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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 47, 1–2.8–9.12

  Podczas widzenia otrzymanego od Pana 
zaprowadził mnie anioł z powrotem przed 
wejście do świątyni, a oto wypływała woda 
spod progu świątyni w kierunku wschodnim, 
ponieważ przednia strona świątyni była 
skierowana ku wschodowi; a woda płynęła 
spod prawej strony świątyni na południe od 
ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę 
północną na zewnątrz i poza murami 
powiódł mnie od bramy zewnętrznej, 
skierowanej ku wschodowi. A oto woda 
wypływała spod prawej ściany świątyni, na 
południe od ołtarza. A On rzekł do mnie: 
Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż 
stepów, i rozlewa się w wodach słonych, 
i wtedy wody jego stają się zdrowe. 
Wszystkie też istoty żyjące, od których tam 
się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, 
pozostają przy życiu: będą tam też 
niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te 
wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad 
brzegami potoku mają rosnąć po obu 
stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, 
których liście nie więdną, których owoce się 
nie wyczerpują; każdego miesiąca będą 
rodzić nowe, ponieważ woda dla nich 
przychodzi z przybytku. Ich owoce będą 
służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 46, 2–3.5–6.8–9

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, 
choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadły w otchłań morza.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 3, 9b–11.16–17

Wszyscyśmy

2 Krl 7, 16 
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, 
aby Moja obecność trwała tam na wieki.

EWANGELIA 
J 2, 13–22

   Zbliżała się pora Paschy żydowskiej 
i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni 
napotkał siedzących za stołami bankierów 
oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki 
i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie 
bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich 
ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał 
monety bankierów, a stoły powywracał. Do 
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie 
róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypom-
nieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom 
Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na 
to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem 
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: 
Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego 
Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę 
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego 
ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypom-
nieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, 
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł 
Jezus.
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Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.
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Oto słowo Pańskie

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

ks. dr Marek Dobrzeniecki

 Dziś świętujemy poświęcenie Bazyliki 
patriarchalnej św. Jana na Lateranie – naj-
ważniejszej świątyni katolickiej na świecie, 
katedry biskupa Rzymu, matki i głowy 
wszystkich kościołów świata. Stosownie do 
tego święta czytania liturgiczne opracowują 
teologicznie temat świątyni.
 Wizja proroka Ezechiela jest czytelna: 
życiodajność świątyni wynika z faktu 
przebywania w niej Boga, a liczne aluzje w 
opisie świątyni do raju (przez raj również 
przepływały rzeki nawadniające) świadczą, 
że dla proroka świątynia jest przedsmakiem 
raju; jego obrazem w naszych ziemskich 
realiach. Św. Paweł przypomina, że 
w Kościele pierwszą i podstawową świąty-
nią jesteśmy my sami – wierni. Jeśli rzeczy-
wiście jako wspólnota mamy stanowić 
przedsmak i obraz raju, to fundamentem dla 
każdego z nas powinien być Jezus Chrystus. 
Fragment listu kończy się zapewnieniem, 
którego rozwinięcie znajdziemy w Ewan-
gelii św. Jana: to sam Bóg stoi na straży 
bezpieczeństwa świątyni. 

Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą 
budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako 
roztropny budowniczy, położyłem fundament, 
ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy 
jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu 
bowiem nikt nie może położyć innego, jak 
ten, który jest położony, a którym jest Jezus 
Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią 
Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli 
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy 
Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią 
jesteście.

K OM E N T A R Z

 W czasach chwiejnych i niepewnych to 
zapewnienie pokrzepia, ale zwróćmy uwagę, 
że zarówno dla Pawła, jak i dla Jezusa 
niebezpieczeństwo dla świątyni kryło się 
w jej wnętrzu. Dla Pawła byli nim ci, którzy 
nie budują na Jezusie. Jezus oczyszcza 
świątynię z targowisk, które znajdowały się 
wewnątrz jej murów. Obecność rzymskiego 
okupanta (np. w twierdzy Antonia) w bez-
pośredniej bliskości świątyni, ale jednak na 
zewnątrz niej, nie motywowała Go do podob-
nych, radykalnych posunięć. Największe 
niebezpieczeństwa dla Kościoła i jego przysz-
łości nie pochodzą od jego zewnętrznych 
wrogów. Kryją się w naszej niewierze 
i w sprzeniewierzaniu się Chrystusowi.
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Krzysztof Kanabus

  Na podstawie:
- A. Wolff i K. Pacuski – „Słownik historyczno-   
  geograficzny Ziemi Warszawskiej w średniowieczu”  
- Ks. prof. dr Józef Nowacki – „Archidiecezja  
  poznańska w granicach historycznych i jej ustrój” 
- Janusz Grabowski – „Dynastia Piastów  
  mazowieckich”
- Małgorzata Wilska – „Mazowieckie środowisko
  dworskie Janusza Starszego”
- Marta Piber – „Służew średniowieczny”
- S. K. Kuczyński – „Poczet królów i książąt
  polskich” – Siemowit III Mazowiecki

    Pisząc o historii Milanowa nie można zapomnieć o istnieniu tu parafii katolickiej. 
Początki jej istnienia, podobnie jak włości milanowskiej nie są udokumentowane 
w źródłach pisanych.

Milanów – Milanowo* (odcinek 3) 

     W 1403 r. biskup poznański (archidiakonat 
czerski był częścią diecezji poznańskiej) 
Wojciech Jastrzębiec z większej części 
terenów parafii Milanów, leżących na prawym 
brzegu Wisły, utworzył parafię z Zerzniu 
(dawniej Rzyczecz, Zyrzec, Rzirzno), do której 
należały następujące wsie: Zerzno, Borków, 
Grabie, Miłoszyn, Janówko, Wiązowna i Zawady. 

 Na stronach dokumentów pisanych pojawia 
się ona dopiero na początku XV w. Ale to co 
nie zachowało się na pergaminach z wieków 
wcześniejszych, zapisanych rękami skrybów, 
przechowała do czasów współczesnych tutej-
sza ziemia. Badania archeologiczne prowadzo-
ne na terenie ogrodów pałacowych (Ł. Kunicka 
i T. Piętka i ostatnio prof. A. Gołębnik z zespo-
łem), odsłoniły nam cmentarze, które jak 
wiadomo były zakładane wokół kościołów. 
Jednym z lepszych przykładów, że tak właśnie 
było, jest romański kościół św. Idziego 
w Inowłodzu pochodzący z XI w., przy którym 
do dnia dzisiejszego funkcjonuje cmentarz 
parafialny.
    Jeszcze raz sięgnijmy do książki „Służew 
średniowieczny” M. Piber: 

 Z parafii zerzeńskiej powstała 1445 r. 
parafia w Długiej Kościelnej w skład której 
wchodziły następujące wsie: Długa Kościelna, 
Długa Szlachecka, Skruda, Żórawia, Mrowiska, 
Chobot, Duchnów, Cisie, Kąckie, Sulejówek, 
Janówek, i Golice. Parafia ta weszła w skład 
dekanatu Liw.

  W Wiązownie 8 lipca 1589 r. utworzono 
również z części parafii Zerzeń, kolejną 
parafię w skład której weszły: Wiązowna, 
Góraszka, Płachta, Dziechciniec i Boryszew. 
Obie te parafie Zerzeń i Wiązowna weszły 
w skład dekanatu Garwolin. 
     Jak odszukamy, wymienione miejscowości, 
na mapie dzisiejszej, prawobrzeżnej Warszawy 
i terenów położonych od niej na wschód, to 
dopiero uzmysłowimy sobie, jak duży obszar 
położony na wschód od Wisły, miał w XIV w. 
i wcześniej, siedzibę swojej parafii w naszym 
Milanowie i jak wiele parafii, w dniu dzisiej-
szym, na tym obszarze funkcjonuje.
     Nie można także zapominać, że powstała 
w 1410 r. parafia Powsin, również została 
wyodrębniona z terenów, które wcześniej 
należały do milanowskiej. 

   Co prawda, jak wspomniano wyżej, nie 
mamy pisemnego poświadczenia tezy, że  
tereny parafii Służew, przed jej powstaniem, 
należały do milanowskiej, to i tak będzie to 
teren bardzo rozległy.

   Kościół milanowski i rezydujący przy nim 
pleban wraz z wikariuszami, zapewniali 
posługę duchową mieszkańcom dużej części 
archidiakonatu czerskiego. Zwiększająca się 
liczba ludności zamieszkującej teren parafii 
Milanów, spowodował na początku XV w. 
konieczność podziału tejże tak rozległej 
kościelnej jednostki administracyjnej.

     Korektę granic parafii Milanów dokonano 
także w 1472 r., kiedy to biskup poznański 
Andrzej Bniński zezwolił i potwierdził zamianę 
wsi pomiędzy plebanami: Mikołajem z Raszyńca 
– milanowskim i Mikołajem – zerzeńskim, 
mocą której wieś Zawady będąca dotąd 
w parafii Zerzeń, przechodzi wieczyście do 
milanowskiej, a wieś Zastów z milanowskiej 
do zerzeńskiej.
  Pierwszym znanym z imienia plebanem 
milanowskim, poświadczonym w akcie erekcyj-
nym parafii Zerzeń, był Stanisław, którego 
dochody wynosiły 10 grzywien srebra. Papież 
Bonifacy IX zezwolił mu na zamianę kościoła 
w Milanowie, na inne beneficjum. Myślę, że 
wiązało się to ze zgodą, jaką niewątpliwie 
musiał wyrazić Stanisław przy wyłączaniu 
z jego parafii terenu pod Zerzeńską.
    Kolejnym plebanem w Milanowie był Gotard 
z Gurby (parafia Mszczonów) syn Więcława. 
W 1408 r. był dziekanem warszawskim, a 
cztery lata później kanonikiem. Studiował na 
uniwersytecie w Bolonii, gdzie 26 lipca 1424 r. 
uzyskał tytuł doktora praw. Od 1427 r. jako 
pleban pełnił posługę duszpasterską w 
naszym Milanowie. Oprócz stanowisk 
kościelnych, sprawował także urząd kanclerza 
na dworze księcia Janusza I, a po jego śmierci 
na dworze Bolesława IV. W 1432 r. był 
posłem na sobór w Bazylei. Uzyskał od 
papieża prowizję na kanonię płocką po 
zmarłym Pawle synu Grzymisława z Bożewa.

     Zapiski z roku 1503 przynoszą nam infor-
mację o plebanie Danielu.

  Następnym plebanem w Milanowie jest 
Mikołaj z Bujał (pow. rawski, gm. Sadkowice), 
który w 1486 r. wikariat wieczysty katedry 
w Płocku zamienił na altarię Najświętszej 
Marii Panny w kolegiacie warszawskiej 
z Michałem z Bończy (pow. Krasnystaw, gm. 
Kraśniczyn) kanonikiem płockim, plebanem 
w Przasnyszu. Tenże pleban Mikołaj, jest 
jednocześnie rządcą biskupa płockiego Piotra 
w Jabłonnie.

 „Nie można wykluczyć, choć nie ma na to 
bezpośrednich dowodów, że znany później 
kościół św. Mikołaja w Milanowie ufundowany 
prawdopodobnie przez benedyktynów, założo-
ny został nieco wcześniej niż kościół służewski, 
być może już na przełomie XII i XIII w. Domysł  
ten potwierdzałoby odnalezienie w dzisiejszym 
Wilanowie grobów wczesnośredniowiecznych 
datowanych przez archeologów na okres 
starszy niż XII w. do XIII w. oraz osady, której 
czas istnienia określa się, wg najnowszych 
ustaleń, na X–XIII w.”.
  Dowodem potwierdzającym tę tezę, jest 
niewątpliwie (szczególnie na warunki XIII i XIV w.) 
bardzo mała odległość pomiędzy kościołami 
milanowskim i służewskim. Dowodzi tego również 
fakt, że kościół w Służewie został wybudowany 
praktycznie na samej granicy z Milanowem, 
a tereny leżące na zachód od skarpy były dopiero 
sukcesywnie trzebione z porastających ich lasów. 
Osią tego trzebienia, a co za tym idzie 
i osadnictwa, była Samurka czyli dzisiejszy Potok 
Służewiecki.

 Kościół milanowski w swojej pierwotnej 
lokalizacji, czyli pomiędzy dzisiejszym pałacem 
i Oranżerią, dotrwał prawie do końca XVII w. 
Dopiero król Jan III Sobieski potrzebując więcej 
przestrzeni pod zakładane wokół pałacu 
ogrody, polecił przenieść kościół w miejsce, 
gdzie stoi do dzisiejszego dnia. Groby 
oczywiście pozostały na swoich miejscach.

 Pod rokiem 1436 czytamy, że Andrzej 
pleban w Milanowie pobiera nielegalnie 
kolędę i świętopietrze z Kabat, Jeziorny, 
Bielawy i Okrzeszyna. W roku 1442 biskup 
poznański Andrzej Bniński przysądza 
Andrzejowi plebanowi w Milanowie dziesię-
ciny z połowy wsi Kabaty.
   Pod 1472 r. występuje wspomniany wyżej 
kolejny pleban milanowski Mikołaj z Raszyńca.
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    Na przełomie XVI i XVII w. kościół milanow-
ski jest pod wezwaniem Świętych Mikołaja 
i Anny. Należą do niego dziesięciny z fol-
warku i wsi Milanów, z sześciu włók kmiecych 
w Kątach (wieś nieistniejąca po potopie 
szwedzkim – dziś część Zawad) parafia 
Zerzeń. Dziesięciny z Zastowa i Grabi, pleban 
milanowski pobiera na zmianę z zerzeńskim. 
Natomiast dziesięciny z Czarnowa (dzisiejsze 
Siekierki), Kabat i Powsinka należą do mila-
nowskich wikariuszy, a z wsi Bielawa przezna-
czone są na utrzymanie nauczyciela i szkoły.

  W roku 1556 plebanem milanowskim jest 
Mikołaj Milanowski, sprawujący równocześnie 
tą samą funkcję w Gliniance (wieś pomiędzy 
Otwockiem a Mińskiem Mazowieckim).

  W 1580 r. właścicielami Milanowa byli 
Adrian, Mikołaj i Dorota Milanowscy.
    W 1603 roku, czyli w czasie gdy kościół stał 
jeszcze na terenie dzisiejszego ogrodu 
pałacowego, należały do parafii plac – 
cmentarz przykościelny, łąka i ogród. 
   Przy drodze z Czerniakowa do Powsina 
stała kaplica św. Leonarda.
   Przełom XVI i XVII w. to czas przenoszenia 
stolicy Rzeczpospolitej z Krakowa do 
Warszawy. Pociąga to za sobą zmiany 
strukturalne własności ziemi w jej okolicy. 
Wszyscy znaczniejsi dostojnicy państwowi 
chcą mieć pod bokiem króla swoje 
rezydencje. Z małych majątków będących do 
tej pory w rękach średniozamożnej szlachty, 
zaczynają powstawać wielkie posiadłości. 
Milanów podlega także temu procesowi. 

 * - A. Wolff i K. Pacuski – używają w swej pracy
 „Słownik historyczno – geograficzny Ziemi
 Warszawskiej …” – formy Milanowo.
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MODLITWA SERCA

Za Ojczyznę

 Telegram Józefa Piłsudskiego* 
z 16 listopada 1918 roku 

notyfikujący powstanie Państwa Polskiego.

 Do Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
 Do Królewskiego Rządu Angielskiego,
 Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej,
 Do Królestwa Rządu Włoskiego,
 Do Cesarstwa Rządu Japońskiego,
 Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej 
 i do Rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych.

    Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom 
wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmują-
cego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. 
    Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas 
narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, 
które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych, wznowienie 
niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. 
   Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach 
demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto 
czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku 
i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam 
nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy 
w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokrację 
Zachodu udzielą swojej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej 
Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz Naczelny

Piłsudski
Za Ministra Spraw Wewnętrznych

 Filipowicz

Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r. 

* – Zasługi, szczególnie na polu walki 
zbrojnej, Marszałka Piłsudskiego są 
niepodważalne. Po zamachu majowym, 
napisano wiele publikacji na ten temat. 
W całej Polsce, szczególnie w 10. rocznicę 
odzyskania Niepodległości, odbywały się 
uroczystości honorujące żołnierzy walczą-
cych o wolną Ojczyznę. Pamiętano o wetera-
nach Powstania Styczniowego, nadając im 
na wniosek Marszałka stopnie oficerskie. 
Podobnie było w Wilanowie. W 10. rocznicę 
wywalczenia przez Naród Polski niepodleg-
łego bytu państwowego w ścianę kaplicy, 
znajdującej się na wilanowskim cmentarzu, 
wmurowano tablicę pamiątkową ku czci 
powieszonych na styku Powsinka 
i Wilanowa, przez rosyjskiego zaborcę, 
trzech uczestników Powstania Styczniowego: 
braci Józefa i Wincentego Biernackich oraz 
Kazimierza Olesińskiego. Uroczystości te 
służyły podkreśleniu roli, jaką w walkach 
o wolność Rzeczypospolitej odegrał
Komendant, jak również tworzeniu legendy 
i można powiedzieć, kultu Marszałka. 
Samorządy miast i gmin podejmowały 
uchwały nadające honorowe obywatelstwo 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Z gmin 
położonych w pobliżu Warszawy, takie 
uchwały podjęły Rady w: Bliznem, 
Cząstkowie, Falenicy, Falentach, Markach, 
Młocinach, Nowym Dworze Mazowieckim, 
Srokoszach i Zaborowie. Taką uchwałę, 
nadającą tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Wilanów Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, podjęła także Rada wilanow-
ska.
Pamiętajmy o tym w dniach listopadowej 
rocznicy.

 Boże, Ty powołałeś mnie do życia 
z polskich rodziców i na polskiej ziemi. 
Dziedzictwo mego Narodu kształtowało 

moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił 
moje ciało. Nie mogę kochać stworzo-
nego przez Ciebie świata, nie kochając 

przede wszystkim mojej Ojczyzny. 
Proszę więc, ześlij na Nią, 
błogosławieństwo Swoje. 

Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwo-
ści, a ja niech poznam moje wobec Niej 

obowiązki i z Twoją pomocą 
je wypełnię. Amen

Krzysztof Kanabus

Ojczyzna. To nie tylko przestrzeń 
określona granicami. 

„To wielki zbiorowy obowiązek“. 
To część czwartego przykazania. 
„Czcij Ojca swego i Matkę swoją“. 

Ojczyzna to pamięć i bycie 
u siebie. Tracąc pamięć, tracimy 
coś co nas określa i w czym się 

zakorzeniamy. Obojętność, która 
się wtedy rodzi sprawia, że nie 
podejmujemy trudu wyboru. 
Wystarczą chleb i igrzyska.
Kiedy więc stajesz na progu 

pytania o niepodległość. 
Zapytaj pierwej o Boga, 

Honor i Ojczyznę.
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    Członkowie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zapraszają wszystkich chętnych 
do zaangażowania się w dzieło modlitwy na różańcu za Polskę. Wszyscy rodacy 
jesteśmy wezwani do codziennej modlitwy, co najmniej jedną dziesiątką różańca,  
z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Intencja 
ta może być dodawana do innych intencji, które są już przez nas odmawiane na 
różańcu.

  Wybór modlitwy różańcowej jako narzędzia duchowej walki o odrodzenie 
moralne Polski jest odpowiedzią na nauczanie Wielkich Prymasów Polski: Sługi 
Bożego kardynała Augusta Hlonda oraz Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kard. August Hlond nauczał: Zbawiciel umiłował wielce Polskę i uczyni ją matką 
wielkiego pokolenia. Państwo zostanie rozbite i jak słabe niemowlę błagać będzie 
o pomoc i opiekę Matki swojej. Zgubne jest dla Polski naśladowanie bezbożnych
w ich czynach grzesznych i złych. Polska ma zachować swą wiarę, czystość 
obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej i całkowite zerwanie 
wszelkich stosunków, które przeszkadzają jej w dążeniu do prawdziwej wielkości. 
Polska nie powinna chcieć stać się narodem modnym, bo moda postępowa to 
fałsz i obłuda w stosunku do Boga. Codziennie, we wszystkich kościołach ma być 
odmawiany różaniec za Ojczyznę. Jedyną bronią, której Polska używając, odniesie 
zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi 
inne narody będą karane za swą niewierność wobec Boga. („Dzienniki”)

 Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością
 bliźniego i Różańcem – August kard. Hlond.

Ks. Prymas Stefan Wyszyński podjął i rozwinął nauczanie poprzednika, dając 
również osobiste świadectwo miłości do Ojczyzny. W miejscu uwięzienia w 
Komańczy przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, których uroczyste 
złożenie przez milionową rzeszę pielgrzymów nastąpiło 26 sierpnia 1956 r. 
Przyrzeczenia złożone przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski 
nie zostały jednak wypełnione. Najwyższy czas na nowo podjąć starania o ich 
realizację w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.

 Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej 
 Maryi  Dziewicy – Stefan kard. Wyszyński.

Krucjata Różańcowa 
za Ojczyznę

    „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem duchowym 
wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego 
Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego 
rozważania i odmawiania w tych intencjach przynajmniej jednej z tajemnic 
Różańca Świętego…”

Z tekstu komunikatu oo. Paulinów z Jasnej Góry z 25.09.2011 r.

od 9.11.2014 do 14.12.2014

Módlmy się za rządzących, aby 
priorytetem ich działania było 
dobro rodziny i małżeństwa. 

Dzisiaj o godz. 16.00 
odbędzie się w kanonii spotkanie 

Kół Żywego Różańca. 
Zapraszamy wszystkich członków 

oraz tych, którzy chcą dołączyć 
do wspólnoty modlitewnej.

Galeria Dzwonnica 
oraz 

Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi 
zapraszają na 

wystawę prac uczestników 
Stowarzyszenia 

z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz 

uczestników chorujących 
psychicznie. 

„TWARZĄ W TWARZ”
 to tytuł wystawy 
gdzie motywem 

przewodnim prac 
są ludzie.

Prezentowane fotografie 
oraz prace wykonane 

są w technice graficznej.

ZAPRASZAMY! 
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Autor: Maciej Lichota 

zadanie 1: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach
utworzą hasło, które zapisz poniżej. 

zadanie 2: Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, wpisując 
        odpowiednie skróty ( P / F ). 

Hasło: 

1.    4 listopada obchodzimy:

□ W  a) święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
□ N   b) wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
□ B   c) Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
□ A   d) Niedzielę Misyjną

2.    Kiedy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych?

□ I   a) 1 listopada
□ E   b) 25 grudnia
□ L   c) 15 sierpnia
□ C   d) 2 listopada

3.    Jak inaczej nazywamy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych?

□ U   a) Dzień Środków Społecznego Przekazu

□ A   c) ogłoszenie danej osoby błogosławioną
□ E   d) inna nazwa sakramentu święceń prezbiteratu

 _ _ _ _ _

1.

2. 

3.

4.

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

11 listopada przypada święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej.

12 listopada obchodzimy wspomnienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika.

16 listopada przypada wspomnienie Ofiarowania 
NMP. 

□ E   b) Dzień Zaduszny
□ K   c) Dzień Dziękczynienia
□ B   d) Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

4.    Ogłoszenie danej osoby błogosławioną to:

□ B   a) beatyfikacja
□ A   b) zaduszki
□ K   c) kanonizacja
□ C   d) wypominki

5.    Kanonizacja to:

□ O   a) ogłoszenie danej osoby świętą
□ M   b) komunikat ogłaszający światu nowego papieża

Msza święta zostanie odprawiona 
w Kaplicy Stadionu Narodowego 

w Warszawie,

dzisiaj, 9 listopada 2014 roku 
o godz. 16.00

Wejście na teren Stadionu: 
od ul. Wybrzeże Szczecińskie, brama nr 5

Wejście do Kaplicy: 
Tunel VIP na wprost od bramy

 Krajowe Duszpasterstwo Sportowców 
i

STADION NARODOWY

zapraszają

SPORTOWCÓW, 
OLIMPIJCZYKÓW, TRENERÓW, 

DZIAŁACZY, KIBICÓW, 
DZIECI I MŁODZIEŻ

na

MSZĘ ŚWIĘTĄ 
za Zmarłych Świętej Pamięci
sportowców, olimpijczyków, 

trenerów, działaczy

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ
KOŚCIOŁA św.ANNY

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl



6 Nr 296

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

XXXII Niedziela Zwykła – 9 listopada 2014 r.
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

2.

1.

Koło Rodziny Radia Maryja zaprasza na 
spotkanie w środę 12 listopada, po Mszy św. 
o godz. 18.00.

3.

Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Następnie 
będziemy się modlić za zmarłych     
polecanych w wypominkach rocznych.

5.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00, w kanonii.

W listopadzie, w dzwonnicy prezentowana 
będzie wystawa twórczości podopiecznych 
ośrodków dla osób niepełnosprawnych z 
Wilanowa i Powsina.

W grudniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne.

4.

6.

We wtorek, 11 listopada, przypada 
Narodowe Święto Niepodległości. Wyrazem 
naszego patriotyzmu i troski o losy naszej 
Ojczyzny niech będzie szczera i gorliwa 
modlitwa. Msze św. w tym dniu zostaną 
odprawione o godz. 7.00, 12.00, 17.00 
i 18.00.

Po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpi 
zakończenie Konkursu Różańcowego 
i rozdanie nagród dla dzieci i młodzieży 
biorących udział w konkursie.

Taca z następnej niedzieli przeznaczona 
będzie na przygotowanie i przeprowadzenie 
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 
w 2016 r.

7.

9.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– 

– 

8.

w poniedziałek, 10 listopada, 
wspomnienie św. Leona Wielkiego, 
Papieża i Doktora Kościoła, 
we wtorek, 11 listopada, wspomnienie 
św. Marcina z Tours, biskupa,
w środę, 12 listopada, wspomnienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika, 
w czwartek, 13 listopada, wspomnienie 
świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystiana – pierwszych 
męczenników Polski.

– 

– 

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

 Zgodnie z decyzją Konferencji 
Episkopatu Polski każda druga 
niedziela listopada jest Dniem 
Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. W tym roku jest to niedziela, 
9 listopada.

Syria to miejsce, gdzie chrzeŜcijanie 
sŃ obecni niemal od samego poczŃtku 
chrzeŜcijaŒstwa. To tereny nawr·cenia 
i dziağalnoŜci Ŝw. Pawğa. Damaszek do 
dziŜ jest miejscem, gdzie obecna jest 
jedna z najwiňkszych wsp·lnot chrzeŜci-
jaŒskich.
DziŜ Syria to jedno z najgorszych dla 

chrzeŜcijan miejsc na Ziemi, co gorsze, 
nikt nie widzi koŒca koszmaru wojny.

Cierpi cağa ludnoŜĺ Syrii. 2,5 mln 
Syryjczyk·w uciekğo za granicň, a co 
najmniej 7 mln os·b zostağo przesie-
dlonych wewnŃtrz kraju. Wiňcej niŨ 190 
tysięcy os·b zostağo zabitych, w tym 
okoğo 10% to dzieci. Kilkaset dzieci 
zostağo zabitych przez snajper·w po to, 
aby odebraĺ rodzicom wszelkŃ nadziejň 
i wolň Ũycia, a przez to aby stali siň 
wewnňtrznie niespokojni i ğatwiejsi do 
pokonania.
  Obecnie coraz widoczniejszym staje 
siň „oczyszczenie” kraju z chrzeŜcijan 
dokonywanym przez islamskich funda-
mentalist·w. Podobny scenariusz miağ 
miejsce w Iraku. MoŨe to byĺ szersza 
strategia „oczyszczania” cağego Bliskiego 
Wschodu z wyznawc·w Chrystusa.

  VI Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym jest okazją do podjęcia 
codziennej, wytrwałej modlitwy do Boga 
o pokój na świecie i o przestrzeganie
wolności religijnej. Wypełniając przyka-
zanie miłości nieprzyjaciół módlmy się 
również za prześladowców.
    Zachęcamy do włączenia się w akcję 
Ocalmy Chrześcijan w Syrii. Syria, jak 
i cały Bliski Wschód, to tereny, na 
których chrześcijaństwo jest obecne od 
samego początku. Dziś, niestety, istnieje 
poważna obawa o przyszłość chrześcijan 
na tych ziemiach. Wysyłając SMS 
o treści RATUJE na nr 72405 (koszt
2,00 zł + VAT 2,46 zł) wspierasz potrze-
bujących chrześcijan w Syrii. SMS-y 
można wysyłać do 31.12. br.

   Akcję można śledzić na internetowej 
stronie www.pkwp.org. Tam również 
znajdują się modlitwy za chrześcijan 
prześladowanych.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 Koło Rodziny Radia Maryja 
zaprasza na 

spotkanie 
w środę 12.11.2014 r.

po Mszy Św. o godz.18.00   
do Kanonii

VI Dzień 
Solidarności 
z Kościołem 

Prześladowanym 
poświęcony 

Syrii
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