
L I T U R G I A  S Ł O W A

Nr 393 / 18 września 2016   ISSN 2080-0010 
XXV Niedziela Zwykła

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

1 Nr 393

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 8, 9

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

EWANGELIA 
Łk 16, 1–13

Jezus powiedział do swoich uczniów: Pe-
wien bogaty człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwoni jego mają-
tek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż 
to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego za-
rządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja po-
cznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? 
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich 
domów, gdy będę usunięty z zarządu. 

Przywołał więc do siebie każdego z dłuż-
ników swego pana i zapytał pierwszego: Ile 
jesteś winien mojemu panu? Ten odpowie-
dział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź 
swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: 
pięćdziesiąt. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Am 8, 4–7

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubo-
giego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 
którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, 
byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż 
szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? 

A będziemy zmniejszać efę, powiększać 
sykl i wagę podstępnie fałszować. Będzie-
my kupować biednego za srebro, a ubogie-
go za parę sandałów i plewy pszeniczne 
będziemy sprzedawać. Przysiągł Pan na 
dumę Jakuba: Nie zapomnę nigdy wszyst-
kich ich uczynków.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 113, 1–2.4–8

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 2, 1–8

Zalecam przede wszystkim, by prośby, 
modlitwy, wspólne błagania, dziękczynie-
nia odprawiane były za wszystkich ludzi: za 
królów i za wszystkich sprawujących wła-
dze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche 
i spokojne z całą pobożnością i godnością. 

Jest to bowiem rzecz dobra i miła 
w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który 
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawie-
ni i doszli do poznania prawdy. Albowiem 
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 
Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Je-
zus, który wydał siebie samego na okup za 
wszystkich jako świadectwo we właściwym 
czasie. 

Ze względu na nie, ja zostałem usta-
nowiony głosicielem i apostołem - mówię 
prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan 
w wierze i prawdzie. Chcę więc, by męż-
czyźni modlili się na każdym miejscu, pod-
nosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jaki 
powinien być stosunek człowieka do dóbr 
materialnych. Został on już jasno określo-
ny przez Stwórcę w Księdze Rodzaju, w sło-
wach „Bądźcie płodni, abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie poddaną”.

Problem leży zatem nie w materii, lecz 
w sercu człowieka i w jego stosunku do tego 
wszystkiego co zostało mu dane przez 
Stwórcę. To materia ma być poddana czło-
wiekowi, a nie odwrotnie.

Materia nazywana w Biblii mamoną jest 
tym co omamia nasze serca, wprowadza 
nas w iluzję, odrywa od Stwórcy i wreszcie 
niszczy wolność i godność dzieci Bożych. 
Owo omamienie może dotyczyć różnych 
sfer naszego życia np. pozycji społecznej, 
kariery, sławy, życia intymnego czy alkoholu. 
Lekarstwem na omamienie jest tu wierność 
w małych sprawach. Jeśli  rozumiem, że 
wierność jest podstawową cechą miłości, to 
wówczas wszystko w moim życiu, co 
zostało naznaczone wiernością Bogu, staje 
się znakiem miłości do tego, który pierwszy 
nas umiłował. Słowo Boże zadaje nam dziś 
pytanie, komu służysz: Bogu czy mamonie? 
Chrystus pyta nas o to, bo nas miłuje 
i pragnie uratować od zmarnowania nasze 
życie.

ks. dr Michał Dubicki

Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś wi-
nien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi 
mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiem-
dziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rząd-
cę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 
podobnymi sobie niż synowie światłości. 

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie 
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 
/wszystko/ się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy 
jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; 
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten 
i w wielkiej nieuczciwy będzie. 

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą ma-
moną nie okazaliście się wierni, prawdziwe 
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie 
cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, 
kto wam da wasze? Żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 
z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

K O M  E  N  T  A   R Z
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Rozmywanie 
Ewangelii
Komunikat Prezydium KEP z dn. 14.09.2016 r.: 
Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” 
rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii

 W ostatnim czasie organizacje związane z 
tzw. nurtem LGBT – wsparte przez środowi-
ska „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” 
i „Znaku” – rozpoczęły kampanię medialną 
pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. Akcja ta 
skierowana jest do ludzi wierzących i – jak 
twierdzą organizatorzy – „ma na celu przypo-
mnienie, że z wartości chrześcijańskich wypły-
wa konieczność postawy szacunku, otwarcia 
i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, 
także homoseksualnych, biseksualnych i trans-
płciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). O ile 
wszelkie działania służące promowaniu zgody 
społecznej zasługują na uznanie, o tyle – w 
kontekście wspomnianej inicjatywy – należy 
przypomnieć o fundamentalnych sprawach, 
które Kościół głosi w sposób niezmienny.
   Sam liturgiczny znak pokoju – do którego 
odnoszą się organizatorzy kampanii – wyraża 
gotowość do pojednania z drugim człowiekiem 
i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszni-
ków. Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co 
również wyrażamy w akcie pokuty na samym 
początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku dru-
giemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, 
nigdy zaś – aprobatę dla jej grzechu, niezależnie 
od tego, jakiej on jest natury. Należy ponadto 
podkreślić, że członkowie wspólnoty zgroma-
dzonej na liturgii mają nieustanny obowiązek 
nawracania się, to znaczy dostosowywania się 
do wymagań Ewangelii i odwracania się od 
włna

własnych grzesznych upodobań. Istnieje obawa, 
że akcja „Przekażmy sobie znak pokoju”, 
wydobywając gest podanej ręki z kontekstu 
liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest 
nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła.

Środowiska LGBT często zarzucają Kościo-
łowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on 
godności osoby homoseksualne, biseksualne 
czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą 
powiedzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, 
która od dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi 
godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To 
niezmienne nauczanie nie zmienia się rów-
nież w odniesieniu do wspomnianych osób. 
Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji 
seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako 
stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, są 
ukochanymi dziećmi Bożymi – siostrami 
i braćmi w Chrystusie – i stąd cieszą się równą 
godnością. Dlatego – razem z Ojcem Świętym 
Franciszkiem – chcemy przede wszystkim po-
twierdzić, że każda osoba, niezależnie od 
swojej skłonności seksualnej, musi być szano-
wana w swej godności i przyjęta z szacun-
kiem, z troską, by uniknąć „»jakichkolwiek oznak 
niesłusznej dyskryminacji«, a zwłaszcza wszelkich 
form agresji i przemocy. W odniesieniu do  
rodzin, należy natomiast zapewnić im pełne 
szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłon-
ności homoseksualnej miały konieczną pomoc 
w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich 

 w ich życiu” (Franciszek, Amoris laetitia, 250).
Szacunek dla godności każdej osoby jest 

jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla 
samych czynów homoseksualnych. Są one 
obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą 
nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła. Podob-
nie jest z podnoszonymi przez niektórych 
postulatami zrównania w prawie związków 
homoseksualnych z heteroseksualnymi. Tego 
typu postulaty – zawsze, a zwłaszcza w dobie 
głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe dla 
społeczeństw i jednostek.

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez 
kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako 
niezgodne z planem Bożym – szkodzi 
człowiekowi. Stąd Kościół – jak dobra matka – 
musi jasno nazywać je po imieniu. Postawa 
tolerancji wobec zła byłaby w istocie 
obojętnością wobec grzeszących sióstr i braci. 
Nie miałaby zatem nic wspólnego z miłosier-
dziem ani z chrześcijańską miłością.

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że 
katolicy nie powinni brać udziału w kampanii 
„Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż 
rozmywa ona jednoznaczne wymagania 
Ewangelii.

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny KEP 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
w kaplicy św. Anny ... już trwa!

Wszystkie osoby, które w naszej parafii zadekla-
rowały swoje stałe godziny cotygodniowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu zostały powołane na 
kandydatów do Bractwa Adoracyjnego.

    Kandydaci i członkowie Bractwa maja udział we 
wszystkich duchowych przywilejach związanych 
z adoracją Najświętszego Sakramentu (odpusty), 
są włączeni w szczególną modlitwę całego Bractwa 
Adoracji Najświętszego Sakramentu, zarówno za 
życia jak i po śmierci.

Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu w kaplicy św. Anny odbyła się w miniony 
piątek, 16 września, podczas uroczystej Mszy św. 
o godz. 12.00.

   Głównym celem Bractwa Adoracyjnego jest 
kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego 
kultu każdy członek Bractwa trwa na modlitwie 
przed Najświętszym Sakramentem przez jedną 
lub więcej godzin w tygodniu.

    Zapisy do Bractwa Adoracyjnego trwają. Lista 
jest otwarta. Więcej na: parafiawilanow.pl

INFORMACJA
Informujemy, że w naszym kościele 

trwa Adoracja Najświętszego 
Sakramentu

w każdy czwartek 
w godz. od 73o–24oo 

oraz
w każdy piątek

w godz. od 73o–193o

Aktualnie przyjmujemy zapisy 
na środę:

tel.:  516-338-878. 
Zapraszamy!

Bractwo Adoracyjne
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„Wielka Pokuta” – pod takim hasłem 15 października br. na Jasnej Górze 
odbędzie się potężna modlitwa przebłagalna za grzechy całego Narodu Polskiego.

Polacy różnych stanów i w różnym wieku u stóp Królowej Polski spotkają się, by 
wyprosić dla Polski przebaczenie i uzdrowienie oraz zburzyć mury zła i grzechu 
budowane w naszej Ojczyźnie przez wieki i pokolenia. Mszę świętą będzie celebrował 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Naród Polski jest podzielony, coraz więcej w nas zniechęcenia, złości, zawiści, 
zazdrości i nieczystości. Wielu z nas żyje w lęku, często w depresji, niepewności. Są to 
konsekwencje grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie. Jasna Góra jest 
miejscem, w którym Naród Polski wyprosił w swojej historii wiele łask. W Roku 
Miłosierdzia jesteśmy zaproszeni, by uznać nasze grzechy, podjąć pokutę i prosić Boga 
o przebaczenie.

Spotkanie poprowadzą ojcowie 
Antonello Cadeddu i Henrique Porcu,

misjonarze z Brazylii, przełożeni wspólnoty Przymierze Miłosierdzia 
oraz 

ks. Piotr Glas,
egzorcysta.

– Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami największego grzechu odwrócenia się i odejścia od
Boga na całym świecie, ale również w naszym kraju, musimy stanąć do walki duchowej 
w przebłagalno-uwalniającej modlitwie. Modlitwie tak potężnej jak trąby Jerycha. 
Chcemy to zrobić na Jasnej Górze, przy boku Tej, która zawsze nas broniła i zada 
ostateczny cios szatanowi; chcemy zburzyć mury zła i grzechu, budowane w naszej 
ojczyźnie przez wieki i pokolenia – tłumaczy sens Wielkiej Pokuty ks. Piotr Glas 
i dodaje – Pokuta i przebłaganie są nieodzownym warunkiem, aby otrzymać Boże 
Miłosierdzie.

Wielka Pokuta rozpocznie się o godzinie 11.00 pod murami Jasnej Góry. 
W pierwszej części zaplanowane jest uwielbienie Boga, po południu odbędzie się 
modlitwa pokutna, przygotowana specjalnie na to wydarzenie.

Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo. Obchodzimy właśnie Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski, a 15 października to wigilia rocznicy 
objęcia tronu papieskiego przez św. Jana Pawła II, a także Dzień Dziecka Utraconego.

Wielka Pokuta 
– za grzechy moje i całego narodu

Wielkie wydarzenie dla polskich rodzin, dla wszystkich pokoleń. Chcemy prosić Boga, 
by przywrócił rodzinie radość powołania! Radość wspólnego życia, radość bycia razem!

Umocnić ojców w ich powołaniu. Modlić się o wylanie darów Ducha Świętego dla 
nich, o siłę do walki, szczególnie o czyste i mężne serce.

Przywrócić matkom radość z ich powołania. Dodać sił w dźwiganiu codzienności. 
Modlić się o wylanie darów Ducha Świętego dla nich, o miłujące i czułe serca.

Zaproś swoją rodzinę i swoich przyjaciół!
Przyjdź!

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Intencja różańcowa 

Kół Żywego 
Różańca

od 11.09 do 9.10.2016 r.

Módlmy się, aby Pan 
otworzył serca 

rządzących na Światło 
Ducha Świętego i 

obdarzył ich swoją 
mądrością.

Ogólnopolski Koncert Pieśni 
Patriotycznej 

„Śpiewam mojej Ojczyźnie”
 Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce, 
serdecznie zaprasza do włączenia się w wielkie 
patriotyczne śpiewanie w Ogólnopolskim 
Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam 
mojej Ojczyźnie”, który odbędzie się 

w niedzielę 13.11.2016 r. 
na Zamku Królewskim w Warszawie.

     Koncert poprzedzi o godz. 11.00 Msza św. 
w intencji Ojczyzny w Archikatedrze 
Warszawskiej św. Jana.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 
30 września 2016 r. Więcej informacji na 
stronie: ak.org.pl
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Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

4.

– we wtorek, 20 września, wspomnienie
św. męczenników Andrzeja Kim
Taegona, kapłana, Pawła Chong
Hasanga i towarzyszy;

3.

1. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

7. W przyszłą niedzielę, przed kościołem
zbierać będziemy ofiary na potrzeby
poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi
we Włoszech zaś w następną niedzielę na
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych prowadzony przez osiem 
tygodni metodą warsztatową, w małej grupie, 
wg Programu „Radość i Nadzieja”. Spotkania 
będą odbywać się w każdą środę, począwszy 
od 5 października br. Informacja o warunkach 
uczestnictwa, zapisach i kosztach można 
znaleźć na naszej stronie internetowej, 
w zakładce Sakramenty oraz w zakrystii.

Z inicjatywy parafialnej grupy Odnowy w 
Duchu Świętym wszyscy chętni uczestniczyli 
w otwartych Rekolekcjach z Maryją, które 
poprowadził ks. dr Maciej Sarbinowski SDB, 
wykładowca w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Krakowie i Lądzie n. Wartą. 
Rekolekcje rozpoczęły się w piątek Mszą 
św. o godz.18.00, a zakończyły wczoraj 
wieczornym czuwaniem z modlitwą wsta-
wienniczą. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 8.30, 
10.00, 11.30 oraz 13.00 ks. Maciej 
Sarbinowski SDB wygłosi homilię oraz 
poprowadzi nabożeństwo z modlitwą 
o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 15.00.
Zapraszamy wszystkich parafian, również 
tych najmłodszych.
Na tacę z poprzedniej niedzieli przezna-
czonej na potrzeby Wyższego Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego w War-
szawie zebraliśmy 7921 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00, 
a po nich modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotowują-
cych się do Pierwszej Komunii Świętej i ich 
rodziców odbędzie się dziś o godz. 11.00, 
w kościele.

Inauguracja Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy św. Anny odbyła się 
podczas uroczystej Mszy św. w miniony 
piątek, 16 września o godz. 12.00. 
Wszystkie osoby, które w naszej parafii 
zadeklarowały swoje stałe godziny cotygo-
dniowej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zostały powołane na kandydatów do 
Bractwa Adoracyjnego. W związku z tym 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w 
naszym kościele odbywa się w każdy 
czwartek w godz. od 7.30–24.00 oraz 
w każdy piątek w godz. od 7.30–19.30. 
Zapisy do Bractwa Adoracyjnego trwają. Lista 
jest otwarta. Chętnych prosimy o wypełnie-
nie deklaracji i włożenie do skrzynki na 
stoliku przed kaplicą św. Anny lub w 
zakrystii. Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej, w zakładce Wspólnoty. 

5.

6.

8.

9.

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

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą: 

2.

– zapowiedź II.

Łukasz Krzysztof Lepianka, kawaler 
z parafii tutejszej
i Agnieszka Grażyna Karaś, panna 
z parafii pw. św. Elżbiety w Powsinie

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiąza-
zany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

– w środę, 21 września, święto
św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;

– w piątek, 23 września, wspomnienie
św. Pio z Pietrelciny, kapłana.

Czy wiesz jak WIELKI JEST BÓG?

Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia. Uzdrowienia od ran przeszłości, od 
męczących wspomnień. Wiele osób cierpi na różne choroby, ponieważ nie potrafią 
przebaczyć sobie lub winowajcom. Kiedy największe wysiłki lekarzy zawodzą, do 
działania może przystąpić Bóg, gdy tylko okażesz mu swoje zaufanie.

Przyjdź z całą rodziną i zaangażuj się 
w modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała.

Dzisiaj, 18 września 
godz. 15.00 w naszym kościele. (Dzienniczek, 

1317)

„N apisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią, 
że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie 

czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą zasługę 
ma miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć 
ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystępne 

dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni 
miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi 

miłosierdzia mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze 
umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby 
sądzone — uprzedzając sądy moje miłosierdziem.”




