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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 8, 9

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

EWANGELIA 
Łk 16, 19–31

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał 
się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie 
się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; 
nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na 
łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 
pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony 
w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy 
w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham 
odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzy-
małeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A prócz tego między nami 
a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd do nas się przedostać. 

Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam bowiem pię-
ciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham 
odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże 
ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł 
tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł 
do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: 
Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

PIERWSZE CZYTANIE 
Am 6, 1a.4–7

Biada beztroskim na Syjonie i dufnym 
na górze Samarii. Leżą na łożach z kości 
słoniowej i wylegują się na dywanach; je-
dzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka 
obory. 

Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy 
i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty 
do grania. Piją czaszami wino i najlepszym 
olejkiem się namaszczają, a nic się nie mar-
twią upadkiem domu Józefa. 

Dlatego teraz ich poprowadzę na czele 
wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hu-
laków.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146, 6–10

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 6, 11–16

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj 
od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za 
sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, mi-
łością, wytrwałością, łagodnością! Walcz 
w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany 
i (o nim) złożyłeś dobre wyznanie wobec 
wielu świadków. 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 
wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata 
– ażebyś zachował przykazanie nieskala-
ne, bez zarzutu aż do objawienia się na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Ukaże je, we właściwym czasie, błogo-
sławiony i jedyny Władca, Król królujących 
i Pan panujących, jedyny, mający nie-
śmiertelność, który zamieszkuje światłość 
niedostępną, którego żaden z ludzi nie wi-
dział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć 
i moc wiekuista! Amen.

Leandro da P
onte B

assano
 „B

ogacz i Łazarz” (1590-95)

Znamy dobrze tę barwną przypowieść, 
przez którą Pan Jezus zadaje nam pytanie: 
„W jakim sposób patrzysz na ten świat?”
Jaka jest Twoja wizja szczęścia, sensu, 
powodzenia, spełnienia się w życiu?

   Słowo Boże stawia przed naszymi oczami 
dwóch ludzi. Pierwszy – bogacz – to 
synonim szczęścia, radości, życiowego 
sukcesu.
   Drugi – Łazarz – to uosobienie wszel-
kich niepowodzeń życiowych: biedny, 
samotny, głodny. Momentem przełomo-
wym w omawianej przypowieści jest 
śmierć bogacza i Łazarza. Jest ona 
wydarzeniem, które zrównuje wszystkich 
ludzi: biednych i bogatych, mądrych 
i głupich, wielkich i małych. Już w samym 
opisie śmierci jest wyraźna różnica 
„Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na 
łono Abrahama, natomiast bogacz „został 
pogrzebany” – można by dodać: na wieki.

Reasumując, bogacz nie dlatego został 
potępiony, że miał pieniądze, dom i bogate 
stroje. A Łazarz nie dlatego został 
zbawiony, że był żebrakiem schorowanym 
i samotnym. Problem leży w sercu 
człowieka. Bogacz wpatrzony w swe 
majętności zapomniał o Bogu i o życiu 
wiecznym. Łazarz, choć biedny, nie złorze-
czy. Przeżywa  swoja sytuację w pokorze 
i godności. W swej postawie przypomina 
Hioba a przede wszystkim cierpiącego 
Zbawiciela, którzy w swoim cierpieniu pozo-
stali wierni Bogu.

ks. dr Michał Dubicki

K O M  E  N  T  A   R Z



2  Nr 394

NARODZINY  
BRACTWA ADORACYJNEGO 

 Inauguracja Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy adoracyjnej św. Anny
odbyła się podczas uroczystej Mszy św. 
w piątek, 16 września 2016 r. o godz. 12.00.
   W darach ofiarnych zostały zaniesione na 
ołtarz m.in. dokumenty tworzącego się Bractwa 
Adoracyjnego (BA) przedstawiające jego toż-
samość (wszystkie wypełnione deklaracje, listy, 
zgłoszenia, dyplomy powołania na kandydata 
do Bractwa i in.) oraz narzędzia jego funkcjo-
nowania (grafik, statut Bractwa itp.). W darach 
złożona została także nowa, zakupiona przez 
naszego ks. Proboszcza,  monstrancja – tron dla 
Jezusa Chrystusa, który od tej pory spogląda 
na nas z tego wywyższenia w czasie adoracji.

  Ks. Proboszcz modlił się za nasze siostry 
i udzielił im specjalnego błogosławieństwa jako 
osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie 
Bractwa i ciągłość adoracji Najświętszego 
Sakramentu.
    Wszystkie osoby, które w naszej parafii zade-
klarowały swoje stałe godziny cotygodniowej 
adoracji Najświętszego Sakramentu zostały 
powołane na kandydatów do Bractwa Adoracyj-
nego. Każda osoba otrzymała błogosławieństwo 
oraz imienne powołanie z rąk ks. Proboszcza. 

Anna Kozikowska 

Tu czeka na ciebie Jezus Chrystus. On chce  
obdarzyć cię Miłością i Pokojem. Jeśli... chcesz.

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

  Wszystkie osoby, które w naszej parafii zadeklarowały swoje stałe godziny 
cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu zostały powołane na 
kandydatów do Bractwa Adoracyjnego, które pełni swoją służbę u stóp 
Jezusa Chrystusa w kaplicy adoracyjnej św. Anny od 16 września 2016 r. 

Z ŻYCIA PARAFII

Po modlitwie po Komunii świętej, ksiądz 
Proboszcz Waldemar R. Macko powołał Annę 
Kozikowską na Superiora Bractwa Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, a Ewę Kolasińską 
i Annę Trzewik na Koordynatorów Bractwa. 
JEZUS  

Tak narodziło sie Bractwo Adoracyjne przy 
parafii św. Anny w Wilanowie, które pełni swoją 
służbę u stóp Jezusa Chrystusa, aktualnie: w 
każdy czwartek w godz. od 7.30–24.00 
i w każdy piątek w godz. od 7.30–19.30 
w kaplicy adoracyjnej św. Anny. W miarę 
przybywania kolejnych chętnych osób zostaną 
rozszerzone zarówno godziny jak i dni adoracji. 
Od nas zależy, czy adoracja będzie wieczysta.

Powstałe Bractwo Adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest kontemplacyjno-apostolską 
wspólnotą uczniów Chrystusa, których przenika 
i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale 
przede wszystkim swojego najbliższego środo-
wiska, parafii, Ojczyzny i całego świata.
   Módlmy się o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Pani Marianny Gąsiorek, która 
zechciała przyjechać do naszego kościoła, by 
towarzyszyć nam w tej szczególnej uroczy-
stości, a wcześniej podzielić się z nami swoim 
30-letnim doświadczeniem regularnej adoracji 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
dając nam impuls do naszych własnych działań. 
  Módlmy się za wszystkie Bractwa Adoracji 
Najświętszego Sakramentu na świecie, w tym 
to – w naszej parafii – aby jego członkowie żyli 
pełnią łaski uświęcającej, by radość Boża roz-
kwitała w ich sercach, a świadectwo życia pocią-
gało innych do uwielbienia Boga i pragnienia 
oddania Mu czci i chwały w cichej adoracji.

  Fotorelacja z tego wydarzenia oraz szcze-
gółowe informacje i statut Bractwa znajdują się 
na stronie internetowej parafii. 
  Wszystkim, którzy już zasilili szeregi naszego 
Bractwa gratulujemy i życzymy jak najlepszej 
więzi z Jezusem Chrystusem – Chlebem 
dającym życie wieczne.
  Oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy, 
chcą poświęcić Jezusowi Chrystusowi swój czas 
na modlitwie uwielbienia w wybranym przez 
siebie dniu i godzinie.
  Wybrana godzina adoracji jest czasem oso-
bistego spotkania z Chrystusem Eucharysty-
cznym w milczeniu. Dzięki temu, że Bractwo  
adoruje i czuwa przy Jezusie Chrystusie, inni 
parafianie (i nie tylko parafianie) mogą przyjśc do 
Jezusa w czasie trwania adoracji. 
  Zachęcamy do ofiarowania Jezusowi w darze 
jednej godziny spotkania w tygodniu. 
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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.

  „Nigdy nie zajmuję się tłumami, lecz jedną 
osobą. Gdybym spojrzała na tłumy, nigdy 
bym nie zaczęła”. Tak mówi Matka Teresa. 
To samo źródło Ewangelii, czyste i krystali-
czne! To, co robi – jak sama – zauważyła – 
to jedynie „kropla wody w oceanie nędzy". 
Tak, Matko, jednak ta kropla wody ma ogromną 
moc oczyszczającą! Ona zmienia ocean.

Autor: 
Maciej Lichota

zadanie 1:
Znajdź i wykreśl trzy cnoty Boskie oraz cztery cnoty główne. Pozostałe litery, 
czytane poziomo, utworzą rozwiązanie.

S P R A W I E D L I W O Ś Ć

E W I A R A N A D Z I E J A

P U M I A R K O W A N I E I

K R O Z T R O P N O Ś Ć L E

M I Ł O Ś Ć Z M Ę S T W O A

Hasło: ...............................................................................................................................

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

1 30 września przy
 

pada uroczystość św. Hieronima, biskupa
i doktora Kościoła.

2 Miesiąc październik w sposób szczególny poświęcony jest
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

3 4 października obchodzimy wspomnienie św. Franciszka
z Asyżu, prezbitera.

4 2 października przypada święto Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała.

Drogiemu Księdzu Michałowi
z okazji imienin
życzymy wiele zdrowia, zapału, 
wytrwałości i samych sukcesów 
w pracy duszpasterskiej
w naszej parafi i, a nade wszystko 
Bożego Błogosławieństwa.

Wdzięczni parafi anie

  Największa lekcja, jaką pozostawiła nam 
św. Matka Teresa, to lekcja miłości działa-
jącej. Nie tylko – słownej, błyskotliwej. Miłość 
działająca to Słowo Chrystusa przemienione 
w złoto miłosierdzia. Św. Matka Teresa 
wspięła się na szczyty rzadko osiągane w 
czasie 2000 lat chrześcijaństwa. Ona jest, 
wraz z kilkoma innymi, których zliczyć 
można na palcach, na samym czele szeregu 
wspinających się na absolutny szczyt miłości. 
„Gdy dotykam cuchnących członków – 
mawiała – wiem, że dotykam Ciała Chrystusa 
takiego, jakim je przyjmuję w Komunii św., 
pod postacią chleba. To z tego przekonania 
czerpię siłę i odwagę. Z pewnością bym tego 
nie robiła, gdybym nie była pewna i przeko-
nana, że w tym trędowatym ciele, opiekuję 
się Jezusem.”
    Doszliśmy do serca Ewangelii, do bezcen-
nego jądra Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, 
do żywotnego ośrodka tajemnicy Boga-
Człowieka. Niech przykład ognia miłości 
św. Matki Teresy wpije się jak drzazga w 
ociężałość naszego ciała. Drzazga, zadająca 
ból dopóty, dopóki miłość nie przekształci się 
w prawdziwe miłosierdzie. „Miłość, żeby była 
prawdziwa, musi zadawać ból... Pamiętajcie, 
że mamy kochać biednych aż do bólu” – 
mówiła z uporem święta z Kalkuty.
    Pan nałożył na nas obowiązek dzielenia się 
dobrami z ubogimi, bogactwami duchowymi 
z nieszczęśliwymi, bogactwami materialnymi 
z nędzarzami. Jeśli tego nie czynimy, czy nie 
powinniśmy przestać uczęszczać do kościoła 
i przestać przyjmować Ciało Chrystusa? 
Zaoszczędzilibyśmy Mu łez z powodu tego, 
że tak źle żyjemy Jego orędziem miłości 
wcielonej, żyjącej. 
   Jaka powinna być miara tego dzielenia się, 
podyktowana miłością? Dziesięcina... dziesiąta 
cześć naszych dochodów, jakiekolwiek by nie 
były. To jedynie minimum... Warto przejąć się 
i praktykować tę bardzo starą biblijną tradycję 
dziesięciny. A nie zapominajmy, że gdy dajemy, 
Pan zwraca nam stokrotnie.
   Według danych sprzed kilku lat Misjonarki 
Miłości żywią pół miliona dzieci; uczą ich 20 
tysięcy i opiekują się 250 tysiącami chorych. 
Więcej na stronie internetowej:
www.pmwarszawa.pl/grupy/poborzanska/

NAJWIĘKSZA 
LEKCJA 

św. MATKI TERESY:

MIŁOŚĆ 
DZIAŁAJĄCA
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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

5.

– w poniedziałek, 26 września,
wspomnienie św. męczenników
Kosmy i Damiana;

4.

1. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Od 1 października rozpoczynamy w naszej 
parafii Nabożeństwa Różańcowe codziennie 
po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele 
o godz. 17.00. W październiku zapraszamy
wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji 
naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach oso-
bistych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane 
jest w niedziele o godz. 17.00, a w dni 
powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. 
Dzieci na wspólny różaniec zapraszamy 
szczególnie w poniedziałki, wtorki i czwartki 
o godzinie 17.30.

W środę 28 września br., po Mszy św. 
wieczornej o godz. 18.00 odbędzie się 
spotkanie Akcji Katolickiej.

Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na 
uwielbienie naszego Boga w duchu Taizé. 
Modlitwa Słowem Bożym i śpiewem 
kanonów. Zapraszamy całe rodziny, by 
zaangażować się w uwielbienie Boga.

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 
W sobotę, 1 października, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00,
a po Mszy św. Nabożeństwo Różańcowe.

Jak co roku nasza parafia organizuje 
uroczyście Jubileusz Małżeństw obchodzą-
cych rocznicę swojego ślubu. Uroczysta 
Msza święta odbędzie się w niedzielę, 
16 października o godz. 16.00. Dostojnych 
Jubilatów zapraszamy, by potwierdzili swój 
udział w Dziękczynnej Mszy św. sprawo-
wanej w ich intencji.

8.
2.

7.

3.

– w czwartek, 29 września, święto
św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;

– we wtorek, 27 września, wspomnienie
św. Wincentego a Paulo, kapłana;

– w piątek, 30 września, wspomnienie
św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła;

(Dzienniczek, 1317) 

„Napisz 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.”

– w środę, 28 września, wspomnienie
św. Wacława, męczennika;

– w sobotę, 1 października, wspomnienie
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła.

Modlitwa próśb przeminie – w niebie nie będziemy musieli prosić. 
Modlitwa pokutna także przeminie, a uwielbienie zostanie. Niebo jest 
uwielbieniem Boga. W niebie aniołowie uwielbiają Boga i wcale się nie 
nużą. Kto trwa w uwielbieniu trwa w cząstce nieba. To jest klucz do 
szczęścia: jeśli tu na ziemi chcemy żyć szczęściem nie z tego świata, to 
róbmy to, co będziemy robić tam – a tam będziemy przez wieczność 
uwielbiać Boga.

WIELBIĆ PANA CHCĘ!
Przyjdź z całą rodziną i zaangażuj się 

w uwielbienie Boga
dzisiaj, 25 września 

godz. 17.00 w naszym kościele.

Uwielbienie powinno być najważniejszą modlitwą w życiu chrześcijanina, a my 
zazwyczaj tylko prosimy. Kiedy jednak uwielbiamy Boga, kiedy skupiamy się na 
Nim, On nam błogosławi i daje potrzebne łaski. Bóg jest naszym Tatą! Kiedy 
oddajemy Mu chwałę, On nie wypuszcza nas z tej modlitwy z pustymi rękami, daje 
nam potrzebne łaski. Często kapłani, którzy posługują modlitwą o uzdrowienie 
potwierdzają, że wiele łask Pan Bóg daje właśnie podczas modlitwy uwielbienia.

W miniony poniedziałek, 19 września, 
zmarł ś.p. ks. Henryk Rawski, pochodzący 
z naszej parafii. Ks. Henryk przeżył 
w kapłaństwie 47 lat. Pracował najpierw 
w diecezji warmińskiej, a od 1992 r. 
w diecezji elbląskiej. Pogrzeb odbędzie się 
w najbliższą środę – 28 września o 
godz.12.00 w parafii MB Różańcowej 
w Tychnowach k.Kwidzynia. Zmarłego kapłana 
– naszego rodaka polecamy modlitwie
wiernych.

6. Dziś przed kościołem zbieramy ofiary na 
potrzeby poszkodowanych w wyniku trzęsie-
nia ziemi we Włoszech, zaś w przyszłą 
niedzielę będziemy zbierać ofiary na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 




