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PIERWSZE CZYTANIE 
2 Mch 7, 1–2.9–14

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 17, 1.5–6.8.15

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 2, 16–3,5

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, 
Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę 
udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i 
dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze 
i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej 
mowie! Poza tym, bracia, módlcie się za nas, 
aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsła-
wiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy 
byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, 
albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny 
jest Pan, który umocni was i ustrzeże od 
złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co 
nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. 
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości 
Bożej i cierpliwości Chrystusowej!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1, 5–6

Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umar-
łych, Jemu chwała i moc na wieki wieków!

EWANGELIA 
Łk 20, 27–38

 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a 
potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zo-
stawiwszy dzieci. W końcu umarła ta 
kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną? Wszyscy 
siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im 
odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się 
i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani 
zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się 
żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli 
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył 
tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana 
nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest (Bogiem) 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla 
Niego żyją.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami 
kwestię zmartwychwstania ciała, a raczej  
kwestię zmartwychwstania całego człowieka, 
bo w kulturze hebrajskiej nie rozdzielano 
człowieka na duszę i ciało. Za czasów Pana 
Jezusa zwolennikami zmartwychwstania byli 
faryzeusze, natomiast przeciwnikami saduce-
usze. I to ci ostatni próbują wykazać absur-
dalność zmartwychwstania, posługując się 
przykładem kobiety, która miała wielu mężów.

Powyższa sytuacja się powtarza. Chrześci-
jaństwo jest atakowane ze względu na to, że 
wierzy w zmartwychwstanie całego człowieka, 
ciała i duszy. Padają pytania, jak Bóg może 
wskrzesić ciało, skoro stało się częścią 
innego organizmu np. topielca zjadł rekin, 
a rekina inny człowiek. Poza tym komórki 
w człowieku żyją najwyżej 7 lat – jak więc 
możemy mówić, że człowiek będzie miał to 
samo ciało. Jak takie ciało miałoby wyglądać?

Boża obietnica zbawienia dotyczy całego 
człowieka – ciała i duszy. Obydwie te rzeczy-
wistości są dla Boga ważne i stanowią o na-
szym człowieczeństwie. Na pytanie o wygląd 
ciała po śmierci, jeden z kaznodziejów odpo-
wiadał porównaniem do motyla: nasze ciało 
jest jak larwa, która pewnego dnia zawinie się 
w kokon. A z tego kokonu wyjdzie piękny motyl. 
To samo stworzenie, a jednak zupełnie inne.

ks. dr Maciej Raczyński-RożekOto słowo Pańskie

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, 
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich 
ścieżek, nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, 
wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe 
ucho, usłysz moje słowo.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając, nasycę się Twym 
widokiem.

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

K OM E N T A R Z

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem 
z matką zostało schwytanych. Bito ich 
biczami i rzemieniami, gdyż król chciał 
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny 
zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu 
wszystkich, tak powiedział: O co pra-
gniesz zapytać i czego dowiedzieć się od 
nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zgi-
nąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. 

W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnie-
nie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz 
nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawa, 
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. 

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie 
natychmiast wysunął język, a ręce wycią-
gnął bez obawy i mężnie powiedział: Od 
Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw 
nimi gardzę, a spodziewam się, że od 
Niego ponownie je otrzymam. 

Nawet sam król i całe jego otoczenie zdu-
miewało się odwagą młodzieńca, jak za nic 
miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim sa-
mym katuszom poddano czwartego. Kona-
jąc, tak powiedział: Lepiej jest nam, którzy 
giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać 
nadzieję, że znów przez Niego będziemy 
wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma 
wskrzeszenia do życia.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, 
którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwsta-
nia, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycie-
lu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze 
czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbu-
dzi potomstwo swemu bratu. 

Domenico Feti, Mojżesz i krzak ognisty, 1613 r.

To już od 
czterystu 
tygodni,  
przemawiamy 
do Państwa z kart
„Klimatów św. Anny”.
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NASZ KOŚCIÓŁ – Z HISTORII PARAFII

Kościoły w Milanowie – 
Willanowie 

Wilanów do 1677 roku nosił nazwę Milonowa (bądź Milanowa) i sięga swoimi 
początkami wczesnego średniowiecza. Już w XII wieku istniała tu osada, zaś dobra 
milanowskie, jako osobna włość, należały do opactwa benedyktynów płockich. Po 
nabyciu dóbr przez Jana III Sobieskiego zmieniono nazwę na Villa Nova = Wilanów.
  Dzisiejszy Wilanów już w XIII wieku stał się siedzibą parafii, która przez następne 
stulecia obejmowała rozległe tereny, sięgające nawet za Wisłę, aż do wsi Wiązowna. 

Już w wieku XIV powstał pierwszy drewniany kościół pw. św. Leonarda, a następnie w 
wieku XVI – kościół drewniany, późnogotycki, z wolnostojącą dzwonnicą. 

Po blisko dwóch wiekach, w roku 1772 drewniany kościół parafialny ustąpił miejsca 
murowanej świątyni pw. św. Anny. Kościół wzniesiono z fundacji ówczesnego 
właściciela Wilanowa – księcia Augusta Adama Czartoryskiego (według projektu 
architekta Jana Kotelnickiego). Obok kościoła zbudowano plebanię...

  Jednymi z pierwszych właścicieli terenów wokół 
średniowiecznego Milanowa, byli zakonnicy, benedyk-
tyni z klasztoru św. Wojciecha w Płocku. Historycy 
zgodnie uważają, że było to pierwotne uposażenie, 
tego powstałego w pierwszej połowie XII w. opactwa. 
Benedyktyni z Płocka byli zapewne pierwszymi 
fundatorami kościoła w Milanowie, powstałego do 
początków XIII w., wskazują na to badania archeolo-
giczne pochodzącego z tamtego okresu cmentarza 
parafialnego, którego pozostałości zachowały się na 
terenie obecnego parku, pomiędzy pałacem a oran-
żerią. Kościół ten stanowił centrum parafii milanowskiej, 
obejmującej swym zasięgiem tereny dzisiejszej dziel-
nicy Wilanów, Jeziorny, Bielawy, Okrzeszyna na lewym 
brzegu Wisły i rozległe tereny na prawym brzegu, 
obejmujące Sulejówek, Wiązownę, Długą Kościelną 
i inne miejscowości, sięgając pod Stanisławów. 
Niewykluczone, że w skład parafii milanowskiej 
początkowo wchodził również Służew. Następną 
parafią w kierunku wschodnim, była parafia w Liwie. 
W następnych wiekach część terenów pierwotnie 
należących do parafii św. Mikołaja w Milanowie, na 
których powstały nowe parafie, wraz z nimi weszły 
w skład dekanatu liwskiego.
    Benedyktyni budując nowy kościół posadowili go na 
skraju skarpy wiślanej, tak, żeby był dobrze widoczny 
z całej doliny i Wisły, raz płynącej u jego podnóża, 
a drugim razem bardziej na wschód. Również głos 
dzwonu, przy przeważającym w naszej okolicy 
zachodnim kierunku wiatru, był słyszalny na 
zawiślańskich terenach parafii. Kościół był, według 
ówczesnych kanonów, orientowany, czyli ołtarz znajdo-
wał się od wschodniej strony budowli. Wykonano go 
z drewnianych, modrzewiowych bali, zapewne w obo-
wiązującym wówczas stylu romańskim. Niestety nie 
można go porównać z żadnym innym kościołem 
drewnianym, ponieważ nie zachowała się nigdzie 
w Polsce tak stara budowla. W najbliższej okolicy 
Warszawy, zachowała się praktycznie tylko jedna i to 
murowana świątynia w stylu romańskim, kościół 
i klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku. Kościół 
w Milanowie wielkością był zapewne zbliżony do zacho-
wanych romańskich budowli sakralnych w Inowłodzu 
i Strzelnie. Jak naprawdę wyglądał, zapewne się już 
nigdy nie dowiemy. 

     Budynek kościoła milanowskiego był bez wieży. 
Wokół znajdował się wygrodzony cmentarz, ze 
stojącą na nim drewnianą dzwonnicą. W pobliżu 
znajdował się plac należący do parafii, na którym 
stały dwa domy dla księży, dom parafialny i szkoła. 
  Z protokołu napisanego przez biskupa poznań-
skiego Wawrzyńca Gorlickiego sporządzonego podczas 
wizytacji parafii w 1603 r. wiemy, że kościół był 
dobrze wyposażony w paramenty. Były wśród nich 
monstrancja i kielichy srebrne pozłacane, krzyż 
srebrny zdobiony szlachetnymi kamieniami, w którym 
znajdowały się relikwie św. Stanisława, św. Hipolita 
i innych świętych. Były też szaty liturgiczne w odpo-
wiedniej ilości i inne przedmioty służące do codzien-
nych posług w kościele. Budynek kościoła jako 
trzynawowy miał w każdej nawie ołtarz. W ołtarzu 
głównym umieszczony był obraz przedstawiający 
Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny. W ołtarzu 
w prawej nawie wisiał obraz z Matką Bożą, a w lewej 
z Jej ukrzyżowanym Synem Jezusem Chrystusem. 
Jak wyglądał wystrój malarski i czy miał polichromię 
tego nie wiemy. Natomiast, jeśli przyjmiemy, że 
pewne kanony wykańczania wnętrz kościołów 
w tamtym czasie były podobne, to możemy przyrównać 
naszą świątynię do boguszyckiej. Jeśli nasza miała 
tylko w połowie tak bogatą polichromię, to możemy   
M

   Pierwszym znanym z imienia proboszczem milano-
wskim, poświadczonym w akcie erekcyjnym parafii 
Zerzeń, wystawionym w 1403 r., był Stanisław, 
którego dochody wynosiły 10 grzywien srebra. 
Papież Bonifacy IX (ok. 1350–1404) zezwolił mu na 
zamianę probostwa w Milanowie, na inne beneficjum, 
związane to było zapewne ze zgodą, jaką niewąt-
pliwie wyraził Stanisław przy wyłączaniu z jego 
parafii terenu pod Zerzeńską. Kościół pobudowany 
przez benedyktynów przetrwał do II połowy XVI w.,  

KI

    Zapewne przy konsekracji odbudowanego kościoła, 
nadano mu za patronów św. Mikołaja i św. Annę, 
ponieważ już na przełomie XVI i XVII w. występuje 
pod tymi dwoma wezwaniami. 

    W 1728 r. odbyła się kolejna wizytacja wilanowskiej 
parafii. Przeprowadzający ją przedstawiciel archidia-
konatu warszawskiego ks. Bogusław Rupniewski 
w protokole z wizytacji zapisał: „Kościół stary 
drewniany, podniszczony, chociaż niedawno dobrze 
pokryty”. Gdy przeprowadzana była ta wizytacja 
właścicielką i jednocześnie kolatorką willanowskiego 
kościoła, była od ośmiu lat hetmanowa Elżbieta 
Sieniawska. Ona to zapewne w roku 1723 ufundo-
wała dzwon, który ukrywany przez parafian przed 
Niemcami podczas pierwszej i drugiej wojny świa-
towej, przetrwał szczęśliwie do naszych czasów i jest 
umieszczony w Dzwonnicy Trzeciego Tysiąclecia. 
Pierwotnie wisiał w drewnianej dzwonnicy.
 Ten drewniany, wybudowany w czasach 
renesansu, ufundowany przez Milanowskich kościół, 
dzięki prowadzonym remontom i zabiegom konser-
watorskim, przetrwał w dobrym stanie do końca lat 
sześćdziesiątych XVIII w. (Przy współpracy z panią 
Krystyną Kruszewską plastyczką Wilanowa, mając 
do dyspozycji plan A. Boya, rzut poziomy z „Zabytki 
sztuki w Polsce…” Warszawa 1939 i zdjęcia, które 
wykonałem w Boguszycach, pokusiliśmy się o odtwo-
rzenie wyglądu tego XVI w. kościoła.) 

   Kościół ten za czasów króla Jana III Sobieskiego 
został przeniesiony w miejsce, gdzie się znajduje 
współczesny. Swoją drogą ciekawe dlaczego król Jan III 
lub królowa Maria Kazimiera nie ufundowali po 
wiktorii wiedeńskiej nowego kościoła przy swojej 
rezydencji w Willanowie? Jako wotum za zwycięstwo 
nad wojskami muzułmańskimi król Jan III ufundował 
kościół i klasztor ojców kapucynów stojący do dziś 
w Warszawie przy ulicy Miodowej. Podobną fundację 
uczynił król w Szczuczynie, we włościach swojego 
sekretarza Stanisława Antoniego Szczuki. Jako kolator 
król przeznaczał odpowiednie fundusze na renowację 
i wyposażenie kościoła. Na dwa lata przed śmiercią 
ufundował do wilanowskiego kościoła dzwon, 
srebrną wieczną lampkę i antepedium – zasłonę 
ołtarza, wykonaną przez nadwornego złotnika. 

    Dzieła podniesienia ze zgliszcz spalonej świątyni, 
już w renesansowym stylu, podjęli się zapewne 
ówcześni dziedzice. Pod rokiem 1580 jest zapiska, 
mówiąca nam, że właścicielami są Dorota, Adrian 
i Mikołaj Milanowscy. Czyżby tutejszy pleban? 
Powstały budynek kościoła był również wykonany 
z drewnianych bali, oszalowany, orientowany i po-
siadający trzy nawy, przykryty wysokim, dwuspado-
wym dachem, pokrytym gontem. Z lewej, północnej 
strony przylegała do kościoła obszerna zakrystia. 
    Zarys tej świątyni jest dobrze widoczny na planie 
Willanowa, sporządzonego przez Adolfa Boya w 
1682 r. i wykazuje bardzo duże podobieństwo zew-
nętrzne do kościoła parafialnego w Boguszycach 
koło Rawy Mazowieckiej, pochodzącego z 1558 r., 
wystawionego przez Wojciecha Boguckiego herbu 
Rawicz, ówczesnego ekonoma królewskiego (króla 
Zygmunta Augusta) folwarku w Warszawie, a od 
1562 r. podskarbiego generalnego królewszczyzn 
mazowieckich.

kiedy to strawił go pożar. Być może w tym czasie 
plebanem milanowskim był Mikołaj Milanowski. Z roku 
1556 mamy informację, że ów pleban równocześnie 
pełnił tą funkcję także w Gliniance, wsi położonej 
pomiędzy Otwockiem i Mińskiem Mazowieckim. Mogło 
być to związane z wspomnianym pożarem i kosztami 
wynikłymi z niego. Połowa XVI w. to czas panowania 
w Rzeczypospolitej ostatniego króla z rodu Jagiellonów 
– Zygmunta Augusta. Równocześnie to czas renesansu. 

mówić o swoistej perełce milanowskiej. Wystrój 
boguszyckiego kościoła, jego renesansowa polichro-
mia, z uwagi na unikatowy charakter i wybitną 
wartość artystyczną, jest zjawiskiem bez preceden-
su, nie mającym obecnie analogii w Polsce, ani 
nigdzie indziej w Europie. Ze wszech miar polecam 
odwiedzenie tego miejsca. 

Krzysztof Kanabus
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   Dla rodziny Potockich pracował znany architekt 
włoskiego pochodzenia Henryk Marconi (1792–1863). 
On to wykonał pomniejsze prace w Natolinie, 
zaprojektował neogotycki grobowiec dla Aleksandry 
z Lubomirskich i Stanisława Kostki małżonków 
Potockich. Z jego pracowni wyszedł również projekt 
domu doktora i neorenesansowego szpitala, 
zaadaptowanego po gruntownej przebudowie, ze 
starego budynku, położonego na obrzeżu parku. 
Najważniejszy dziełem Marconiego na terenie 
Wilanowa, była rozbudowa kościoła św. Anny. 
Marconi otrzymał rzekomo od zleceniodawców 
„zupełną swobodę w wyborze stylu i szafunku 
kosztu” co wydaje się nie do końca prawdą, 
ponieważ wykonał on dwie wersje projektu 
przebudowy kościoła. Wspólnym założeniem obu 
projektów, było wykorzystanie korpusu budowli 
Kotelnickiego, jako nawy głównej przyszłego 
kościoła. Ogólny zamysł polegał na dobudowaniu 
naw bocznych i przebudowie wejścia oraz 
prezbiterium. W pierwszej wersji nie planowano 
transeptu, a co za tym idzie i kaplic  oraz kopuły.  
JE

     Teren cmentarza przykościelnego był ogrodzony 
murem. Na jego teren, od frontu, prowadziła 
drewniana brama i z boku furtki sztachetowe, 
stolarskiej roboty. Wzdłuż muru rósł szpaler agrestu.

 W środku kościoła znajdowały się trzy ołtarze. 
W ołtarzu głównym umieszczono obraz przed-
stawiający Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny 
przeniesiony z poprzedniego kościoła. Natomiast 
w bocznych znajdowały się wizerunki św. Katarzyny 
i św. Mikołaja, pierwszego patrona miejscowego 
kościoła. 

W spisie rzeczy będących w posiadaniu parafii 
jest zapis: „Kotłów do bębnienia dwa”. Czyżby 
można było domniemywać, że i w Willanowie był 
zwyczaj bębnienia podczas Mszy rezurekcyjnej?

   Gdy zaczynała się rozbudowa kościoła w latach 
pięćdziesiątych XIX w. proboszczem był ks. Hipolit 
Dzierzgowski, od którego 13 czerwca 1860 r. stery 
parafii przejął ks. Antoni Stelmaszczyk. Ks. Antoni 
zmarł 5 października 1908 r. w wieku 87 lat.
Na koniec dwie ciekawostki. 

I druga. „Różne żelastwo z okutego dzwonu 
zdjęte wraz z sercem, którego Rząd Rewolucyjny 
zabrał, do okucia nowego dzwonu użyte zostało”. 
Ciekawe, o który Rząd Rewolucyjny może chodzić, 
pamiętając, że zapis jest z 28 grudnia 1860 r.?

Na przełomie XVIII i XIX w. dobra wilanowskie 
przeszły w wyniku koligacji w ręce Pilawitów-
Potockich, których cechowała intensywna działal-
ność inwestycyjna. Z ich grona na szczególne 
wyróżnienie zasługuje działalność Aleksandry z 
Potockich (1818–1892) żony Augusta Potockiego 
(1805–1867).

   Pod koniec XVIII w. drogą koligacji rodzinnych, 
właścicielką Willanowa oraz kolatorką kościoła św. 
Anny została Aleksandra z Lubomirskich Potocka i jej 
mąż Stanisław Kostka Potocki. To właśnie Aleksandra 
sprowadziła z zamku rodowego Lubomirskich w Wiś-
niczu XVII-wieczny obraz Zwiastowanie Najświętszej 
Marii Panny, który umieszczono w wybudowanej 
w 1821 r. nowej, klasycystycznej nastawie ołtarzowej. 
Mija prawie 200 lat jak nasi przodkowie i my, może-
my oglądać ten obraz w naszym kościele, zanosząc 
modlitwy do Maryi, by wypraszała nam łaski u Boga. 

  Mając rysunek inwentaryzacyjny fasady i rzut 
poziomy kościoła projektu Kaletnickiego z 1772 r. 
wykonane przed przebudową przez H. Marconiego 
oraz rycinę z albumu „Willanów dawny i teraźniej-
szy” Skimbotrowicza i Gersona, szukałem drugiego 
kościoła, który pasowałby do tych planów. W War-
szawie takiego nie znalazłem. Natomiast natknąłem 
się na taki kościół w miejscowości Okrzeja 
(w kościele tym ochrzczony był Henryk Sienkiewicz).
Na podstawie tych rysunków, odtworzyliśmy widok 
świątyni ufundowanej przez księcia Czartoryskiego. 

Powyższe cytaty pochodzą z protokołu wizytacyj-
nego sporządzonego przez dziekana piaseczyń-
skiego ks. Stanisława Gawłowskiego 6 listopada 
1816 r. Proboszczem, który w czasach Stanisława 
Kostki Potockiego klepał taką biedę był ks. Józef 
Gąsiorowski. 

  Zobaczmy jak z obowiązków kolatora kościoła 
willanowskiego wywiązywał się Stanisław Kostka 
Potocki:

  Pierwsze dwadzieścia lat XIX w. to czas kiedy 
właścicielskie rządy w majątku willanowskim spra-
wował Stanisław Kostka Potocki, ówczesny promi-
nentny polityk, tak w Księstwie Warszawskim pod 
Napoleonem, jak również w Królestwie Polskim pod 
panowaniem cara. W roku poprzedzającym swoją 
śmierć, usunięty przez cara ze stanowiska ministra, 
za próbę likwidacji zakonów w Królestwie Polskim. 
Wiadomo jako mason i to wysokiego stopnia, nie da-
rzył Kościoła Rzymskokatolickiego specjalną sympatią.

„(Kościół) potrzebuje wybielenia i dokończenia 
organów…”, „Dziesięcinę wytyczną bierze proboszcz 
z Willanowa od gromady, a ze dworu nie, „Trzy żelaza 
do pieczenia opłatków, dwa zepsute…”, „Plebania 
murowana potrzebuje reperacji – dachówka i ściany…”, 
„Stodoła jedna bliska upadku…”, „Ksiądz tylko jeden 
przy tej parafii, to jest proboszcz, ale i ten trudno żeby 
się dalej utrzymał dla szczupłego funduszu, gdyż 
gruntu ornego ma tylko 4 i ½ morgi…”, „Bractwo jest 
św. Anny, lecz dla funduszu mizernego nie jest regu-
larne i nie dopełnia swych obowiązków…”, „Cmentarz 
„w polu” nie ogrodzony jeszcze…”.

   W roku 1770 rozebrano stary, drewniany wilanowski 
kościół i na jego miejscu zaczęto robić wykop pod 
fundamenty nowego, tym razem już murowanego 
Domu Pańskiego. Fundatorem nowej świątyni, swym 
wyglądem bardziej pasującej do stojącego nie opodal 
królewskiego pałacu, był książę August Czartoryski. 
Na projektanta budowli wybrał architekta Jana 
Kaletnickiego. Po dwóch latach budowy w 1772 r. 
prace zakończono pomyślnie i można było dokonać 
poświęcenia nowego kościoła. Tym razem pod 
jednym wezwaniem – św. Anny. Było to dokładnie 
w roku pierwszego rozbioru Polski. Powstałemu 
budynkowi nadano późnobarokowy wygląd. Powstały 
kościół był budowlą jednonawową, bez wieży. 
Dzwony umieszczono, podobnie jak przy poprzednim 
kościele, w stojącej osobno dzwonnicy, tym razem 
murowanej. W 1777 r. zakupiono dodatkowy, nowy 
dzwon, który również szczęśliwie dotrwał do naszych 
czasów.  
 Rzut poziomy kościoła miał kształt krzyża 
łacińskiego, którego nawa i prezbiterium stanowiły 
ramię główne, a dwie zakrystie dobudowane po 
bokach, ramię poprzeczne. Kościół i stojąca obok 
niego dzwonnica tynkowane były na kolor „zielon-
kawy”. Oba budynki miały dachy pokryte dachówką. 

Kościół św. Anny 1772–1858 r.

Rozbudowa 
kościoła św. Anny 

w Wilanowie

Kościół św. Anny w Wilanowie obecnie
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nad podłogą kościoła. Kształt ogólny górnej części 
(...) jest krzyżem łacińskim, o czterech ramionach 
zakończonych frontonami. Na każdym z tych fronto-
nów stoi po 3 figury apostołów. Figury te, jak również 
płaskorzeźby zdobiące ściany boczne kościoła  
wykonane zostały przez rzeźbiarzy warszawskich 
pp. Molatyńskiego, Cenglera, Zalewskiego, i Krasuc-
kiego. Dziś niepodobnem byłoby, z widoku obszernej 
świątyni, odszukać w myśli kształty dawnego koś-
ciółka, który (…) wpłynął (…) na utrudnienie tak pro-
jektu  jak również i konstrukcji. Trudności te jednak 
p. Marconi pokonał tak szczęśliwie, że nie znać nigdzie 
iżby myśl jego była  w czymkolwiek krępowaną”. 
Z ostatnią opinią nie w pełni można się zgodzić, 
ponieważ już na pierwszy rzut oka widać, ze kościół 
jest nie doświetlony, światłem słonecznym. Jest to 
skutkiem pozostawienia na nawie głównej starego 
sklepienia, które warunkuje wysokość ścian bocznych. 
Natomiast ściany naw bocznych nie mogą posiadać 
okien, ponieważ zatraciłyby klasyczne proporcje 
pomiędzy ścianą a oknem. 

 Teraz przejdźmy do opisu wyposażenia, które 
znalazło się w rozbudowanym kościele. Na czoło 
wysuwa się podłoga granitowa wykonana na 
przecięciu transeptu i osi nawy głównej. Wykonano 
ją „z tafli okrągłych granitu egipskiego, rżniętych 
z kolumn wspaniałych, pozostałych ze świątyni 
pokoju, cesarza Adriana w Rzymie”. Kolumny owe 
były darem papieża Piusa IX, którego popiersie 
zdobi zakrystię naszego kościoła, a wykonane było 
przez Leonarda Marconiego. Ten sam artysta wyko-
nał również ambonę z alabastru naddniestrzańskie-
go, który pochodził z kamieniołomów położonych 
w posiadłościach ukrainnych Potockich oraz ołtarz 
główny wykonany do spółki z Antonim Sikorskim.   

W dniu 16 października 1998 r. Prymas Polski 
Ksiądz Kardynał Józef Glemp wyróżniając kościół 
św. Anny w królewskim Wilanowie, nadał mu 
godność Kolegiaty Archidiecezji Warszawskiej oraz 
ustanowił przy niej Kapitułę Opatrzności Bożej. 

   Na koniec krótka refleksja. Po zniszczeniach 
powstałych w czasie II wojny światowej i 
bezpośrednio po niej, gdy na początku lat 
osiemdziesiątych do odbudowy przystąpił nowo 
powołany proboszcz wilanowski ksiądz Bogusław 
Bijak, pracy do wykonania było bardzo dużo. Myślę, 
że niemal tyle co włożył Henryk Marconi przy 
opisanej powyżej rozbudowie. Dziś, gdy nasz 
kościół powrócił do dawnej świetności, możemy 
sobie uzmysłowić jak wielkiego i wspaniałego dzieła  
dokonał na  zlecenie Potockich Marconi, dzieła które 
swą skalą i klasą dorównuje monarszemu 
rozmachowi Jana III Sobieskiego.

Sam będąc już Prymasem Seniorem wiele lat 
mieszkał przy parafii wilanowskiej.

   Następnym ważnym elementem wyposażenia 
kościoła są świeczniki, które odwzorowano od 
znajdujących się w katedrze wawelskiej, a wykonał je 
w swej warszawskiej pracowni Fileborn. Natomiast 
konfesjonały są pomniejszoną kopią z rzymskiego 
kościoła św. Piotra. Dzięki dokumentowi pochodzące-
mu z Biura Centralnego Augustowem Potockiej 
dowiadujemy się, że „ołtarz wielki (…) zdobi obraz 
stary z XVI w., szkoły włoskiej, który był niegdyś 
w kaplicy zamkowej XX. Lubomirskich w Wiśniczu, 
drzwiczki do tabernakulum są wyrobem rzymskim, 
krzyż starożytny z Florencji, lampa i łańcuch staro-
żytne weneckie, balustrada z marmuru Bardilio i czer-
wonego węgierskiego; drzwiczki w niej bronzowe, 
wyrób Rotha w Warszawie. W kaplicy NP. Maryi: ołtarz 
drewniany stary z kaplicy zamkowej w Wiśniczu, 
obraz w nim pomysłu Ojca Św. Grzegorza XVI (…), 
pędzla malarza religijnego Kupelwiesera (…). W kaplicy 
św. Anny: ołtarz z alabastru naddniestrzańskiego, 
obraz św. Anny malowany przez Nowotnego (…). 
Chrzcielnica z dawnego kościoła w Wilanowie. Drzwi 
kratowe zewnątrz i wewnątrz kościoła ze ślusarni 
wilanowskiej. W zakrystii (…) szafy i roboty z drzewa 
ze stolarni wilanowskiej. Malowanie kościoła przez 
Edwarda Gądeckiego. Organy zaczęte przez śp. Miel-
czarskiego, dokończone przez Józefa Szymańskiego”. 

    Po śmierci Marconiego kierownictwo nad pracami 
budowlanymi, powierzono jego uczniowi, absolwen-
towi Szkoły Sztuk Pięknych Janowi Heurichowi, 
który pozostawił nam pierwsze opinie o dziele 
mistrza „z dawnego kościoła pozostało (…) sklepie-
nie nawy głównej i ściany je utrzymujące, dodano 
zaś: nawy boczne środek zasklepiony wielką kopułą, 
dwie kaplice tj. familijną z podziemnemi grobami 
i miejscowego bractwa, prezbiterium, zakrystię ze 
skarbcami, lożę (…) dla kolatorów, dwie wieże, 
kruchtę… Tym samym powierzchnia (…) została 
powiększona o tyle, że dziś przeszło 1200 osób 
pomieścić się w nim może. Styl (…) jest renaissace 
włoski zastosowany do stylu pałacu wilanowskiego; 
tylko że (…) z epoki wcześniejszej. O ile warunki 
(...) na to pozwoliły, starano się styl ten utrzymać jak 
najczystszym używając podwójnej kondygnacji pila-
strów, kompozytu rzymskiego. Front (...) ozdobiony 
jest wielką niszą ze sklepieniem kasetonowem. Po 
obu stronach niszy wznoszą się dwie wieże o 3 kon-
dygnacjach z zakończeniem miedzią pokrytem, nad 
całością zaś panuje kopuła okrągła zakończona 
latarnią, na której krzyż się wznosi na 122 stóp nad 

Na podstawie:
Ks. prof. dr Józef Nowacki – „Archidiecezja poznańska 
w granicach historycznych i jej ustrój”
A. Wolf i K. Pacuski – „Słownik histor.-geograficzny 
Ziemi Warszawskiej w średniowieczu”
M. Piber – „Służew średniowieczny”
Protokoły wizytacyjne Parafii Willanów
W. Fijałkowski – „O kościołach św. Anny w Wilanowie”
A. Majkowski –  „Ze studiów nad fundacjami Potockich 
z Wilanowa”

   Jednak w dalszej fazie prac pojawiają się również 
kaplice, przykryte osobnymi kopułami, jak również 
kopuła na przecięciu osi transeptu i nawy głównej. 
W tym czasie Marconi zawarł umowę z Potockimi, 
dającą mu status nadwornego architekta z roczną 
pensją wynoszącą 6000 złp. Wiosną 1857 r. 
rozpoczęły się prace budowlane, przy których 
zatrudnionych było 32 murarzy, którzy wyrabiali 9600  
sztuk cegły dziennie. Przed zimą 1858 r. wykonano 
w stanie surowym  kopułę  a  po  upływie  kolejnego  
sezonu   budowa   kościoła  „harmonizującego  
wielkością swą z rozmiarami  pałacu, znacznie (…) 
postąpiła. Zewnątrz jest on już otynkowanym; kopuła 
i dach pokryte zostały łupkiem, a wierzchołki 
dzwonnic, które przy włoskim stylu budynku, nadają 
mu charakter polskim kościołom właściwy, pokryte 
zostały miedzią. W roku przyszłym całe wnętrze 
będzie mozaikowane, a wnętrze kopuły  ozdobione 
malowidłami al fresco” – donosiła „Gazeta Codzienna” 
z roku 1859. Ostatni punkt przewidzianych prac nie 
został jednak wykonany o czym możemy się 
przekonać, oglądając wnętrze kopuły. W pierwszych 
latach rozbudowa kościoła pochłonęła 467 468,18 złp. 

 W 1862 r. miała miejsce uroczystość, której 
przewodniczył abp Zygmunt Feliński, z okazji ukoń-
czenia prac podstawowych przy rozbudowywanym 
budynku kościoła, ponieważ „sklepienia, kopuły 
i wszelkie inne części konstrukcji zostały wzniesione, 
zewnątrz i wewnątrz otynkowane, a gzymsy i wszel-
kie ozdoby z kamienia, cementu i gipsu skończone, 
tak iż pozostają do zrobienia już tylko wewnątrz 
posadzki, malowanie sklepień, ołtarze” – donosił 
„Tygodnik Ilustrowany”. Niestety w 1863 r. wybuchło 
Powstanie Styczniowe i nie zdołano wykończyć 
wnętrz i skompletować niezbędnego wyposażenia 
a niedługo po tym, w 1867 r., zmarł August Potocki, 
którego pochowano w grobowcach rodzinnych 
znajdujących się pod kaplicą Najświętszej Panny 
Maryi. W czasie tej samej uroczystości pogrzebowej, 
pochowano zwłoki Stanisława Kostki i Ignacego 
Potockich przeniesione do kościoła z kaplicy cmen-
tarnej. Wybuch powstania wpłynął na opóźnienie 
uroczystości benedykcji kościoła, która odbyła się 
dopiero w 1870 r., a ponieważ wszyscy biskupi 
warszawscy byli zesłani  przez władze carskie na 
Syberię, dokonał tego „delegowany z ramienia władzy 
Archidiecezjalnej, ks. Menelski (…) proboszcz parafii 
św. Karola w Warszawie”. Natomiast aktu konse-
kracji, którą odwlekano aż do roku 1884, dokonał 
prekonizowany niespełna przed rokiem abp 
warszawski – Wincenty Chościak-Popiel. 
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Krzysztof Kanabus

   Na koniec krótka refleksja. Po zniszczeniach 
powstałych w czasie II wojny światowej i bezpo-
średnio po niej, gdy na początku lat osiemdzie-
siątych do odbudowy przystąpił nowo powołany 
proboszcz wilanowski ksiądz Bogusław Bijak, pracy 
do wykonania było bardzo dużo. Myślę, że niemal 
tyle co włożył Henryk Marconi przy opisanej powyżej 
rozbudowie. Dziś, gdy nasz kościół powrócił do 
dawnej świetności, możemy sobie uzmysłowić jak 
wielkiego i wspaniałego dzieła  dokonał na  zlecenie 
Potockich Marconi, dzieła które swą skalą i klasą 
dorównuje monarszemu rozmachowi Jana III 
Sobieskiego.
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Na czym polega MIŁOŚĆ Matki Bożej?

  Możemy wyobrazić sobie zdziwienie, jakie przeżyła Maryja, kiedy przybył do Niej archanioł 
Gabriel. Już samo pozdrowienie, jakie do Niej zostało skierowane, wskazuje na niezwykłość 
posłannictwa, z jakim przybył archanioł. Maryja już od najmłodszych lat stawiała Boga 
w swoim życiu na pierwszym miejscu, żyła zgodnie z Jego przykazaniami. Nie dotknęła Jej 
przecież skaza żadnego grzechu, nawet pierworodnego – jest Królową bez zmazy 
pierworodnej poczęta. Maryja zaufała bezwarunkowo Bogu, chociaż po ludzku niemożliwym 
było to, co objawił Gabriel. Kierowała się posłuszeństwem, a także pewnością, że Bóg ją 
wiedzie, że On jest Tym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

   Matka Boża nazywana jest w Litanii Loretańskiej jako Arka Przymierza, Stolica mądrości, 
Przyczyna naszej radości, Królowa Męczenników, czy Wspomożenie Wiernych. Wszystkie 
te Jej przymioty mają źródło w Miłości. Maryja ukochała Boga Ojca, Syna Bożego – Jezusa, 
którego wydała na świat, a także trzecią Osobę Trójcy Świętej, nie bez przyczyny bowiem 
jest nazywana także Oblubienicą Ducha Świętego. Ona, na mocy słów Swego Syna, jest 
także naszą Matką i kocha każdego z nas. Na czym zatem polega jej MIŁOŚĆ? Odpowiedzi 
poszukajmy rozważając fragmenty Pisma Świętego, które traktują o tej niezwykłej Matce.

    Miłość Maryi polegała także na dziękczynieniu za nadzwyczajne dary, jakie otrzymała. 
Była to także umiejętność służenia potrzebującym, np. Elżbiecie. Matce Bożej dane było 
poznać i zrozumieć Boże zamiary – „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest 
Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia (zachowuje) dla tych, co się Go 
boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza (ludzi) pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, 
a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie 
swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.” 

     Matka Boża doświadczała także ludzkich emocji i stanów. Martwiła się o Syna, wszy-
stkiego nie rozumiała (np. wydarzeń ze świątyni). Cały czas była jednak wierna Bogu 
i swojej szczególnej misji. Z pokorą przyjmowała cierpienie, które zaprowadziło ją aż na 
Golgotę, pod Krzyż swego Syna. Matka Najświętsza nie uciekła przed tymi 
doświadczeniami, wiedziała, że prawdziwa śmierć jest tylko wtedy, gdy się nie kocha. 
Pięknie te prawdy wyraża modlitwa św. Bernarda: „O Święta Matko, miecz naprawdę 
przeniknął Twoją duszę. Jedynie przenikając duszę Matki, mógł dosięgnąć ciała Syna. 
Umarłemu Jezusowi, któremu nie mogła już zaszkodzić niemiłosierna włócznia, otworzyła 
bok, Tobie zaś przeszyła serce. Jego duszy już tam nie było, a Twoja nie mogła się stamtąd 
oderwać. Straszny ból przeszył Twoją duszę, toteż zupełnie słusznie nazywamy Cię więcej 
niż Męczennicą, ponieważ ból współcierpienia przewyższa udrękę ciała.” 

Niech podsumowaniem naszych rozważań będą słowa wielkiego czciciela Matki 
Najświętszej – św. Maksymiliana M. Kolbego: „W Tobie jednej, o Maryjo, bez porównania 

bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich.”

Zawierzajmy zatem naszą Ojczyznę, rodziny i wszystkie decyzje wstawiennictwu Tej która: 
wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas, 

zobaczyć dobro w nas umie, jest z nami w każdy czas.
Maciej Lichota 

„Oto ja Służebnica Pańska”

„Wielbi dusza moja Pana”

„A Matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te sprawy w swoim sercu.”

    Miłość Maryi stała się jeszcze pełniejsza, gdy została Matką nie tylko Jana, ale także 
każdego z nas. To Ona jest naszą Pośredniczką, to Ona wstawia się za nami przed Swoim 
Synem, to Ona przekazuje ludziom poprzez różne objawienia wolę Boga. Nikt z nas nie 
powinien wobec tak wielkiej MIŁOŚCI zostać obojętnym.

      Maryja wskazuje na Swego Syna. To w Nim każdy z nas znajdzie ratunek, autentyczną 
Drogę, pozna Prawdę i odnajdzie prawdziwe Życie. Przyjmijmy ten swoisty testament Matki 
Bożej i starajmy się te słowa przekładać na swoje postępowanie, w taki sposób, abyśmy 
w przyszłości mogli przebywać wraz z Maryją przed MIŁOŚCIĄ w niebie.

„Niewiasto, oto Syn Twój”
„Oto Matka twoja”

„Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie”
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1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
listopada. Nabożeństwo Eucharystyczne 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział w 
procesji. Po procesji modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. 

W poniedziałek, 7 listopada br. o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna 
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.

3.

W listopadzie, w sposób szczególny,
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
dlatego też przez cały miesiąc o godz. 18.00, 
w naszym kościele będzie odprawiana
Msza św. w intencji zmarłych z naszej
parafii i zmarłych spoczywających na
naszym cmentarzu.

4. Organizujemy jasełka parafialne. Zapraszamy 
wszystkie dzieci, które lubią śpiewać i wystę-
pować w przedstawieniach, do udziału 
w jasełkach. Chętnych zapraszamy na
próby, które odbywają się w każdą niedzielę 
o godz. 10.30 w Kanonii.
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5. Spotkanie członków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek, 
7 listopada br., po Mszy św. o godz. 18.00.

W niedzielę, 13 listopada br., na Mszy św. 
o godz. 10.00 gościć będziemy chór archi-
katedry lwowskiej. Po Mszy św. zapraszamy 
na krótki koncert.

6. W piątek, 11 listopada, przypada Narodowe 
Święto Niepodległości. Wyrazem naszego 
patriotyzmu i troski o losy naszej Ojczyzny 
niech będzie szczera i gorliwa modlitwa. W 
tym dniu, ze względu na dyspensę udzieloną 
przez Konferencję Episkopatu Polski nie obo-
wiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne.

7. 

Parafialny zespół Caritas, w związku ze 
zbliżającą się zimą, potrzebuje dla swoich 
podopiecznych kołder i pościeli – czystych 
i w dobrym stanie. Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy. Dary można składać 
w kancelarii parafialnej, zakrystii i siedzibie 
Caritas.

8. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. i ich rodziców odbędzie 
się w następną niedzielę, 13 listopada br., 
o godz. 11.00 w kościele.

9. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– w środę, 9 listopada święto rocznicy

poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
– w czwartek, 10 listopada, wspomnienie

św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora 
Kościoła;

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

10. 

12. 

Na naszym cmentarzu powstało kolumbarium 
– miejsce z niszami do pochówków urnowych. 
Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii 
parafialnej.

Z radością informujemy, że kolejne osoby 
zadeklarowały swoje stałe godziny cotygodnio-
wej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
W związku z tym Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy w naszym kościele 
odbywa się w każdą środę w godz. 7.30–
21.00, w każdy czwartek w godz. 7.30–24.00 
oraz w każdy piątek w godz. 7.30–19.30. 
Zapisy trwają, lista jest otwarta. Chętnych 
prosimy o wypełnienie deklaracji i włożenie do 
skrzynki na stoliku przed kaplicą św. Anny lub 
w zakrystii. Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej.

11. 

– w piątek, 11 listopada, wspomnienie
św. Marcina z Tours, biskupa;

– w sobotę, 12 listopada, wspomnienie
św. Jozafata, biskupa i męczennika.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Módlmy się, 
aby Matka Boża Różańcowa 

wypraszała nam potrzebne łaski 
i wspierała na drodze do nieba.

Intencja różańcowa 
od 9.10 do 13.11.2016 r.

INFORMACJA

Informujemy, że w naszym kościele trwa 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO

SAKRAMENTU w ciszy

W KAŻDY  CZWARTEK 73o–24oo

W KAŻDY   PIĄTEK 73o–193o

Bractwo Adoracyjne

ZAPRASZAMY

W KAŻDĄ  ŚRODĘ 73o–21oo
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