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, 
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek 
nieprawy swoje knowania. Niech się 
nawróci do Pana, a Ten się nad nim 
zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest 
w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są 
myślami waszymi ani wasze drogi moimi 
drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa 
górują nad ziemią, tak drogi moje – nad 
waszymi drogami i myśli moje – nad 
myślami waszymi. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145, 2–3.8–9.17–18

 Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 1, 20c–24.27a

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: 
czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla 
mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć 
– to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla
mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie 
umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję 
nalegania: pragnę odejść, a być 
z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 
pozostawać zaś w ciele – to bardziej dla 
was konieczne. Tylko sprawujcie się 
w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Wszyscyśmy

Otwórz, Panie nasze serca, 
abyśmy uważnie słuchali 
słów Syna Twojego.

EWANGELIA 
Mt 20, 1–16a

   Królestwo niebieskie podobne jest do 
gospodarza, który wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotników do swej 
winnicy. Umówił się z robotnikami 
o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 
zobaczył innych, stojących na rynku 
bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do 
mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 
wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie 
około godziny szóstej i dziewiątej, tak 
samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 
jedenastej, spotkał innych stojących 
i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień 
bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas 
nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do 
winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł 
właściciel winnicy do swego rządcy: 
Zwołaj robotników i wypłać im należ-
ność, począwszy od ostatnich aż do 
pierwszych! Przyszli najęci około 
jedenastej godziny i otrzymali po 
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, 
myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 
szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 
Ci ostatni jedną godzinę pracowali, 
a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili 
ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł 
jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci 
krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się 
ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę 
też i temu ostatniemu dać tak samo jak 
tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze 
swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni 
będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

ks. dr Michał Dubicki
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K OM E N T A R Z
  Dzisiejsza przypowieść pokazuje 
nam, że Pan Bóg myśli inaczej niż my 
ludzie. Patrzy bowiem na nas 
wzrokiem Ojca, a nie pracodawcy. 
Zasady na których opiera się Jego 
Królestwo często wydaja się nam 
paradoksalne, ale kryje się za nimi 
ogromna miłość, która wciąż szuka 
dobra człowieka. Każdy z nas tak jak 
robotnicy ostatniej godziny potrzebuje 
nie tylko sprawiedliwości między-
ludzkiej, ale przede wszystkim 
miłosierdzia. 

ŚPIEW PRZED 
EWANGELIĄ

 Dz 16, 14b

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych 
drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

 Pan Bóg jest miłosierny, ale czy my 
także świadczymy innym miłosierdzie?

 Starajmy się dziś dostrzec w liturgii 
słowa i w Eucharystii dar Bożej mądro-
ści i miłości miłosiernej. Starajmy się 
czynić też dobro bliźnim nie patrząc na 
to czy jest to opłacalne. Bo jak pisze 
św. Jan od Krzyża pod wieczór nasze-
go życia będziemy sądzeni z miłości.
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NIECODZIENNA WIZYTA W PARAFII 

 (...) Kardynał Stefan Wyszyński zainicjował 
dziewięcioletnią nowennę, Śluby Narodu 
Polskiego, oraz peregrynację obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Prymas Wyszyński chciał 
w ten sposób wzmocnić chrześcijańską tożsa-
mość polskiego społeczeństwa w obliczu zagro-
żenia ze strony ideologii komunistycznej, która 
programowo zwalczała religię. Ponadto w zamy-
śle Prymasa wspomniane inicjatywy duszpas-
terskie miały być wielkimi narodowymi reko-
lekcjami, skutkującymi solidnym rachunkiem 
sumienia i trwałą zmianą obyczajów Polaków 
w życiu osobistym i społecznym’’.

CZEKAMY NA CIEBIE MARYJO 
MATKO JEZUSA 
MATKO NASZA

    27 września naszą parafię św. Anny w Wilanowie nawiedzi Matka Boża w kopii Obrazu Jasnogórskiej Madonny.       
    To wielkie wydarzenie – to błogosławieństwo dla nas i dla naszych rodzin.

 Po raz drugi w Archidiecezji Warszawskiej i po raz trzeci w Warszawie.

   W 1956 roku w 300-lecie słynnych ślubów 
Jana Kazimierza ks. Prymas Stefan Wyszyński 
ponownie zawierzył Matce Boskiej Naród Polski.
  Idea sporządzenia kopi Ikony Jasnogórskiej 
i jej pielgrzymowania po polskich parafiach 
powstała w czasie uwięzienia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Na jego zlecenie, 
powstał obraz namalowany w 1957 roku przez 
Leonarda Torwirta. W tym samym roku Prymas 
Polski zabiera do Rzymu wierną kopię 
Jasnogórskiego Obrazu. Papież Pius XII 
uroczyście ją poświęca i błogosławi plan 
peregrynacji. Po powrocie do Polski dokonano 
na Jasnej Górze symbolicznego dotknięcia 
– ,,pocałunku’’ – obu obrazów, dzięki czemu 
kopia nabyła te same moce, co oryginał. 
  Pierwsza historyczna peregrynacja rozpoczęła 
się w Archikatedrze Warszawskiej 29 sierpnia 
1957 roku.

Nycz wystosował List Pasterski w którym   
między innymi pisze: ,,Przy okazji peregrynacji 
obrazu Matki Bożej, może się pojawić zarzut, 
że oddajemy cześć przedmiotowi uczynionemu 
ludzką ręką. Warto więc przypomnieć, że nie 
czcimy przedmiotu, ale osobę, którą obraz 
przedstawia. A ściślej rzecz ujmując, czcimy 
Chrystusa, którego blask odbija się w tej osobie. 
Blask Chrystusa odbija się w Świętych, a naj-
bardziej w Najświętszej Maryi Pannie. (...) 
Kontemplacja Maryi w jasnogórskim wizerunku 
pomaga nam znaleźć drogę do Jezusa. Pomaga 
nam też przemienić siebie na obraz Boży.

  Ojcowie Paulini przygotowali nawet specjalny 
poradnik, jak należy się przygotować. Zalecają 
stosowny wystrój kościoła z wieloma szcze-
gółami, ale najważniejszy jest tron dla obrazu. 
Ikona przewożona jest specjalnym samo-
chodem – kaplicą. W latach 60-tych, podczas 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, obraz, 
który peregrynował wówczas po kraju, został 
aresztowany przez władze komunistyczne. 
Mimo to przez cały czas trwała peregrynacja – 
był pusty tron, na którym stały puste ramy, 
a Matka Boska gościła w sercach wiernych.

 Niedziela, 21 września 2014 r. 
godz.  8.30  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 10.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 11.30 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 13.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 17.00  –  Nabożeństwo z nauką  

rekolekcyjną
godz. 18.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 20.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 21.00  –  Apel Jasnogórski

 Rozpoczęcie tegorocznej peregrynacji 
nieprzypadkowo odbyło się w Piastowie. Rada 
Miasta Piastowa specjalną uchwałą postanowiła 
oddać miasto i jego mieszkańców szczególnej 
opiece Matce Boskiej Częstochowskiej. Sam akt 
oddania z udziałem biskupów i mieszkańców 
odbył się w dniu rozpoczęcia nawiedzenia 
w niedzielę 15 czerwca.
  Nawiedzenie Obrazu Ikony z Jasnej Góry 
w parafiach i kościołach archidiecezji warszaw-
skiej potrwa do 7 czerwca 2015 roku.

   Prośmy Ducha Świętego o godne i głębokie 
przeżycie tych uroczystości, a także o obfite 
owoce duchowego wzrostu wiary.
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   Maryjo, Matko nasza, pragniemy przyjąć Cię 
w progach naszej Wilanowskiej Świątyni 
z czystym sercem, z miłością i oddaniem, 
powierzając Ci naszą parafię, naszą Ojczyznę, 
nasze rodziny i nas samych.

Opracowanie: M.J.

  W tym roku w naszej Archidiecezji pere-
grynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
rozpoczęła się 15 czerwca w uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. Na tę okoliczność ks. Kardynał

Program rekolekcji 
przed nawiedzeniem kopii cudownego obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii 

 Czwartek, 25 września 2014 r.
godz. 17.00  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 18.30  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz.  21.00  –  Apel Jasnogórski

 Piątek, 26 września 2014 r. 
godz. 17.00  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 18.30  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz.  21.00  –  Apel Jasnogórski

2państwa 
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wania i rozstrzelania w Palmirach w 1940 r. 
Niemcy dokonali tego pomimo, że jego żona 
Maria Helena zmarła (w wyniku powikłań po 
pogryzieniu przez psa) 1 lutego 1938 r., 
pozostawiając troje dzieci. 

  Zasadnicza linia obrony Warszawy, od 
strony południowej, była zlokalizowana 
w okolicach osadnika filtrów nad Wisłą, 
następnie biegła ulicami Chełmską i Dolną. 
Wilanów był dość daleko wysuniętą placówką 
od zasadniczej linii obrony (odcinek 
„Mokotów”), mający za plecami wsparcie 
w postaci Fortu Czerniakowskiego. 

Wilanowski Wrzesień 1939 r.

W całym kraju odbywały się wiece popar-
cia dla polityki zagranicznej, prowadzonej 
przez rząd polski z ministrem spraw zagra-
nicznych Józefem Beckiem na czele. Nikt 
z Polaków, (wyłączając komunistów) nie 
godził się na żadne ustępstwa terytorialne, 
wysuwane przez naszych sąsiadów, szcze-
gólnie Niemców. Podobnie było w Wilanowie. 
Polacy murem stali za działaniami rządu, 
natomiast Niemcy – okoliczni koloniści, 
mieszkańcy Kęp, sprzyjali żądaniom 
hitlerowskim Niemiec, zapominając, że są 
obywatelami Rzeczypospolitej i taka postawa 
jest zdradą, karaną w czasie wojny karą 
najwyższą. W działaniach na rzecz  żądań 
niemieckich wyróżniali się: Henryk Kran, 
Henryk Kise, Wilhelm Gisbrecht i inni.

   Wojska niemieckie nieuchronnie zbliżały się 
do Wilanowa. W rejonie Piaseczna pojawiła 
się duża grupa samochodów ciężarowych 
(ok. 150) z pontonami, zapewne przygotowa-
nymi do forsowania Wisły. 

Ostatnie dni sierpnia przynosiły rosnący 
niepokój, co do niepewnego jutra. Był to czas 
zwiększonego poboru do wojska młodych 
chłopaków, jak również powszechnej mobili-
zacji, która mieszkańców Wilanowa objęła 
29 sierpnia. Część z nich trafiła do 36 Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej stacjonującego 
w Warszawie przy ulicy 11 Listopada. W tym 
czasie do Wilanowa na teren pałacu państwa 
Branickich, przybył 2 pluton szwoleżerów 
dowodzony przez ppor. Bolesława 
Jaruzelskiego, będący częścią szwadronu 
rotmistrza Karola Wickenhagena.

Narastająca na Polskę presja dyploma-
tyczna, gospodarcza i wojskowa ze strony 
Niemiec rządzonych przez Hitlera, prowadziła 
nieuchronnie do zaostrzenia stosunków 
pomiędzy naszymi krajami i w konsekwencji 
tych działań – do wojny.

 Następnego dnia przybył oddział wojska, 
mający za zadanie obronę okolic Wilanowa 
przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi. 
Oddziałem tym dowodził gen. Stanisław 
Bułak-Małachowicz (1883–1940 uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.), który 
stanął na kwaterze u proboszcza ks. Jana 
Krawczyka, a jego żołnierze zakwaterowali 
w zabudowaniach folwarcznych i szkole. Był to 
oddział ochotników zorganizowany przez 
generała, składający się z kompanii piechoty 
w sile 200 ludzi i szwadron kawalerii. Już 
następnego dnia, 8 września patrol stwierdził 
obecność kilku czołgów niemieckich, 
wysłanych na zwiad, na przedpolach 
Służewa. W tym samym dniu prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński, został powołany 
na stanowisko Komisarza Cywilnego przy 
Dowództwie Obrony Warszawy.

Również w dniu święta „Żołnierza Polskiego” 
15 sierpnia w tym samym miejscu zebrało się 
kilkuset okolicznych mieszkańców, by ponowić 
swój protest wobec niemieckich żądań. 
Podczas tej manifestacji kierownik szkoły 
powszechnej w Wilanowie Adam Worobczuk, 
wygłosił patriotyczne przemówienie. Nawoły-
wał w nim do zachowania spokoju i nieugiętej 
postawy, gdy wybuchnie wojna. Jak wspomi-
nają dzisiejsi starsi ludzie, wówczas w 1939 r. 
jego uczniowie, przemowa ta, jak i późniejsza 
jego postawa  była przyczyną jego areszto-
wania  

W dniu 3 maja 1939 r. na cmentarzu 
parafialnym w Wilanowie, pod tablicą 
umieszczoną na kaplicy upamiętniającą 
Powstańców Styczniowych z 1863 r., odbyła 
się duża manifestacja patriotyczna, podczas 
której nasi ojcowie i dziadowie protestowali 
przeciwko żądaniom Niemiec. Dwa dni później, 
w dniu słynnego wystąpienia w Sejmie 
ministra spraw zagranicznych Polski, Józefa 
Becka, mieszkanki gminy Wilanów przystąpiły 
do powstającego wówczas w Stolicy „Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet” będącego 
poniekąd częścią „Polskiego Czerwonego 
Krzyża” i współdziałającego z „Obroną 
Przeciwlotniczą”. Szkolenia prowadzone 
w ramach tych organizacji, miały na celu 
wyszkolenie personelu medycznego, niez-
będnego podczas spodziewanych działań 
wojennych. Jednocześnie mieszkańcy gminy 
Wilanów wyrażali swoje poparcie dla sub-
wencji „Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej”.

 Na  zdjęciu:  Adam Worobczuk – kierownik szkoły powszechnej w Wilanowie

Pierwszego września, 75 lat temu zaczęło 
się. Wojna!

Pierwszego dnia wojny w gminie Wilanów 
powstają, zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami i przygotowaniami, Straż Obywa-
telska i Komitet Pomocy Społecznej. Ma to 
szczególne znaczenie, ponieważ w dniach 
następnych docierają do Wilanowa trans-
porty kolejowe z uciekinierami z Wielkopolski. 
Punkty żywieniowe dla uciekinierów zorgani-
zowano w majątku wilanowskim. 

Po apelu wygłoszonym 6 września na 
falach polskiego radia, przez płk Romana 
Umiastowskiego, tysiące niezmobilizowa-
nych mężczyzn z Warszawy i okolic, ruszyło 
na wschód, by wstępować do mających się 
tam tworzyć oddziałów wojskowych. 
W Wilanowie pozostały prawie same kobiety.

  Od połowy września przybył do wilanow-
skiego pałacu szpital wojskowy w obsadzie 
lekarza i dwóch pielęgniarek, którym do 
pomocy zgłosiły się panie Elżbieta 
Dynowska, Ilza Glinicka, mieszkanka 
Wilanowa Zofia Dobrzyńska oraz pracownik 
folwarku Wiktor Kontrym i wilanowska 
młodzież z pannami Branickimi na czele. 
„Pokoje szpitalne” mieściły się m.in. w białej 
sali i pokoju bilardowym.

 W dniach od 12 do 16 września 
„Bałachowscy” patrolowali przedpole na 
południe od Wilanowa. W nocy 14 września 
Służew został zajęty przez wojska niemieckie.

WSPOMNIENIA 
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Również 17 września gen. Juliusz Rómmel 
utworzył Oddział Partyzancki Armii 
„Warszawa” pod dowództwem kapitana 
Konstantego Zbijewskiego. Żołnierze tego 
Oddziału stoczyli największy i najkrwawszy 
bój o Wilanów, stanowiąc większość poleg-
łych pochowanych na naszym cmentarzu.
 Ze stanowisk rozmieszczonych przed 
kościołem Niemcy rozpoczęli ostrzał 
artyleryjski Fortu Czerniakowskiego, a z dział 
większego kalibru śródmieście Stolicy.

  Mieszkańcy Wilanowa byli w tym czasie 
przetrzymywani pod strażą żandarmów 
niemieckich; kobiety i dzieci w kościele, 
mężczyźni pod gołym niebem na przedpolu 
pałacowym. Zziębniętych i głodnych ratowała 
jak mogła hrabina Branicka polecając 
przygotować dla zatrzymanych ciepłą zupę 
w pałacowej kuchni. 

  Fort czerniakowski został zdobyty przez 
wroga 26 września, a dwa dni później 
skapitulowała Warszawa. Generał Walerian 
Czuma, dowódca obrony Warszawy wydał 
swoim żołnierzom następujący rozkaz: 
„Zarządzam z dniem 28 września, godz. 
12.00 całkowite zawieszenie działalności 
bojowej. Należy wyjąć miny z dróg”. 

   Zaczynał się jeden z najtragiczniejszych 
okresów w dziejach Polski. 

  Tych co polegli na wilanowskiej i okolicznej 
ziemi pochowano, na specjalnie wydzielonej  
przez księdza proboszcza Jana Krawczyka 
kwaterze na cmentarzu wilanowskim. 
Ekshumacje i wszystkie sprawy związane 
z identyfikacją oraz z pogrzebem, zorgani-
zowała pani Zofia Dobrzyńska, przy dużym 
udziale pracowników majątku i okolicznych 
mieszkańców. Ksiądz Jan Krawczyk 
poprowadził uroczystości pogrzebowe. 

  Po utracie Wilanowa polskie oddziały 
okopały się w rejonie Fortu Czerniakow-
skiego, który stał się najbardziej na południe 
wysuniętym szańcem obrony Warszawy. 
Jednym z jego obrońców był kapral Janusz 
Kusociński, złoty medalista igrzysk olimpij-
skich w Los Angeles, wielokrotny uczestnik 
biegów przełajowych na trasie Warszawa–
Wilanów. Był on celowniczym CKM-u umie-
szczonego w okolicy mostu przy dzisiejszej 
ulicy Powsińskiej, który walnie się przyczynił 
do odparcia wielokrotnie ponawianych 
ataków przez piechotę niemiecką. 
Kusociński został ranny w oba uda, które 
opatrzyła mu sanitariuszka Zofia Biernacka.

   Przez Wilanów rozpoczął się pochód jeńców 
polskich, eskortowanych przez żandarmów 
niemieckich do obozu w Piasecznie. 
Ludność Wilanowa, Powsinka i Powsina, jak 
mogła wspomagała żywnością i wodą 
swoich obrońców prowadzonych do niewoli.

   Dziękuję wszystkim tym, którzy podzielili 
się ze mną swoją wiedzą i dokumentami na 
temat czasów wojny i wcześniejszych. 
Uzyskaną wiedzę wykorzystam w następ-
nych publikacjach.

  Powsinek i Wilanów zostały zajęte przez 
najeźdźców niemieckich 17 września. Tego 
samego dnia, gdy Wilanów padał pod 
naporem nawały germańskiej, na wschodnie 
rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła armia 
sowiecka, zadając walczącemu Wojsku 
Polskiemu, zdradziecki cios w plecy. Tak się 
ziścił pakt Ribbentrop – Mołotow podpisany 
23 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez rządy 
Niemiec i Rosji Sowieckiej. 

  Władzę nad Wilanowem objął niemiecki 
komendant (Ortskomandant) Wedel z zawodu 
lekarz, przybyły ze stolicy Rzeszy.

Na podstawie:
„Wilanów w czasie okupacji niemieckiej 1939–45” 
– B. Niemierowska-Szczepańczyk

„Listy niewyspane” – Anna Branicka-Wolska
 Wspomnienia mieszkańców Wilanowa

Rocznica 17 wrzeŢnia: 
Deklaracja solidarnoŢci

W deklaracji napisano m.in. „W siedem-
dziesiątą piątą rocznicę sowieckiego najazdu 
na Polskę, którym Związek Sowiecki rozpo-
czął swój udział w drugiej wojnie światowej 
i serię agresji przeciw państwom Europy 
środkowej – wspólnie przypominamy współ-
odpowiedzialność ZSSR za wywołanie wojny, 
za układ z Niemcami hitlerowskimi o sojuszu 
i agresji wobec naszych państw, za okupację 
naszych krajów i zbrodnie, które w jej trakcie 
popełniono. Przypominamy, że następstwem 
agresji z lat 1939–40 było zniszczenie państw 
bałtyckich anektowanych przez ZSSR, 
narzucenie po 1944 kolaboracyjnych rządów 
innym krajom Europy środkowej oraz najazdy 
oraz groźby najazdów („interwencji”) w okre-
sie powojennym. Ubolewając nad niedosta-
tecznym sprzeciwem państw Zachodu wobec 
ujarzmienia narodów Europy środkowej 
i wschodniej, składamy dziś hołd wszystkim, 
którzy oddali życie w oporze wobec 
sowieckiej agresji i jako jej ofiary”.

  W kontekście obecnych wydarzeń, autorzy 
deklaracji podkreślają, że „wspólnym obo-
wiązkiem, który dramatycznie aktualizuje 
agresja podjęta przeciw Ukrainie przez 
zdeklarowanych spadkobierców ZSSR, jest 
przeciwstawienie się próbom relatywi-
zowania zła Związku Sowieckiego i politycz-
nej rewitalizacji jego dziedzictwa”. Obok 
parlamentarzystów z Polski  pod deklaracją 
podpisali się Jussi Hallaaho (Finlandia), 
György  Hölvényi (Węgry), Sandra Kalniete 
(Łotwa), Krišjānis Kariņš (Łotwa), Tunne 
Kelam (Estonia), Gabrielius Landsbergis 
(Litwa), Branislav Škripek (Słowacja), László 
Tőkés (Rumunia), Traian Ungureanu 
(Rumunia), Roberts Zīle (Łotwa). Można 
jedynie żałować, że podobnej w treści 
rezolucji nie podjął cały parlament 
europejski, gdyż wymowa tego dokumentu 
byłaby znacznie silniejsza. Tak, mamy 
jedynie ważne, ale symboliczne świadectwo 
solidarności i pamięci.

    Grupa parlamentarzystów z Brukseli uczciła pamięć ofiar sowieckiej agresji. 
Symbolicznym i ważnym wydarzeniem na forum parlamentu europejskiego, mającym 
odniesienie nie tylko do przeszłości, ale stanowiącym także komentarz do aktualnych 
wydarzeń jest deklaracja w 75. rocznicę sowieckiego najazdu na Polskę. Została 
ogłoszona w Brukseli 17 września 2014 r., a powstała z inicjatywy posłów Marka Jurka 
i Kazimierza Ujazdowskiego wspartych przez grupę 10 eurodeputowanych z krajów 
Europy Środkowej. 

Podpisanie paktu o nieagresji oraz tajnego 
protokoğu przez Ribbentropa oraz Moğotowa 
w dniu 23 sierpnia 1939 roku

Na podstawie: GoŜĺ Niedzielny
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I ja tam byłem …i specjałów skosztowałem.

Na zakończenie pikniku, wystąpił zespół 
śpiewaczy „Powsinianie” pod kierunkiem
Grzegorza Toporowskiego, działający przy
Centrum Kultury Wilanów. Po występie
członkowie zespołu przygotowali niespo-
dziankę dla obecnych – słodki poczęstunek 
w postaci pączków ziemniaczanych, specjal-
ności gospodyń z Powsina.

W dniu 14 czerwca 2014 r. w parafii Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadow-
skiej miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Krzysztof Kanabus 

Poświęcenie kamienia węgielnego 
na Kępie Zawadowskiej

Uroczystość rozpoczęło Czuwanie modli-
tewne. Następnie o godzinie 15.00 w murach
wznoszonego kościoła, została odprawiona
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza 
metropolity warszawskiego w asyście wielu 
zgromadzonych księży z proboszczem parafii 
ks. Pawłem Bijakiem, oraz pocztów sztanda-
rowych. W czasie nabożeństwa, po homilii,
ks. Kardynał dokonał aktu poświecenia 
i wmurowania kamienia węgielnego i tuby
z aktem erekcyjnym w ścianę wznoszonego 
kościoła. Przed samym poświeceniem przez 
ks. Kardynała, niejako symbolicznie, dokonały
tego również niebiosa. Bezpośrednio po
Mszy św. zostały pobłogosławione i poświę-
cone, krzyż stojący przed kościołem oraz
obelisk upamiętniający zmarłego ks. prałata 
Bogusława Bijaka, inicjatora powstania tej 
parafii.

Następnie ks. Paweł zaprosił wszystkich
obecnych na poczęstunek na świeżym powie-
trzu, podczas którego przygrywała Kapela 
Warszawska Staśka Wielanka. 

Była to również świetna okazja do wymiany 
poglądów na temat wznoszonej świątyni, jak 
również na zwykłe, sąsiedzkie pogawędki 
i nie tylko.W uroczystościach wzięli udział: b. marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek 
Jurek, marszałek województwa mazowiec-
kiego Pan Adam Struzik, burmistrz Wilanowa 
Pan Ludwik Rakowski, wilanowscy radni i inni.
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zadanie: Wpisz właściwe słowa do kratek, a otrzymasz rozwiązanie.

Rozwiązanie: …………………………

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/parafi a.wilanow

  Sobota, 27 września 2014 r. 

godz. 19.00  
Powitanie kopii cudownego obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Msza św. pod przewodnictwem 
Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierza  Nycza. 
godz.  21.00   
Apel Jasnogórski 
godz.  21.10
Akatyst ku czci Matki Bożej 
godz. 22.00–24.00 
Indywidualne czuwanie 
godz. 24.00 
Msza święta
godz. 01.00–07.00   
Czuwanie grup parafialnych

 Niedziela, 28 września  2014 r.
godz. 07.00 
Godzinki
godz.  07.15    
Msza święta
godz.  08.30   
Msza św. z udziałem grup i zespołów parafialnych 
godz. 10.00    
Msza św. z udziałem młodzieży
godz. 11.30    
Msza św. z udziałem rodzin oczekujących 
potomstwa, małymi dziećmi, małżeństw 
niesakramentalnych
godz. 13.00    
Msza św. z udziałem osób w podeszłym wieku 
i chorych 
godz. 17.00   
Nabożeństwo pożegnania kopii cudownego 
obrazu

Program 
nawiedzenia 

kopii cudownego 
obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej 
w naszej parafii

1. Święty z Pietrelciny, którego wspominamy 23 września.
2. 15 września przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny … .
3. 8 września obchodzimy święto … Najświętszej Maryi Panny.
4. „Dusza ludzka … nieśmiertelna” – V prawda wiary.
5. Imię świętego, którego wspominamy 3 września.
6. Kanon … – czyli pierwsza modlitwa eucharystyczna.
7. 14 września przypada święto … Krzyża Świętego.
8. Ogłoszenie danej osoby świętą.
9. Patron dzieci i młodzieży, którego święto przypada 18 września

to św. Stanisław … .
10. Imię jednego z archaniołów, których święto obchodzimy 29 września.
11. „Czcij … swego i matkę swoją” – IV przykazanie Boże.
12. Jeden z najważniejszych dobrych uczynków.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

od 14.09.2014 do 12.10.2014

 Aby członkowie Żywego Różańca 
aktywnie włączali się w życie 

wspólnoty parafialnej, 
a swoją działalnością wspierali 
kapłanów i dzieła, które służą 

potrzebującym.
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XXV Niedziela Zwykła – 21 września 2014 r.

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego 
i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

2.

7.

Po nieszporach, o godz 17.20 w Kanonii, 
odbňdzie siň pr·ba do Ŝpiewu akatystu ku 
czci Matki BoŨej.

Nieszpory zostanŃ odprawione dziŜ o godz. 
17.00. Po nieszporach modliĺ siň bňdziemy za 
zmarğych polecanych w wypominkach 
rocznych.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

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

– Łukasz Luty, kawaler z parafii tutejszej
i Maria Osipacz, panna z parafii 
pw. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa 
w Warszawie

– zapowiedź II.

1.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

we wtorek, 23 września, wspomnienie 
św. Pio z Pietralciny,
w czwartek, 25 września, wspomnienie 
bł. Władysława z Gielniowa, kapłana,

– 

– 

3. Rozpoczynamy bezpoŜrednie przygoto-
wanie do nawiedzenia kopii cudownego 
obrazu Matki BoŨej Jasnog·rskiej. Nauki 
rekolekcyjne, kt·re nam pomogŃ w gğňb-
szym przeŨyciu czasu nawiedzenia sŃ 
gğoszone dziŜ na kaŨdej Mszy Ŝw. 
Kontynuowane bňdŃ w czwartek i piŃtek, 
25 i 26 wrzeŜnia br. na Mszy Ŝw. o godz. 
17.00 i 18.30 oraz podczas Apelu Jasno-
g·rskiego o godz. 21.00. Rekolekcje 
prowadzi o. Marek Kowalski, kt·rego bardzo 
serdecznie witamy w naszej parafii. 
Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki 
BoŨej Jasnog·rskiej odbňdzie siň w sobotę 
i niedzielň, 27 i 28 wrzeŜnia br. Program 
nawiedzenia zostağ podany w Klimatach 
i w specjalnie przygotowanym na tň 
uroczystoŜĺ folderze. Oprawň muzycznŃ 
podczas nawiedzenia obrazu zapewni nasz 
ch·r parafialny oraz artyŜci kt·rzy na stağe 
wsp·ğpracujŃ z naszŃ parafiŃ. Opiekň nad 
oprawŃ muzycznŃ objňli paŒstwo Natalia 
i Leszek Knyziak. ProszŃc o obfite i dobre 
owoce nawiedzenia dla naszej wsp·lnoty 
parafialnej i kaŨdego z nas, po kaŨdej Mszy 
Ŝw. odm·wimy dziesiŃtkň r·ŨaŒca.

4. Uroczysta Msza Ŝw. w intencji Jubilat·w, 
obchodzŃcych rocznicň swojego Ŝlubu 
zostanie 

Jak co roku rusza akcja „Szlachetna 
Paczka”. Organizatorzy poszukują 
wolontariuszy – osób powyżej osiem-
nastego roku życia. Zainteresowanych 
zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej: www.superw.pl.

5.

6.

Do dzwonnicy 
zapraszamy także na: 

w sobotę, 27 września, wspomnienie 
św. Wincentego a Paulo, kapłana.

– 

W dzwonnicy, 
do końca września, 
możemy oglądać 

malarstwo współczesne

DANY  MILIK
Wystawa zatytułowana jest 

„Miłość czyni cuda”

Nr 289

Rzymskokatolicka Parafi a 
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

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001

internet: www.parafi awilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafi awilanow.pl
Wydawca

zostanie odprawiona w niedzielň, 12 paŦ-
dziernika br. o godz. 16.00. 
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