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

Mdr 7, 7–11
  Dlatego się modliłem i dano mi zrozu-

mienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie 
duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła 
i trony i w porównaniu z nią za nic miałem 
bogactwa. Nie porównałem z nią drogich 
kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej ma 
wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie 
i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, 
bo nie zna snu blask od niej bijący. 
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra 
i niezliczone bogactwa w jej ręku.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90, 12–17

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 5, 3

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, 
niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.
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    Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne 
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia 
i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by 
było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed 
oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 4, 12–13

EWANGELIA  
Mk 10, 17–30

  Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł 
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 
kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 
Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu 
rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego prze-
strzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus 
spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: 
Jednego 

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa 
i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło 
i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest 
bogatym wejść do królestwa Bożego. 
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz 
Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno 
wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni 
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: 
Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał 
na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie 
u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my 
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. 
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie 
i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 
prześladowań, a życia wiecznego w czasie 
przyszłym.

K O M E N T A R Z
 Szlachetny jest ten młodzieniec z dzisiej-

szej Ewangelii – pyta Pana Jezusa o warunki 
osiągnięcia życia wiecznego,a to dla człowieka 
najważniejsze. Okazuje się, że jest to człowiek 
porządny, przyzwoity; od dawna przestrzega 
Bożych przykazań. A jednak odchodzi od 
Zbawiciela zasmucony.

  Bo Pan Jezus mówi o dzieleniu się dobrami 
z ubogimi, a posiadłości miał ten człowiek wiele.

 Czy złe jest posiadanie dóbr, czy czymś złym 
jest bycie zamożnym?

 Nie w tym rzecz, ile się posiada, lecz w tym, 
jaki stosunek mamy do posiadanych dóbr. 
Młodzieńcowi z Ewangelii zabrakło wewnętrz-
nej wolności względem posiadanych dóbr. 
Zdaje się, że to nie on zarządzał swoimi majęt-
nościami, lecz one wzięły go „w posiadanie”, 
tak, że trudno było mu z nich zrezygnować. 
Św. Jan Paweł II tak często nam przypominał 
o prymacie „być” nad „mieć”. Być dla Boga 
i ludzi, być wolnym wobec tego, co się posiada, 
to warunki nieodzowne dla przyjęcia najwięk-
szego bogactwa – Bożej miłości.

 Dziś Pan Jezus na nas patrzy z miłością 
i zaprasza „CHODŹ ZA MNĄ”!

ks. Robert Mikos
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   Siostra Maria Letycja na kartach swojej książki 
przytacza anegdotkę z życia św. Franciszka, 
którą pozwolę sobie zacytować na poparcie 
powyższej tezy: „Pewnego dnia św. Franciszek 
spotkał nowicjusza, którego twarz byłą smutna.

   Poddanie się smutkowi i zniechęceniu często 
wynika z lenistwa. Nie mówię tutaj rzecz jasna 
o osobach, które zmagają się z jakimiś niezwykle 
trudnymi doświadczeniami duchowymi czy 
życiowymi dramatami ani o ludziach chorych 
kkk

  Jesień nie kojarzy nam się z radością.  
Melancholia szarych dni, deszcz zalewający jak 
łzami nasze okna, chłód, zawieja i wszech-
ogarniająca niechęć do wszystkiego bardziej 
pasują do tej pory roku niż uśmiech. Radość, 
optymizm, jasne spojrzenie na otaczającą nas 
rzeczywistość to przecież przymioty lata, które 
tego roku mamy już za sobą. Pokusa zanurze-
nia się po uszy w jesiennej „beznadziei” wydaje 
się nie do przezwyciężenia, gdy o poranku, 
kiedy nasza głowa nie chce podnieść się z po-
duszki, za oknem wita nas mgła albo plucha…

O  RADOŚCI  SŁÓW  KILKA

  Dlatego też tej jesieni przeciwstawmy się 
powszechnemu narzekaniu, brzydkiej (zdaniem 
większości, bo ja osobiście mam nieuleczalną 
słabość do deszczu) pogodzie, jesiennej aurze 
zwątpienia i smutku i… praktykujmy radość, bo 
Bóg jest Bogiem radości!

np. na depresję, a jedynie o tych, dla których 
nostalgiczna aura jesieni jest doskonałą 
wymówką do „odpuszczania” sobie na wielu 
frontach, bo zimno, wieje i nic mi się nie chce. 
To są podszepty złego, który bardzo pragnie 
by nasza wola zapadła w sen zimowy, a nasza 
relacja z Bogiem uległa sezonowej hibernacji. 
My jednak nie możemy na to pozwolić! Musimy 
walczyć, a w walce tej doskonałym orężem jest 
śmiech i radość, nawet nieco wymuszona czy 
troszkę udawana. Jak mawiał św. Franciszek 
z Asyżu „Wobec wszelkich knowań i podstę-
pów wroga moją najlepszą obroną jest duch 
radości.”

     Jednakże popularne hasło, poparte zapewne 
twardą biologiczną wiedzą, głosi, że tylko 
zdechłe ryby płyną z prądem. Św. Jan Paweł II 
w swoim pięknym wierszu pt. „Źródło” pisze 
tak: „musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj 
się, szukaj, nie ustępuj”, ergo chrześcijanin nie 
może iść najprostszą ścieżką, poddać się bez 
walki, lecz winien szukać tego, co zaprowadzi 
go do Boga. A prawda jest taka, że Bóg kocha 
nas niezależnie od pory roku, dokładnie tak 
samo! 

  To Bóg jest źródłem, niewyczerpanym źród-
łem naszej radości, a „nasza radość będzie na 
tyle osobista, na ile taka będzie nasza wiara 
i miłość do Jezusa.” Dlatego też jeśli chcemy 
być w życiu naprawdę szczęśliwi i radośni 
zadbajmy przede wszystkim o relację z naszym 
Panem i Zbawicielem, pielęgnujmy ją, otaczaj-
my nasze serca najczulszą opieką, by nigdy 
nie traciły z oczu Źródła radości.

– Skąd ten smutek? – spytał – Czy popełniłeś 
jakiś grzech? To dotyczy tylko Boga i ciebie. 
Idź się modlić, ale wobec mnie i braci miej 
zawsze święcie radosną minę, gdyż nie 
wypada jeśli się służy Panu, mieć wyglądu 
posępnego i ponurego.” 

    Sedno tej opowiastki dotyczy każdego z nas. 
Smętny, markotny i przygnębiony chrześcijanin 
to marne świadectwo napełnienia miłością Bożą, 
dlatego nawet gdy nie chce nam się uśmie-
chać,  jest nam zimno, kapie nam na głowę, 
a przejeżdżający autobus właśnie zmoczył nam 
resztki suchego ubrania, pamiętajmy Komu 
służymy, Czyimi jesteśmy dziećmi i dziedzicami 
i mimo szczękających zębów uśmiechnijmy się, 
uwielbiajmy Boga i prośmy Ducha Świętego 
o dar radości, która rozświetli nam te pochmurne 
dni. Nie ulegajmy pokusie złorzeczenia, lecz 
radujmy się i bądźmy wdzięczni za to, czego nic 
i nikt nie może nam odebrać, za naszą duszę 
wszczepioną od zawsze i na zawsze w kocha-
jące serce Boga. 

   „Szatan nie chce radości. Wybrał smutek 
swej samotności, jest bezwzględnie zazdrosny 
o radość, jaką Bóg ofiaruje swoim dzieciom”
pisze s. Maria Letycja. 

  Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen

 Abp Stanisław Gądecki, który reprezentuje 
Kościół w Polsce na synodzie zwołanym przez 
papieża Franciszka, szczegółowo opisuje po-
szczególne głosy uczestników zgromadzenia. 
„Komentarze dziennikarskie roztrząsają wypo-
wiedzi tego lub innego kardynała czy biskupa, 
sprawiając wrażenie, że to jest Synod”, gdy 
tymczasem te „są tylko jakimś światłem, które 
w żadnej mierze nie musi mieć wpływu na 
sam Synod” – napisał abp Gądecki w relacji 
z ubiegłorocznego III Nadzwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
    Podczas, gdy media przedstawiają wygodne 
dla siebie treści, zachęcamy do zapoznawania 
się z bieżącym i rzetelnym przekazem świadka 
z sali obrad Synodu: 
www.blog2015.archpoznan.pl/
   Niech pracom synodalnym towarzyszy nasza 
nieustanna modlitwa. Zachęcamy do włącze-
nia się do modlitwy w intencji synodu, modlitwą 
napisaną przez Ojca Świętego Franciszka:

  Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie 
doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

  Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

  Abp Gądecki pisze blog z Synodu 
Biskupów. Relacje przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski poja-
wiają się codziennie na jego blogu.

  „Jeśli jak mawiał Bergson, śmiech jest 
właściwością człowieka, to mam wielką ochotę 
dodać, ze uśmiech jest właściwością świętego”, 
pisze siostra Maria Letycja.  Jakie to prawdziwe! 
Nieco odwracając to zdanie, przy zachowaniu 
jego logicznego sensu, można by pokusić się 
o stwierdzenie, że skoro każdy z nas powołany 
jest do świętości, to także każdy z nas powołany 
jest do uśmiechu! Niniejsza teza ma także pod-
parcie w Słowie Bożym. W Księdze Nehemia-
sza padają słowa, które każdy z nas powinien 
(przynajmniej na jesienny czas pokusy ulegania 
złemu nastrojowi) powiesić sobie w widocznym 
miejscu w domu i przynajmniej kilka razy dzien-
nie czytać na głos: „Ten dzień jest poświęcony 
Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie 
płaczcie (…) Nie bądźcie przygnębieni, gdyż 
radość w Panu jest waszą ostoją.” (Ne 8, 9b i 10) 
Każdy nasz dzień jest poświęcony Bogu, bo to 
On daje nam w prezencie to nasze dziś. Nasza 
codzienność powinna więc być naznaczona 
ową radością płynącą z bliskości z Bogiem, 
a zwłaszcza z Jego Trzecią Osobą, którą siostra 
Maria Letycja nazywa „nauczycielem Bożej 
radości”. Duch Święty, bo o Nim tu mowa, jest 
tym, którego musimy szczególnie prosić o łaskę 
doświadczania radości. W Nowym Testamencie 
jest wiele, wiele miejsc, w których podkreślana 
jest radość jako znak rozpoznawczy osób napeł-
nionych Bożym duchem. „Owocem zaś Ducha 
jest miłość, radość, pokój…” (Ga 5, 22) czy 
„...uczniów napełniało wesele i Duch Święty.” 
(Dz 13, 5)

   Niedawno czytałam małą broszurkę francus-
kiej siostry zakonnej s. Marii Letycji, wydaną 
przez Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 
pt. „Sekret radości”. Niepozorna książeczka, 
licząca zaledwie 60 stron, traktuje o wielkiej sile 
płynącej z Bożej radości i wielkim zobowiązaniu 
każdego chrześcijanina, który czerpie radość 
z Ewangelii.

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

  Święta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupówmógł przywrócić 
wszystkim świadomość sakralnego i 
nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

  Jezu, Maryjo i Józefie, 
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, 
do Was zwracamy się z ufnością. 

Fot. Grzegorz Gałązka

Z WATYKANU
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  (...) Z okazji tegorocznego Dnia Papieskiego, 
Jego Świątobliwość życzy, by święty Jan Paweł II 
– w swoim zawierzeniu Chrystusowi i Matce
Bożej, w swej wierze i humanizmie, w trosce 
o człowieka, w nauczaniu, cierpieniu i świętości
życia – był nadal dla wszystkich wiernych, a dla 
Polaków szczególnie, drogowskazem w dążeniu 
do świętości. Niech swoim wstawiennictwem przed 
Bogiem wspiera wszelkie pragnienia i dążenia 
wiernych do kształtowania życia osobistego, 
rodzinnego, społecznego i narodowego w per-
spektywie poszukiwania ewangelicznej wizji życia.

     Rozpoczynamy XV Dzień Papieski nie-
zwykłą historią kobiety, która poświęciła 
życie na ratowanie dzieci. 

   Jego Świątobliwość Franciszek, dziękując za 
informację o Dniu Papieskim, dedykowanym św. 
Janowi Pawłowi II, jaki w dniu 11 października br. 
będzie obchodzony już po raz piętnasty przez 
Kościół w Polsce, tym razem pod hasłem: „Jan 
Paweł II – Patron Rodziny”, przekazuje jego 
Uczestnikom wyrazy duchowej łączności. Słowo 
pozdrowienia kieruje do wiernych w poszczegól-
nych diecezjach, parafiach, wspólnotach zakon-
nych, a szczególnie do młodych stypendystów 
i osób związanych z Fundacją Konferencji 
Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
dla których Dzień Papieski jest wydarzeniem 
szczególnym. (...)

   CHRISTINA NOBLE – irlandzka obrończyni 
praw dzieci, działaczka charytatywna, pisarka. 
W 1989 roku założyła fundację Christina 
Noble Children’s Foundation.
   Urodzona 23 grudnia 1944 roku w ubogiej 
dzielnicy Dublina. Po śmierci matki, w wieku 
10 lat, została odesłana do sierocińca. 
Rodzeństwo Christiny trafiło do różnych 
sierocińców, a każdemu z nich powiedziano, 
że pozostali zmarli. Po wielokrotnych próbach 
ucieczki, w końcu udało jej się powrócić do 
Dublina. Pozostała bez dachu nad głową. 
Przez długi czas mieszkała w parku. W tym 
trudnym okresie swojego życia, padła ofiarą 
brutalnego gwałtu zbiorowego. Urodziła syna, 
którego odebrano jej siłą i oddano do adopcji. 
Gdy odkryła, że jej rodzeństwo żyje, przepro-
wadziła się do brata w Anglii. Tam też poznała 
przyszłego męża, z którym miała trójkę dzieci. 
W ciągu następnej dekady doświadczyła prze-
mocy domowej, czego efektem była depresja 
i załamanie nerwowe.
   W czasie trwania wojny w Wietnamie, wielo-
krotnie doświadczyła powracającego snu, 
w którym nagie wietnamskie dzieci, uciekając 
przed zrzutem napalmu, proszą ją o pomoc. 
Ten sen zmienił jej życie, inspirując do pomocy 
dzieciom, które, podobnie jak ona, doświad-
czyły cierpienia. Blisko 20 lat później, w 1989 r., 
pojechała do Wietnamu, gdzie na własną rękę 
niosła pomoc potrzebującym. W ciągu kolej-
nych ośmiu lat powołała do życia fundację 
Christina Noble Children’s Foundation. Jej ce-
lem było zapewnienie dzieciom dobrego startu 
w

Film MAMA TINA

w życie. Dotychczas w ramach działania funda-
cji powstały kliniki z oddziałami ratunkowymi, 
szkoły, schroniska dla bezdomnych chłopców, 
centra opieki, drużyny futbolowe, szkoły fryzjer-
skie i salony.
   Christina Noble wciąż odwiedza Wietnam, 
szukając najbardziej potrzebujących. Nigdy jed-
nak nie odcina dzieci od ich domów i rodziny. 
Odwiedza najbiedniejsze dzielnice, informując 
o możliwej pomocy. W 14 krajach powstały
biura fundacji. W 1997 roku fundacja rozpo-
częła działania także na terenie Mongolii. 
Fundacja Christiny Noble pomogła ponad 140 
tysięcy dzieciom, a sama Christina została 
odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego.

  Urodzona w Dublinie Christina Noble, 
śladem Hioba, od najmłodszych lat doświad-
czała kolejnych krzywd od losu. Wieloletnia 
lawina nieszczęść z przymieraniem głodem, 
sierocińcem, gwałtem i odebranym siłą dziec-
kiem na czele, nie złamały jej, lecz dodały sił. 
Wiedziona powracającym przez lata snem 
o wietnamskich dzieciach uciekających przed
wojennym napalmem i żarliwą wiarą w Boga, 
z którym pozostaje w ciągłym kontakcie, posta-
nowiła wyruszyć do Azji, by tam odnaleźć 
przeznaczenie niosąc pomoc najmłodszym.
  Christina Noble, bohaterka filmu, dała 
również możliwość wykształcenia dzieciom, 
co dokładnie pokrywa się z ideą Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

zadanie:  Uzupeğnij tekst piňciu przykazaŒ koŜcielnych. BrakujŃce sğowa
                          wpisz w kratki, a otrzymasz rozwiŃzanie.

1. W niedziele i Ŝwiňta (4) ééééééuczestniczyĺ we Mszy Ŝw. i powstrzymaĺ siň 
od (1) éééé. niekoniecznych.

„Mama Tina”
1 godz. 40 min.
reżyseria: Stephen Bradley
scenariusz: Stephen Bradley
gatunek: Biograficzny
produkcja: Wielka Brytania 2014

W KINACH OD 2 PAŹDZIERNIKA

Kupując bilet na film, wspierasz fundusz 
stypedialny prowadzony przez Caritas. 
1% przychodu zostanie przekazany na 
program „Skrzydła”.

Patronat Honorowy – Bp Marek Mendyk 
Przewodniczący Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP.

2. Przynajmniej raz w roku przystŃpiĺ do sakramentu (2) éééééé .

3. Przynajmniej (6) éééééé.. w roku, w okresie wielkanocnym, przyjŃĺ Komuniň 
św.

4. Zachowywaĺ nakazane (3) ééééééé i wstrzemiňŦliwoŜĺ od pokarm·w 
miňsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywaĺ siň od udziağu w zabawach.

5. Troszczyĺ siň o potrzeby wsp·lnoty (5) éééééééé.. . 

Autor: Maciej Lichota

    Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek skiero-
wał na ręce uczestników, organizatorów i sty-
pendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 
pozdrowienia i swoje błogosławieństwo.
  Oto fragment papieskiego przesłania, skie-
rowanego na ręce kard. Kazimierza Nycza:

XV Dzień Papieski

   Polecając Bogu w modlitwie Uczestników 
obchodów Dnia Papieskiego w Polsce, a zwłasz-
cza Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Ojciec 
Święty, z serca udziela wszystkim Apostolskiego 
Błogosławieństwa.

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 



4

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

Nr 344

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

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2015 r.
1.

2.

3.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00, a po różańcu, 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych 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. Zapraszamy 
dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkur-
sie różańcowym – przewidziane są nagrody.
Dziś obchodzimy XV Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. 
Przed kościołem członkowie Akcji Katolickiej 
zbierają ofiary na rzecz Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną 
młodzież z małych miasteczek i wsi. 
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się 
upamiętnianiem Pontyfikatu Jana Pawła II 
przez promowanie nauczania Papieża 
i wspieranie określonych przedsięwzięć 
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji 
i kultury. 

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.

7.

6.

4. Jak co roku nasza parafia organizuje uro-
czyście Jubileusz Małżeństw obchodzących 
rocznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza św.
odbędzie się w następną niedzielę, 18 paź-
dziernika o godz. 16.00. Dostojnych Jubilatów 
zapraszamy, by potwierdzili swój udział 
w Dziękczynnej 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.

11.W  tym  tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w sobotę, 17 października, wspomnienie 
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa 
i męczennika.

–

w czwartek, 15 października, 
wspomnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy 
i doktora kościoła;

–

w piątek, 16 października, wspomnienie 
św. Jadwigi Śląskiej;

–

Organizujemy w tym roku jasełka parafialne. 
Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią 
śpiewać i występować w przedstawieniach, 
do udziału w jasełkach. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się w niedzielę 18 października 
o godz. 10.30 w sali widowiskowej. Zapra-
szamy chętnych. Chętni mogą też zgłaszać 
się do s. Ludmiły.

8.

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

9.

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

10.

  Pod hasłem „Jan Paweł II – patron 
rodziny” przebiega XV Dzień Papieski.  
W 18 krajach świata, m.in. w Anglii, 
Francji i Irlandii, odbędzie się także 
tradycyjna już zbiórka na stypendia dla 
zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
    Dziś o godzinie 10.30 odprawiona zostanie 
Msza Święta w kościele Świętego Krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu. Zaraz po niej spod 
pomnika Mikołaja Kopernika na wyruszy 
muzyczno-modlitewny przemarsz o nazwie 
„Pod Prąd”. Stypendyści, wraz z mieszkań-
cami miasta, chcą tym samym poprzez taniec 
i śpiew zachęcić do wspólnych obchodów 
XV Dnia Papieskiego. Przemarsz przejdzie 
przez Plac Piłsudzkiego i zakończy się na 
warszawskim Placu Zamkowym, gdzie 
chwilę po nim otwarte zostanie Miasteczko 
Rodzinne.
   Głównym punktem obchodów XV Dnia 
Papieskiego będzie Koncert Galowy, który 
o godzinie 16.00 rozpocznie się na placu 
przed Kościołem Akademickim św. Anny 
w Warszawie. 
  Koncertowi towarzyszył będzie Apel 
Modlitewny w intencji polskich rodzin, 
prowadzony przez zespół muzyczny 
stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” – „Tylko Ty”.

w środę, 14 października, wspomnienie 
św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy;

–

w poniedziałek, 12 października, 
wspomnienie bł. Jana Beyzyma, kapłana;

–

we wtorek, 13 października, wspomnienie 
bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana;

–

W przyszłą niedzielę, 18 października, Mszą 
św. o godz.18.00 rozpoczynamy rekolekcje 
dla narzeczonych. Będą one trwały od 
niedzieli do piątku włącznie. Po Mszy św. 
o 18.00 przewidziana jest konferencja.
14 października przypada Dzień Edukacji 
Narodowej. Wszechmogącemu Bogu 
polecamy wszystkich nauczycieli, prosząc 
o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne 
dary i łaski w ich codziennej pracy 
dydaktycznej i wychowawczej.

5.
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