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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 P 1, 25

Słowo Pana trwa na wieki, 
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

EWANGELIA 
Łk 17, 5–10

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam 
wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak 
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej mor-
wie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się 
w morze, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 
powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź 
do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj 
mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż 
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł 
i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał 
to, co mu polecono? 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszyst-
ko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, 
który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska 
i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 6–8.13–14

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo 
charyzmat Boży, który jest w tobie przez 
włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam 
Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, 
i trzeźwego myślenia. 

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź 
udział w trudach i przeciwnościach zno-
szonych dla Ewangelii według mocy Boga! 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode 
mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości 
w Chrystusie Jezusie! 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Du-
cha Świętego, który w nas mieszka.

Umycie nóg, Giovane Palma, 1591

Gdybyście mieli wiarę... – mówi w dzisiej-
szej Ewangelii Pan Jezus.

A przecież ziarno wiary świętej zostało 
w nas zasiane, gdy zostaliśmy ochrzczeni. 
W roku 1050-lecia Chrztu Polski mocniej to 
sobie uświadamiamy. Ale wiara nie jest 
jednorazowym aktem, lecz procesem wew-
nętrznym – tyczy duszy, serca i woli. 
Konieczna w tym procesie jest współpraca 
z Bożą łaską.

To my mamy pomnażać – przy pomocy 
Ducha Świętego – łaskę wiary. Wzorcem 
w wierze mają być zdrowe zasady, o których 
nam dzisiaj mówi św. Paweł w II czytaniu. 
Aby dojść do wspomnianej przez proroka 
Habakuka wierności, która jest dowodem 
miłości – do Boga, a więc naszą odpowie-
dzią wiary.

I wtedy na drodze wiary przejdziemy od 
wiary w Boga do uwierzenia Bogu, 
zaufania i umiłowania Go. Jakiż piękny 
owoc Roku Miłosierdzia, działania Bożego 
Miłosierdzia w nas! Takiego zaufania Bogu 
uczył ś.p. Kard.Franciszek Macharski – 
„mój Kardynał Franciszek od Bożego 
Miłosierdzia”, który we wtorek będzie miał 
imieniny – już w innej rzeczywistości.

Rozpoczęliśmy różańcowy październik. 
Niech rozważanie radosnych, światła, 
bolesnych i chwalebnych tajemnic z życia 
Jezusa i Jego Matki pomoże nam w przy-
mnażaniu nam wiary.

ks. Robert Mikos

PIERWSZE CZYTANIE 
Ha 1, 2–3; 2, 2–4

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty 
nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: 
Krzywda (mi się dzieje)! – a Ty nie poma-
gasz? Czemu każesz mi patrzeć na nie-
prawość i na zło spoglądasz bezczynnie? 
Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają 
spory, wybuchają waśnie. 

I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz 
widzenie, na tablicach wyryj, by można 
było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na 
czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 
niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty 
go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 
niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie 
dzięki swej wierności.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95, 1–2.6–9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

K O M  E  N  T  A    R Z
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OWOCE ADORACJI 
PRZENAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 

W ramach rozpoczętej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy adoracyjnej św. Anny w 
naszym kościele we czwartki oraz piątki (ufam, 
że niedługo rozszerzymy ją o kolejne dni), pragnę 
zachęcić Czytelników „Klimatów” do udziału 
w tej szczególnej formie modlitwy.
   Z pewnością wielu z nas znana jest wizja 
św. Jana Bosco z 1862 r. Dotyczy ona trudnej 
sytuacji obecnego Kościoła, którego symbolem 
jest tonący okręt. Na statku oprócz papieża, 
biskupów, księży i zakonników jest też wielu 
wiernych. Jednostka walczy ze straszliwą burzą, 
równocześnie jest zajadle atakowana przez   
JEZUS 

uzbrojone załogi mnóstwa mniejszych statków, 
które okrążyły okręt. Kiedy wydawało się, że 
jego los został przesądzony, niespodziewanie 
z głębin morskich wyłoniły się dwie wspaniałe 
kolumny: mniejsza zwieńczona figurą Maryi 
Niepokalanie Poczętej z napisem „wspomożenie 
chrześcijan”, nad większą unosiła się jaśniejąca 
Hostia i podpis „ratunek dla wierzących”. Okręt 
zdołał dotrzeć i przycumować do obydwu kolumn. 
Wówczas atakujący go wrogowie wpadli w 
popłoch, powstał wielki zamęt, ich statki 
wzajemnie się tratując, potonęły.
    Święty objaśniając to widzenie prorokował, 
że od wielkiej miłości i czci do Najświętszego 
Sakramentu uzależnia Bóg odnowę Kościoła 
i świata. Drugim warunkiem jest nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny, która w Fatimie 
potwierdziła, że „W końcu moje Niepokalane 
Serce zatriumfuje”.
     Na temat nabożeństwa do Maryi Niepokalanie 
Poczętej, myślę, że jeszcze nieraz będziemy 
mogli w „Klimatach” przeczytać. Jednak, co się 
tyczy tematu, wielu innych świętych, jak również 
kolejni papieże, a szczególnie Benedykt XVI 
wskazywali na Najświętszy Sakrament, jako na 
ratunek dla Kościoła na czasy ostateczne.

Krystyna Kruszewska 

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

Cześć okazywana Panu Bogu ukrytemu 
w Hostii, realizuje się w najdoskonalszy sposób 
podczas udziału w sprawowaniu Eucharystii, 
a następnie w adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Błogosławione owoce Adoracji są nieuniknione. 
Wszak pozostajemy wobec bliskiej Obecności 
Pana Jezusa, który zna nas najlepiej, wie czego 
nam brakuje, widzi nasze potrzeby i z miłością 
tego wszystkiego nam udziela. Wszak sam nas 
zachęcał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was  pokrzepię.”

   Niezgłębioną Mocą Bożą nasza osobista 
Adoracja staje się również dobrodziejstwem 
dla naszych rodzin, naszej parafii, więcej, dla 
całej wspólnoty Kościoła rozumianego jako 
jedno Mistyczne Ciało, którego osoba adoru-
jąca jest członkiem. Pan wykorzystuje naszą 
chęć i wolę, nasze otwarcie na Jego działanie 
w nas. Napełnia nas swoją Miłością i uzdalnia 
do przekazywania jej bliźnim. Na zasadzie 
glinianego naczynia, które im bardziej puste, 
tym więcej Łask i Owoców Ducha Świętego 
zdoła pomieścić i przekazać innym. Żeby 
opróżnić owo naczynie, należy stawać wobec 
Najświętszego Sakramentu w pokornym 
uświadomieniu naszej grzeszności, słabości 
i całkowitej zależności od Stwórcy.
  Dlatego błogosławione owoce Adoracji 
ujawniają się potem, w naszym codziennym 
życiu, w zwykłych ludzkich kontaktach.
  W trakcie samej Adoracji nie zawsze 
odczuwamy coś szczególnego. Zresztą uczu-
cia nie są istotne, raczej przeszkadzają w 
skupieniu uwagi na Osobie Jezusa. Możemy 
się czuć tak nieporuszeni jak klęcznik czy ławka 
pod nami. A jednak wiara uświadamia nam, że 
nie jest to bezowocne nic-nie-robienie.  Jest to 
czas oddany Bogu, którego jesteśmy zobowią-
zani pierwszym przykazaniem, czcić i uwielbiać.
Jest to spotkanie z Kimś, kto nas kocha 
bezinteresownie i w sposób nieograniczony. 
A przecież każdy z nas tęskni i poszukuje 
miłości.

Pierwszym owocem adoracji w życiu jest 
najpierw wzrost nadprzyrodzonej wiary. 
Aby adorować, trzeba czynić akty wiary. 

Nie czujemy obecności Pana, nie widzimy Go. 
Aby adorować biały, okrągły kawałek chleba, 

trzeba naprawdę oprzeć się na słowie 
Chrystusa, które jest prawdą i nie oszukuje nas, 

mówiąc To jest Ciało Moje (Mk 14, 22). 
Wzrastając w tym akcie wiary, 

tzn. w uznaniu tego, kim Bóg jest i co robi, 
dochodzimy do wiary coraz większej, 

bardziej oczyszczonej i rozumnej.
Adoracja będzie nas także uwalniać 

i uzdrawiać, bo to przecież ten sam Jezus, 
który przyszedł uwolnić więźniów, 

przywrócić wzrok niewidomym, który 
przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, 

jest osobiście obecny w Eucharystii.

(O. Albert-Marie de Monleon, Il est vivant)
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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.

 MSZA ŚWIĘTA
2 PAŹDZIERNIKA 

godz. 19.00
Kościół św. WOJCIECHA na Woli

WARSZAWA, ul. Wolska 76

Autor: 
Maciej Lichota

zadanie 1:

  Wszystkich wiernych zapraszamy do 
uczestnictwa we Mszy świętej i wspólnej 
modlitwy w intencji mieszkańców powstań-
czej Warszawy, poległych i pomordowa-
nych, wypędzonych, osadzonych w obozach 
koncentracyjnych lub wywiezionych na 
przymusowe roboty w głąb III Rzeszy.

   „Umrzeć z nadziei”– pod takim hasłem od 
wczoraj odbywają się nabożeństwa w całej 
Polsce. To modlitwy w intencji uchodźców  
JEZUS – przede wszystkim tych, którzy zginęli
w drodze do Europy lub znaleźli bezpieczne 
schronienie.
    O modlitwę w intencji uchodźców i migran-
tów we wszystkich polskich parafiach prosił 
papież Franciszek podczas spotkania z 
polskimi biskupami w katedrze na Wawelu 
w lipcu br. – W odpowiedzi na apel Ojca 
Świętego zachęcamy wszystkich, aby w 
pierwszym tygodniu października włączyli się 
w modlitwę za uchodźców oraz wspólną 
refleksję nad tym, w jaki sposób możemy im 
pomagać – piszą organizatorzy – Wspólnota 
św. Idziego.

DZIEŃ PAMIĘCI 
O CYWILNEJ LUDNOŚCI 

POWSTAŃCZEJ WARSZAWY

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

1 Miesiąc, w k
 

tórym w sposób szczególny odmawiamy Różaniec,
to listopad.

2 W 2005 r. św. Jan Paweł II dołączył do tajemnic 
część chwalebną Różańca.

3 W czasie Różańca modlitwę „Zdrowaś Maryjo” odmawiamy
53 razy.

4 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
obchodzimy 7 października.

zadanie 2:
Rozwiąż krzyżówkę. 

1
2

3
4

5
6

7
8

1. … Pana Jezusa w Jordanie (1 tajemnica światła)
2.
3. Dźwiganie … (4 tajemnica bolesna)
4. … św. Elżbiety (2 tajemnica radosna)
5. … Pana Jezusa w świątyni (4 tajemnica radosna)
6. … Pana Jezusa (2 tajemnica bolesna)
7. … ukoronowanie Pana Jezusa (3 tajemnica bolesna)
8. Zesłanie … Świętego (3 tajemnica chwalebna)

Przemienienie Pana Jezusa na … Tabor (4 tajemnica światła)a)

OD 1 DO 8 PAŹDZIERNIKA 
– TYDZIEŃ MODLITWY

ZA UCHODŹCÓW



Zeskanuj kod QR
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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

11.

– we wtorek, 4 października,
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu;

5.

1.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Msza św. wotywna o Duchu Świętym będzie 
sprawowana w poniedziałek, 3 października 
jezuso godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci w 
wieku przedszkolnym i rodziców na przed-
stawienie teatralne, które odbędzie się w 
Centrum Kultury Wilanów na ul. Kolegiackiej 3 
o godz. 12.45, zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. 
„W krainie Peri” to interaktywna autorska bajko-
zabawa aktorów Teatru Oki Doki, pozwala-
jąca dzieciom wziąć udział w tworzeniu 
spektaklu. Radosna muzyka przeprowadza 
dzieci przez baśniowy świat, a proste koloro-
we lalki i rekwizyty pozwalają im stać się 
częścią scenicznego świata.

W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
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 ponie-
działki, wtorki i czwartki o godz.17.30.

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.

Dziś po Mszy św. o godz. 13.00 odbędzie się 
koncert pt. „Piosenka z barykad”, poświęcony 
bohaterom Powstania Warszawskiego. 
Szczegóły na plakacie przed kościołem. 
Serdecznie zapraszamy.

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.

14.

2.
 13.

4.

10.Za tydzień, w niedzielę 9 października, będziemy 
obchodzili XVI Dzień Papieski pod hasłem
„Jan Paweł II – bądźcie świadkami Miłosierdzia”.

– w środę, 5 października, wspomnienie 
św. siostry Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy;

9. W przyszłą niedzielę, 9 października, Koła
Żywego Różańca zapraszają na spotkanie
z okazji Święta Matki Bożej Różańcowej
w dzwonnicy o godz. 15.00.

(Dzienniczek, 159) 

„O Hostio święta – zachwycie nieba, choć taisz 
piękność swą i przedstawiasz mi się w okruszynie 

chleba, lecz wiara silna rozdziera zasłonę tą.” 

– w piątek, 7 października,
wspomnienie NMP Różańcowej.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

7. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek 
miesiąca. W czwartek, 6 października, Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o godz. 17.00, a po Mszy św. 
nabożeństwo różańcowe. W tym dniu, w 
sposób szczególny modlimy się o powołania 
kapłańskie. W piątek, 7 października, Msza 
św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty 
i pojednania można będzie skorzystać: rano 
i od godz. 16.00, w czasie adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu pokuty 
i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej.

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

6.

 

Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 
zapraszamy 4 października rodziców na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza 
tych, które odeszły od Boga i Kościoła na 
godz. 17.30. Msza św. w intencji rodziców 
i dzieci zostanie odprawiona o godz. 18.00.

3.

–
–
–

śp. Krystynę Brunsz, 
śp. Annę Trzewik, 
śp. Tadeusza Melsona.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

W piątek, 7 października, na Mszy św.
o godz. 18.00 wierni z naszej parafii, którzy
odprawili 33-dniowe przygotowania wg nauki 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, 
dokonają uroczystego Aktu Ofiarowania się 
Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Dla 
tych osób dzień wcześniej, w czwartek, 
6 października, o godz. 20.00 odbędzie się 
specjalne nabożeństwo (modlitwa uwolnie-
nia, uniżenia i pokuty) – ostatni element 
osobistego przygotowania do dokonania 
tego szczególnego Aktu zawierzenia. Osoby 
te polecamy modlitwie parafian.

8.

Rozpoczynamy nowy kurs przygotowania 
do bierzmowania. Powinni w nim wziąć 
udział uczniowie klas trzecich gimnazjum 
i starsi, którzy jeszcze tego sakramentu 
nie przyjęli. Spotkanie i zapisy są w 
najbliższą środę – 5 października 
o godz. 19.00 w dzwonnicy.

12.




