
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Rdz 2, 18–24
  Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, 

żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem 
odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy 
z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie 
ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je 
do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on 
da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które 
określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota 
żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie-
mu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu 
zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się 
pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy 
to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się 
w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego 
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym 
Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził 
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem 
z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, 
bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę 
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna 
i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec 
siebie wstydu. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128, 1–16

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 J 4, 12

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu 
jest w nas doskonała.
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ks. Robert Mikos

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

K O M E N T A R Z

Tak będzie błogosławiony człowiek, 
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. 
Pokój nad Izraelem.

   Pan Jezus przypomina nam w dzisiej-
szej Ewangelii o nierozerwalności 
małżeństwa. Słyszymy to w epoce coraz 
częstszej „mentalności rozwodowej” 
w odniesieniu do rodziny. Zmienia się język 
opisujący małżeństwo. Mówi się „mój 
życiowy partner” i stąd już blisko do 
traktowania wspólnoty małżeńskiej jako 
„gry”. Gdy w tej „grze” partner zawodzi 
czy nie odpowiada, rozstajemy się.

A gdzie tutaj wola Pana Boga?
   Trzeba wracać do mentalności ewan-
gelicznej, do językowego i duchowego 
uznania małżeństwa jako nierozerwalnej 
wspólnoty miłości, którą Bóg pobłogosławił 
sakramentem, do nazywania mężczyzny 
i kobiety w tym związku jako męża i żony 
(a to zobowiązuje, przypomina o duchu 
ofiary i o wierności).

  Miejmy odwagę być jak dziecko, które 
bezgranicznie ufa Ojcu Niebieskiemu 
i przyjmuje wszystko z Jego ręki jako 
dobre dla siebie. Takim był, przed 
tygodniem pochowany, ś.p. Ks. Feliks 
Folejewski SAC, apostoł Bożego Miłosier-
dzia i rodzin.
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  Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był 
pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowane-
go za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za 
wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem 
Temu, dla którego wszystko i przez którego 
wszystko, który wielu synów do chwały 
doprowadza, aby przewodnika ich zbawie-
nia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem

DRUGIE CZYTANIE 
JHbr 2, 9–11

EWANGELIA  
Mk 10, 2–16

  Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc 
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał 
ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: 
Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy 
i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: 
Przez wzgląd na zatwardziałość serc wa-
szych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już 
nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg 
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 
Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze 
inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 
kkk
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Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być 
uświęceni, z jednego (są) wszyscy. Z tej to 
przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi 
swymi.

   Znamienne, że dziś w Rzymie rozpo-
czyna się Synod Biskupów poświęcony 
rodzinie.

  Rozpoczęliśmy różańcowy październik. 
Rozważając radosne, światła, bolesne 
i chwalebne tajemnice z życia Jezusa 
i Maryi, przedstawiajmy Bogu ważne 
zadania Synodu, módlmy się za nasze 
małżeństwa i rodziny.

I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za 
innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu 
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz ucznio-
wie szorstko zabraniali im tego. A Jezus,  
widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: 
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 
dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je 
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
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  Ten sposób myślenia o grzechu, o którym 
wciąż możemy jeszcze mówić w trybie niedoko-
nanym, powoduje, że zamiast walczyć o wylo-
gowanie, pozostajemy zaplątani w sieci grzechu 
i choć mamy wolną wolę, nie korzystamy z niej, 
tylko dajemy się ciągnąć jak przysłowiowe 
baranki na postronku, bezmyślnie i prosto w 
przepaść.

   Kiedyś czytałam, że uzdrawianie duszy 
powinno zacząć się od odcięcia jej od złych 
duchów. Spróbuję bardziej obrazowo… To 
trochę tak jak z małżeństwem w kryzysie. 
Załóżmy, że żona zakochała się w koledze 
z pracy i chce odejść od męża. Mąż prosi, żeby 
jeszcze spróbowali, chce ratować ich związek. 
h

    Kilka miesięcy temu w mediach społecznoś-
ciowych można było obserwować przebieg 
kampanii zatytułowanej „Wyloguj się do życia”, 
której celem było uświadomienie ludzi jak silnie 
uzależniającą sprawą, zwłaszcza dla dzieci i ludzi 
młodych jest Internet. Kampania i przygotowane 
do propagowania jej celów spoty reklamowe 
z udziałem znanych i lubianych (m.in. raperów 
czy piłkarskich gwiazd – Lewandowskiego 
i Szczęsnego) miały pokazywać jak źle oddzia-
łuje na nas i innych nadmierne korzystanie 
z sieci w poszukiwaniu wrażeń, nad którym to 
procesem szybko tracimy kontrolę, a nade wszy-
stko jak wylogować się do życia, czyli skupić się 
ponownie na rozwoju własnych zainteresowań, 
kreatywności, na przywróceniu ciekawości świa-
ta. Żeby zacząć żyć pełnią życia trzeba posiąść 
umiejętność panowania nad rzeczami, które 
powinny z założenia nam to życie ułatwiać, a nie 
odbierać. Zdolność owego wylogowania się jest 
niezbędna byśmy mogli rozwinąć nasze pasje, 
zainteresowania, relacje z innymi. Podobnie jest 
i w życiu duchowym.

ODETNIJ SIĘ!

tezę, gdyż wiem, że nie wszyscy byliśmy na Mszy 
na tę samą godzinę, a słowa warte są szczegól-
nej uwagi i służą za punkt wyjścia dzisiejszego 
felietonu), że najczęściej modlimy się przed albo 
po popełnieniu grzechu, tzn. o to, abyśmy go nie 
popełnili albo przepraszając za to, że się go 
dopuściliśmy. Bardzo niewielu z nas modli się 
jednak w chwili narastającej pokusy, gdy stoimy 
nad przepaścią grzechu. Najczęściej myślimy 
wówczas, że trudno stanie się co się ma stać, 
najwyżej pójdziemy do spowiedzi… 

W końcu i owa żona reflektuje się i chce 
wszystko naprawić. Udać im może się tylko 
wówczas, gdy rzeczona kobieta zrezygnuje z 
tej pracy, zmieni numer telefonu i adres maila, 
jednym słowem odetnie się od fascynacji, która 
spowodowała zamęt w jej małżeństwie. Nie ma 
innej drogi. Niczego nie naprawi, nie zbuduje 
na nowo z mężem jeśli nie uwolni się od tego 
„trzeciego”. Logiczne. 

  Jeden z pasterzy posługujących w naszym 
kościele podczas kazania wygłoszonego w po-
przednią niedzielę w czasie Mszy Świętej 
przypomniał o często zapominanej przez nas 
modlitwie – modlitwie odcięcia. Mówił o tym 
(przytaczam, oczywiście nie dosłownie, jego 
tezę

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

  Warto nauczyć się tej modlitwy jak tabliczki 
mnożenia, tak by gdy nadejdzie chwila próby 
mieć ją w pogotowiu. Ale nawet gdybyśmy 
zapomnieli jej treści wystarczy proste wez-
wanie: „Jezu ratuj!” – ono nigdy nie pozostaje 
bez odpowiedzi, trzeba tylko zawołać, zawal-
czyć o to, by Jezus nas odciął!

   Tak jest i z naszym sercem. Musimy odciąć, 
a raczej poprosić, by Chrystus mocą swojej 
Miłości odciął nas od naszych grzechów, żeby 
mógł zacząć się proces uzdrawiania naszej 
duszy. Naprawa i postęp są możliwe tylko tam, 
gdzie nie ma paraliżującego przywiązania do 
spraw destrukcyjnych. Pragniesz postępu – 
odetnij się!

  W Ewangelii św. Mateusza Jan Chrzciciel 
wypowiada bardzo poruszające zdanie: „Już 
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona.” 
Nie do gałęzi, nie do liści, ale do korzeni, bo złe 
przywiązania trzeba odcinać u korzeni, inaczej 
jeszcze bujniej się rozrosną. Odetnij się u ko-
rzeni nawet jeśli wiele lat będziesz musiał 
duchową siekierą walić w gruby korzeń swoich 
zranień, nałogów, grzechów, które choć cię 
niszczą sprawiają też przyjemność albo dają 
poczucie władzy czy bezpieczeństwa. Tnij, 
siecz i rąb – odetnij się do wolności dziecka 
Bożego, bo to jedyny scenariusz, w którym 
możesz być szczęśliwy. 
   Dobrą „siekierą” jest skrócona do pięciu linijek 
modlitwa papieża Leona XIII: 
„Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana 
i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po 
świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

     Rekolekcje Ewangelizacyjne, prowadzone przez Odnowę w Duchu 
Świętym, są zaproszeniem do nowej relacji z Bogiem. Niezależnie od 
tego, czy ktoś przeżywa swoją wiarę jako mocną i ugruntowaną, czy 
raczej miota nim wiele wątpliwości i zastanawia się, czy jeszcze 
w ogóle wierzy – Jezus pragnie odnowienia i pogłębienia relacji 
człowieka z Nim, pragnie przemieniać ludzkie życie poprzez ukazanie 
ogromu swej całkowicie bezwarunkowej miłości, której wyrazem jest 
oddanie swego życia dla zbawienia każdego z nas. W czasie 
cotygodniowych spotkań rekolekcyjnych Bóg prowadzi człowieka od 
spotkania z Jego miłością, poprzez uświadomienie sobie własnego 
grzechu, do przyjęcia daru zbawienia i otwarcia się na moc i dary 
Ducha Świętego. 

poniedziałek      5 października  
poniedziałek    12 października  
poniedziałek    19 października  
poniedziałek    26 października  
poniedziałek      9 listopada  
poniedziałek    16 listopada        
niedziela          22 listopada        
poniedziałek    23 listopada        
niedziela          29 listopada        
poniedziałek    30 listopada        
poniedziałek      7 grudnia          

     Rekolekcje rozpocznie Msza św. wotywna o Duchu Świętym o godz. 
18.00, pod przewodnictwem opiekuna rekolekcji – ks. Roberta Mikosa. 
Osobą prowadzącą REO będzie pani Monika Wojciechowska (z Centrum 
Formacji Wieczernik w Magdalence).
   Całość rekolekcji stanowi zamknięty cykl 11 spotkań w kolejnych 
tygodniach. Spotkania rekolekcyjne w poniedziałki będą rozpoczynały się 
o godz. 18.45, a w niedziele o godz. 15.00 – prosimy o punktualne 
przybycie. Plan spotkań jest następujący:

     Rekolekcje te przeżyły już tysiące osób, które otworzyły swoje serca 
dla Bożej miłości i doświadczyły przemiany życia, której źródłem jest 
poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. 

 Przyjdź, aby też móc osobiście tego doświadczyć!

  Rekolekcje Ewangelizacyjne przeżywane w miejscu zamiesz-
kania, wplecione w naszą codzienność, stają się czasem łaski, cza-
sem przypomnienia podstawowych prawd wiary, czasem odnowienia 
osobowej relacji z Bogiem i odkrywania Jego obecności w wydarze-
niach życia. Zasadnicze znaczenie ma w nich duchowe doświad-
czenie spotkania z Jezusem, a nie rozszerzenie teoretycznej wiedzy 
o Bogu. Dlatego ważna jest osobista obecność i udział w każdym 
wydarzeniu cyklu rekolekcyjnego. 

  Jutro, w poniedziałek, 5 października 2015 r. w naszej parafii 
rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO).

Monika Wojciechowska 
(z Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence)

godz. 18.00
godz. 18.45
godz. 18.45
godz. 18.45
godz. 18.45
godz. 18.45
godz. 15.00
godz. 18.45
godz. 15.00
godz. 18.45
godz. 18.45

  Wtedy, Moi Drodzy, pozostaje nam jedno – 
modlitwa odcinająca. My sami nie wylogujemy 
się do życia, bo nasza ludzka natura ciągnie nas 
z całych sił w kierunku grzechu, ale jest Ktoś kto 
może wylogować nas za nas, odciąć od grzechu, 
raz a porządnie, jednym, ciachnięciem. Tym 
kimś jest Jezus Chrystus i Jego moc panowania 
nad duchami nieczystymi wszystkich gatunków i 
rozmiarów. Jezus może odciąć nas od naszego 
grzechu nawet w chwili najgorszej pokusy, gdy 
zdaje nam się, ze wszystko stracone, że na 
pewno znów nam się nie uda i zgrzeszymy. W tej 
ciemnej minucie czy sekundzie zawsze pozo-
staje nam On i Jego uzdrawiająca moc. To jest 
nasza najpotężniejsza broń w duchowej walce 
o nasze serca, która toczy się nieustannie. 

   Nieprzyjemnie myśli się nam o nas samych 
w ten sposób, ale owo wylogowanie nie jest 
prostą sprawą, zwłaszcza, gdy sytuacja 
grzechogenna jest już w bardzo zaawanso-
wanym stadium i walka z pokusą wydaje się 
niemożliwa, a chęć poddania się narasta z każ-
dą sekundą z niewiarygodną siłą, co wtedy?
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  Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej – 
usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe 
modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle 
doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. 
Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, 
która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru 
uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się 
powstrzymać inwazję Turków na Europę.
    W samym dniu bitwy – z polecenia Piusa V – we wszystkich kościołach rzymskich 
odprawiano nabożeństwa różańcowe. Ulicami tego miasta przeszła uroczysta 
procesja bractw różańcowych, w której niesiono obraz Matki Bożej Śnieżnej, 
zwanej Matką Bożą Zwycięską.
  Zwycięstwo było wielkie. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono 
sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono 
dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, 
kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne 
ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i 
zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa 
Różańcowe. Papież Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami 
odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół.
   W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie 
„Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w 
kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. Dziękujmy za to Maryi.

Bitwa pod Lepanto

   Matka Boża wszędzie tam, gdzie się objawiała, prosiła o modlitwę 
różańcową. Miesiąc październik to miesiąc różańca. To dobra okazja, by 
odkryć, że wszystkie nasze trudności możemy oddać Bogu przez Maryję. 
Odkryć też, że gdy tylko zaczynamy  modlić się na różańcu, Matka Boża staje 
przy nas i przyłącza się do naszej modlitwy, upraszając nam potrzebne łaski, 
a gdy potrzebujemy okazuje nam pomoc w niebezpieczeństwie złego.

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa 

opracował: Amadeusz Kozikowski

Dlaczego nazywamy Matkę Bożą 
„Różańcową”, skoro Ona za czasów 
swego ziemskiego życia Różańca nie 
znała?
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    7 pażdziernika obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Zostało ono  
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami 
tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. 
Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę 
muzułmańską.

Zapraszamy 
na wieczór poezji 

siostry Teresy Górskiej, 
zorganizowany przez 

Bibliotekę Wilanowską, 
8 października 2015 r. 
przy ul. Kolegiackiej 3

   Siostra Teresa Górska, nazaretanka, autorka poezji religijnej. 
Wydała tomiki poezji: Bliski i daleki, Warszawa 2000 i Nutami spadają-
cych liści, Filadelfia 2002, publikuje w czasopismach i antologiach. 
       Prezentowane na spotkaniu „Poezje z lat 2009–2014 to dyskretna 
teologia w pokornej poezji, stawiającej pytania o wewnętrzną prawdę 
człowieka, trafiająca w sedno sposobem komunikowania o niej innym”. 
Utwory przeczyta aktorka, Magdalena Gnatowska. 

zadanie: Pokoloruj Maryję.

W październiku przychodzimy 
do naszego kościoła

na nabożeństwa różańcowe zawsze 
w poniedziałki, 

wtorki 
i czwartki 

o godz. 17.30.

Do zobaczenia 
na wspólnej modlitwie  :-)
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1.

2.

3.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym będzie 
sprawowana w poniedziałek, 5 października 
o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Jest to też początek reko-
lekcji ewangelizacyjnych Odnowy. Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych, pragnących 
pogłębić swoje życie wewnętrzne. 

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz.17.00, a po różańcu, 
z racji pierwszej niedzieli miesiąca, odbędzie 
się procesja Eucharystyczna. Będziemy 
również modlić się za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, 
Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabożeń-
stwo różańcowe odprawiane jest w niedziele         
o godz. 17.00, a w dni powszednie po Mszy 
św. o godz. 17.00. Dzieci na wspólny róża-
niec zapraszamy szczególnie w poniedziałki, 
wtorki i czwartki o godz. 17.30.
W październiku zapraszamy dzieci i młodzież 
do wzięcia udziału w konkursie różańcowym 
– przewidziane są nagrody.

Jak co roku rusza akcja „Szlachetna Paczka”. 
Organizatorzy poszukują woluntariuszy – osób 
powyżej osiemnastego roku życia. Zaintere-
sowanych zapraszamy do odwidzenia strony 
internetowej: www.superw.pl.

13.7. 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.

Jacek Tomasz Zieliński, kawaler z parafii 
pw. św. Jakuba Ap. w Warszawie
i
Edyta Adrianna Teluk, panna z parafii 
tutejszej
– zapowiedź II.

–

6.

7 października, w święto Matki Bożej 
Różańcowej, Koła Żywego Różańca zapra-
szają na Różaniec po Mszy św. o godz. 
17.00. Po nim odbędzie się spotkanie 
członków Żywego Różańca w kawiarence.

4.

Jak co roku nasza parafia organizuje uro-
czyście Jubileusz Małżeństw obchodzących 
rocznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza św. 
odbędzie się w niedzielę, 18 października 
o godz. 16.00. Dostojnych Jubilatów zapra-
szamy, by potwierdzili swój udział w Dzięk-
czynnej Mszy św. sprawowanej w ich intencji. 

Za przyczyną 
Matki Bożej Różańcowej 

módlmy się za wszystkich chorych 
i cierpiących, a szczególnie 
za nieuleczalnie chorych.

od 13.09 do 11.10.2015 r.

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

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

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian: 
– śp. Władysława Trzewika,
– śp. Zofię Milewską,
– śp. Gabrielę Łasak,
– śp. Małgorzatę Lewandowską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

12.

14.

W  tym  tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w piątek, 9 października, wspomnienie 
bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

–

w poniedziałek, 6 października, wspom-
nienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy 
i dziewicy;

–

w środę, 7 października, wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;

–

5.

Za tydzień, w niedzielę 11 października, 
będziemy obchodzili XV Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

8.

Dzieci, które lubią śpiewać i chcą śpiewać 
w Scholi prosimy o skontaktowanie się 
z s. Ludmiłą, w niedzielę, po Mszy świętej 
kkko godz. 11.30. 

9.

Dzieci, które nie mają zajęć religii w szkole 
zapraszamy na zajęcia w soboty o godz. 
10.30 w Kanonii. Prosimy rodziców o zgła-
szanie dzieci w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej.

10.

Dziś obędzie się spotkanie dla rodziców 
i dzieci przystępujących do I Komunii św. 
Początek spotkania w kościele o godz. 
11.00.

11.

Pragnę pogratulować 
Pani Marii Paszyńskiej, która 

co tydzień ubogaca Klimaty św. Anny 
swoimi felietonami, 

wydania debiutanckiej, poruszającej 
książki pt. „Warszawski Niebotyk”.

Dziękuję za wiernie oddany obraz 
Warszawy lat trzydziestych 20. wieku, 
zwanej wówczas Paryżem Wschodu, 

a której już nie ma. 
Doceniam także Pani przekaz 

świata piękna i wartości, 
wbrew panującej modzie 

we współczesnej kulturze. 
Serdecznie zachęcam do lektury.

ks. Proboszcz


	klimaty_262 ok.pdf
	108-1[1] 1a

	Pusta strona
	Pusta strona
	Bez nazwy
	klimaty_336.pdf
	Pusta strona




