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2.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ef 1, 17–18

  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest 
nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA 
Mt 16, 21–27 

  Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom 
na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
cierpieć od starszych i arcykapłanów, i 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł 
do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś 
Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do 
swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w 
chwale Ojca swego razem z aniołami 
swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 20, 7–9

   Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem 
się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 
Stałem się codziennym pośmiewiskiem, 
wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć 
mam zabierać głos, muszę obwieszczać: 
Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się 
dla mnie codzienną zniewagą i pośmie-
wiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę 
Go już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby 
ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem 
wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63,2–6.8–9 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc 
sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 12, 1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie 
więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe.
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K OM E N T A R Z
   Krzyż dla współczesnych Jezusowi nie 
był symbolem ofiary, lecz śmierci.

   W takim kontekście wziąć swój krzyż i iść 
za Chrystusem oznaczało gotowość na 
męczeństwo. Uczniowie zapewne nieraz 
widzieli sceny ukrzyżowania. Rzymianie 
bowiem często w ten sposób karali Żydów 
i inne nacje zamieszkujące Imperium. 

 Wydaje się więc, że kwestia obrony 
Jezusa przez Piotra  nie powinna budzić 
kontrowersji. W końcu była to obrona 
samego Boga.
  Jezus mówiąc do Piotra ,,Zejdź mi z oczu 
szatanie”, dokładnie tłumacząc chce 
powiedzieć, stań za mną  Piotrze. Nie 
wyprzedzaj mnie w dziele zba-wienia. 
Jezus nie krytykuje Piotra za stanięcie w 
Jego obronie. Krytykuje go natomiast za 
myślenie niezgodne z logiką Boga. A w tej 
logice kluczowym elementem jest 
wierność misji, którą Bóg zlecił Synowi. Tą 
misją jest dzieło zbawienia człowieka, 
które wyraża się miłością aż po krzyż. I w 
krzyżu Jezusa wszystkie nasze ludzkie 
krzyże odnaj-dują swój sens. Jak 
śpiewamy w pieśni: ,,Zbawienie przyszło 
przez krzyż ogromna to tajemnica, każde 
cierpienie ma sens, prowadzi do pełni 
życia”.

Ks. Michał Dubicki
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Uroczysta Msza św. w 334. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele, we wtorek, 12
września, o godz. 18.00. Mszy św. 
przewodniczyć będzie Ks. infułat Stanisław 
Kur. W czasie Mszy św. modlić się 
będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych prowadzony przez osiem 
tygodni metodą warsztatową, w małej 
grupie, wg Programu „Radość i Nadzieja”.
Spotkania będą odbywać się we środy 
począwszy od 11 października br. 
Informacja o warunkach uczestnictwa, 
zapisach i kosztach można znaleźć na
naszej stronie internetowej, w zakładce
sakramenty.
Jak każdego roku pomagamy
najuboższym rodzinom z naszej parafii w 
przygotowaniu ich dzieci do nowego roku
szkolnego, dlatego dziś przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na podręczniki, zeszyty i 
przybory do pisania.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w czwartek, 8 września, święto
Narodzenia NMP.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym i zawodowym.

11. 

Zapraszamy na drogę oddania– 
ofiarowania się w niewolę miłości 
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

wg św. Ludwika Marii Grignion 
de Montfort

Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
kontakt telefoniczny tel.: 609 146 445

Pierwsze spotkanie 
4.09. 2017 r. po Mszy św. o godz. 18.00. 

Więcej informacji na: 
www.parafiawilanow.pl w zakładce 

„Wspólnoty” – PER MARIAM

od 13.08 do 10.09.2017
Módlmy się, aby Pan umacniał 

swoją Łaską i mocą Ducha 
Świętego naszego Papieża 

Franciszka.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca
września. Nabożeństwo Eucharystyczne
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o 
udział w procesji.
Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca o 
godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W poniedziałek, 4 września, po Mszy św. o 
godz. 18.00. rozpoczynamy 33-dniowe 
przygotowania do uroczystego Aktu
Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 
przez Maryję wg św. Ludwika Grignion de 
Montfort. Szczegóły na stronie internetowej 
naszej parafii.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy 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.
Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej odbędzie się w najbliższą środę, 
6 września, po Mszy św. o godz. 18.00.
Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się w niedzielę, 10 września, 
podczas Mszy św. o godz. 11.30.
W tym tygodniu, 7 września br., przypada I 
czwartek miesiąca. Msza św. wotywna o 
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 
17.00. a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne.

6.

7. 

W naszym kościele
Adoracja 

Najświętszego Sakramentu

środy w godz. od 73o–21oo 

czwartki w godz. od 73o–24oo   

piątki w godz. od 73o–193o 

Zapisy do Bractwa Adoracyjnego: 
tel.: 609 146 445
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  Dla wielu ludzi atak krążownika na 
Westerplatte jest symbolicznym począ-
tkiem II wojny światowej, mimo że strzały 
na polskiej granicy padały już kilkanaście 
minut wcześniej. Załoga polska pod do-
wództwem majora Sucharskiego odparła 
pierwszy i kolejne ataki niemieckie. 
Składnica tranzystorów miała wytrzymać 
zaledwie kilka godzin, jednakże z 
powodzeniem odpierała ona niemieckie 
ataki prowadzone z powietrza, lądu i 
morza pomiędzy 1 a 7 września. 
   Niemieckie dowództwo było pod wielkim 
wrażeniem obrony Westerplatte i zgodziło 
się na kapitulację na honorowych wa-
runkach. Nie uchroniło to jednak obrońców 
przed represjami, zarówno ze strony 
niemieckiej, jak i późniejszych władz 
komunistycznych.
   W Polsce obrona Westerplatte stała się 
symbolem bohaterstwa. Na cześć 
obrońców Westerplatte tworzono wiersze i 
książki. Do dzisiaj Westerplatte jest 
symbolem niezłomnej walki Polaków o 
wolność ojczyzny.

   Pancernik "Schleswig-Holstein" przypły-
nął do Gdańska w 1939 roku jako gość z 
kurtuazyjną wizytą. Jej powodem miało być 
uczczenie pamięci marynarzy krążownika 
"Magdeburg", który w 1919 roku zatonął w 
Zatoce Fińskiej. Ofiary tego wydarzenia 
zostały przywiezione i pochowane w 
Gdańsku. Komendant "Schleswiga" - 
komandor Gustav Kleikamp - w kasie pan-
cernej przechowywał zupełnie inne rozkazy, 
które z przyjaznym charakterem wizyty nie 
miały nic wspólnego.
   25 sierpnia pancernik zameldował się na 
redzie portu w Gdańsku. Wiadomość o 
przybyciu "Schleswiga-Holsteina" na 
Gdańską redę władze polskie Wolnego 
Miasta Gdańsk przyjęły  bez entuzjazmu i 
raczej podejrzliwie. Rekonesansowa wizyta 
kapitana gdańskiego portu i zarazem 
komandora pilotów gdańskiego portu, kpt. 
Tadeusza Ziółkowskiego, na pokładzie 
pancernika "Schleswig-Holstein", nie roz-
wiała wątpliwości, co do kurtuazyjnego 
charakteru wizyty. Ostatecznie jednak jego 
niemiecki zastępca, Rudolf Neuman, 
wprowadził pancernik do portu i zacu-
mował go do nabrzeża naprzeciw twierdzy 
Wisłoujcie - bazy polskiej floty wojennej z 
czasów oblężenia Gdańska przez flotę 
szwedzką w XVII wieku.

1 września 1939 rok - Obrona Westerplatte
   W sierpniu 1949 roku stosunki polsko-niemieckie z godziny na godzinę stawały się coraz bardziej napięte. Było to spowodowane żą-
daniami Adolfa Hitlera włączenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej oraz żądaniem utworzenia eksterytorialnego korytarza 
przez ziemie polskie, łączącego Prusy Wschodnie z terytorium III Rzeszy.

   Młody człowiek pyta Chrystusa: "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10,17). 
W odpowiedzi Ten, którego młodzieniec nazwał "nauczycielem dobrym", wskazuje mu na 
przykazania Boże. "Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, czyli bądź prawdomówny, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę" (Mk 10,19).

   Nazajutrz wizytował okręt wysoki komisarz 
Ligi Narodów, pan Carl Burchardt. Zgodnie 
z oficjalnym programem marynarze pance-
rnika złożyli wieńce, oddając cześć ofiarom 
krążownika "Magdeburg" z roku 1919. 
    30 sierpnia Adolf Hitler ogłosił ultimatum, 
żądając natychmiastowego włączenia 
obszaru Wolnego Miasta Gdańska do III 
Rzeszy. Z trybuny sejmowej w Warszawie 
padły znamienne słowa: "Polska od morza 
odepchnąć się nie da", wypowiedziane 
przez ministra  i praw zagranicznych Józefa 
Becka. Niemiecki Führer odczytał tę 
wypowiedź jako jasną odpowiedź rządu pol-
skiego. Potajemnie, w nocy dnia 1 wrzenia 
1939 roku, "Schleswig-Holstein" został 
przeprowadzony z głębi portu na tak zwany 
zakręt pięciu gwizdków i o godzinie 4.45 
oddał pierwszą salwę w kierunku polskiej 
placówki Westerplatte, rozpoczynając wo-
jenne działania drugiej wojny światowej.

 Zebrał i opisał Wiktor Czapp  kpt. ż.w.

   Przykazania Boże. Dekalog. Znamy je 
dobrze. Umiemy na pamięć - i często 
powtarzamy. Przemawiają one do każdego 
człowieka bezpośrednią oczywistością 
prawdy w nich zawartej. Przykazania te 
nadał Bóg ludowi Starego Przymierza za 
pośrednictwem Mojżesza, ale równo-
cześnie nawet i bez tego nadania są one 
wypisane "w sercu" człowieka. Nadanie 
tych przykazań ze strony Boga jest 
poniekąd potwierdzeniem ich obecności w 
świadomości moralnej człowieka. Zarazem 
wzmocnieniem mocy ich zobowiązywania 
w sumieniu każdego.
   W ten sposób znajdujemy się w samym 
centrum sprawy, której na imię: człowiek. 
Człowiek: każdy i każda z was. Człowiek 
jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest 
to prawda sumienia, odbita w czynach. W 
tej prawdzie każdy człowiek jest zadany 
samemu sobie. Każde z tych przykazań, 
które wymienia z przekonaniem młody 
rozmówca Chrystusa, każda zasada mo-
ralności jest szczególnym punktem, od 
którego rozchodzą się drogi ludzkiego 
postępowania, a przede wszystkim drogi 
sumień. 

   Człowiek idzie za prawdą tutaj wyrażoną, 
którą równocześnie dyktuje mu sumienie, 
albo też postępuje wbrew tej prawdzie. W 
tym miejscu zaczyna się istotny dramat, tak 
dawny jak człowiek. W punkcie, który 
ukazuje Boże przykazanie, człowiek wy-
biera pomiędzy dobrem a złem. W 
pierwszym wypadku - rośnie jako człowiek, 
staje się bardziej tym, kim ma być. W 
drugim wypadku - człowiek się degraduje. 
Grzech pomniejsza człowieka.
    Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie się wokoło! 
Popatrzcie po środowiskach bliższych i 
dalszych! Czy tak nie jest?
   Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się 
obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej 
prawdy swego sumienia, są mocni. Mogą 
stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet 
bardzo trudnym. Zagrożeniem jest klimat 
relatywizmu. Zagrożeniem jest roz-
chwianie zasad i prawd, na których bu-
duje się godność i rozwój człowieka. 
Zagrożeniem jest sączenie opinii i po-
glądów, które temu rozchwianiu służą.
   Młodzieniec z Ewangelii miał bardzo jasny 
pogląd na zasady, wedle których winno się 
budować ludzkie życie. 

   A jednak i on w pewnym momencie nie 
zdołał przekroczyć progu swoich uwa-
runkowań. Kiedy Chrystus, zwracając się do 
niego z miłością, powiedział: "pójdź za 
Mną" (por. Mk 10,21) - nie poszedł. Nie 
poszedł, ponieważ "miał majętności 
wiele" (por. Mk 10,22). Pragnienie, aby 
zachować to wszystko, co miał, prze-
szkodziło mu. Pragnienie, ażeby "mieć", 
ażeby "więcej mieć", przeszkodziło mu w 
tym, aby "bardziej być".
   Młody rozmówca Chrystusa "odszedł" i 
"odszedł smutny" (por. Mk 10,22). Dla-
czego smutny? Może zdawał sobie sprawę 
z tego, jak wiele traci. Istotnie. Tracił 
ogromnie wiele. Gdyby został z 
Chrystusem, tak jak apostołowie, byłby się 
doczekał dnia jerozolimskiej Paschy. Byłby 
się doczekał krzyża na Golgocie, ale potem i 
zmartwychwstania. I zstąpienia Ducha 
Świętego. Byłby się doczekał tej prze-
dziwnej przemiany, jakiej w dniu 
Pięćdziesiątnicy dostąpili apostołowie. Stali 
się nowymi ludźmi. Osiągnęli wewnętrzną 
moc prawdy i miłości.
  Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc 
łaski i charakterów, jest szczególnie nie-
odzowna w tym waszym pokoleniu. Ta moc 
jest potrzebna, aby nie ulec pokusie 
rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy 
wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; 
pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od 

Każdy ma swoje Westerplatte - homilia Jana Pawła II
Litania do Ŝw. Michağa Archanioğa:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie 
eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj 
nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! 

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się 
za nami! 

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce 

Święty Michale pogromco szatana 

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały 

Święty Michale radości Aniołów 

Święty Michale zaszczycie nieba 

Święty Michale przedstawiający Najwy-
ższemu prośby nasze 

Święty Michale obrońco dusz sprawie-
dliwych 

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w mo-
dlitwie 

Święty Michale nasza tarczo w pokusach 

Święty Michale warownio ludu Bożego 

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących 
Cię narodów 

Święty Michale chorąży zbawienia 

Święty Michale aniele pokoju 

Święty Michale prowadzący dusze do 
wiecznej światłości 

Święty Michale zwierzchniku w niebie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami! 

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny
Boże, który świętego Michała Archanioła
ustanowiłeś obrońcą Kościoła i
zwierzchnikiem raju, udziel za jego
wstawiennictwem Kościołowi pomyślności
i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały
w wieczności. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

MIESIĄC CZWARTY NOWENNY DO MICHAŁA ARCHANIOŁA 
3 września 2017 rok

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, który stoisz przy 
ołtarzach, by zanosić przed wieczny 
Majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, 
prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich 
próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy 
zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, 
które za twoim pośrednictwem ofiarowane 
zostaną Bogu i przyjęte przez Niego jak 
wonne kadzidło. Amen.

Modlitwa Papieża Leona XIII (egzorcyzm 
prosty):
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas 
w walce, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha, bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy 
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen. 

Ks. Tomasz Lis

Urodził się 2 września 1973 roku w Lu-
blinie. 
Parafia rodzinna: 
Niepokalanego Serca Maryi i św. 
Franciszka z Asyżu w Lublinie (parafia 
prowadzona przez kapucynów).
W latach 1992-1997 studiował na 
Politechnice Lubelskiej. Ukończył stu-
dia z tytułem mgr inżyniera.
Do seminarium warszawskiego wstąpił 
w 2007 roku, święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk Ks. Kazimierza Kardynała 
Nycza, 25 maja 2013 roku.
Po święceniach pierwszą parafią, w 
której posługiwał, jako wikariusz, była 
parafia Matki Bożej Królowej Meksyku 
w Laskach (2013-2017).
W parafii opiekuje się grupami:
Odnowa w Duchu Świętym
kandydaci do Bierzmowania
Legion Maryi 

Serdecznie witamy w naszej parafii 
ks. Tomasza i życzymy, aby dawał 
się prowadzić Duchowi Świętemu, 
dobrze czuł się wśród nas i 
towarzyszyła Mu satysfakcja z 
podejmowanej pracy.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie 
w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę 
i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od 
życia, więc sławić Cię będą moje 
wargi.

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.

Konstanty Ildefons Gałczyński



społeczeństwa, od życia, także ucieczki w 
znaczeniu dosłownym - opuszczania 
Ojczyzny; pokusie beznadziejności, która 
prowadzi do samozniszczenia własnej 
osobowości, własnego człowieczeństwa 
poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia 
seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się 
w sektach czy innych związkach, które są 
tak obce kulturze, tradycji i duchowi naszego 
narodu.

 Ta moc jest potrzebna, ażeby umieć 
samemu docierać do źródeł poznania 
prawdziwej nauki Chrystusa i Kościoła, 
zwłaszcza wtedy, gdy na różne sposoby 
usiłuje się was przekonać, że to, co 
"naukowe" i "postępowe" zaprzecza Ewan-
gelii, gdy ofiarowuje się wam wyzwolenie i 
zbawienie bez Boga, czy nawet wbrew 
Bogu.

  Ta moc jest potrzebna, by żyć we wspól-
nocie Kościoła, współtworzyć środowiska 
oparte na akceptacji Chrystusa-Prawdy, by 
dzielić się ze wspólnotą swoim bogactwem, 
a także swoimi poszukiwaniami. Tyle jest 
serc, tyle jest serc, które czekają na 
Ewangelię.
   Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień 
odważnie, także w sytuacji obiektywnie 
trudnej, aby dochować wierności sumieniu w 
studiach, w pracy zawodowej, by nie ulec 
modnemu dziś konformizmowi, by nie 
milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, 
ale mieć odwagę wyrażenia słusznego 
sprzeciwu i podjęcia obrony. "Więcej być".     
   Dzisiejsze "więcej być" młodego człowieka 
to odwaga trwania pełnego inicjatywy - nie 
możecie z tego zrezygnować, od tego 
zależy przyszłość każdego i wszystkich - 
trwania pulsującego świadectwa wiary i 
nadziei. "Więcej być" to na pewno nie 
ucieczka od trudnej sytuacji.
  Wiemy, że tu, na tym miejscu, na 
Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa 
młodych Polaków, żołnierzy, pod dowódz-
twem majora Henryka Sucharskiego, trwała 
ze szlachetnym uporem, podejmując nie-
równą walkę z najeźdźcą. Walkę bo-
haterską.
   Pozostali w pamięci narodu jako wy-
mowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol 
wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie 
dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków.

      Każdy z was, młodzi przyjaciele, znaj-
duje też w życiu jakieś swoje 
"Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić. Nie 
można "zdezerterować".
   Wreszcie - jakiś porządek prawd i 
wartości, które trzeba "utrzymać" i 
"obronić", tak jak to Westerplatte, w 
sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla 
siebie i dla innych.

Fragmenty homilii papieża Jana Pawła II 
na Westerplatte (Gdańsk, 12 czerwca 1987)

Co to znaczy mieć swoje Westerplatte?
  Obrona Westerplatte była pierwszą bitwą drugiej wojny światowej. Nieliczna załoga 
dzielnych żołnierzy broniła się tydzień, podczas, gdy powinna tylko kilkanaście godzin. Nikt 
jednak nie narzekał, nie załamywał się na myśl o mijających godzinach, wyczerpaniu, 
kolejnym zabitym lub rannym… Wszyscy do końca walczyli i wierzyli w zwycięstwo, bo dla 
nich najwyższą wartością była wolność ojczyzny. 

   Nawet w najtrudniejszym momencie życia 
trzeba być wiernym temu, w co się wierzy. 
Dla ludzi wierzących w Chrystusa takim 
Westerplatte może być np. obrona wiary, 
obrona Kościoła, obrona zasad moralnych, 
wartości chrześcijańskich, czystości, pod-
jętych przed Bogiem zobowiązań, itd.

Czekamy Czytelniku na Twoją historię 
o obronie swojego Westerplatte.
Nadesłane na adres Redakcji historie
będziemy publikować w Klimatach.
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  Taką samą postawę i identyczny system 
wartości reprezentowała większość Pola-
ków, walczących podczas drugiej wojny 
światowej: wśród nich są partyzanci, 
bohaterowie powieści Aleksandra Kamiń-
skiego pt. „Kamienie na szaniec” Alek, 
Zośka i Rudy, żołnierze AK, powstańcy 
warszawscy i inni. Wszyscy bronili „swojego 
Westerplatte” – wolności ojczyzny, za którą 
oddali życie.
   Dzisiaj „mieć swoje Westerplatte” to 
znaczy mieć system wartości, zasady i 
poglądy, których się broni za wszelką cenę, 
jest się im wiernym, nie zważając na innych 
i bez względu na okoliczności.

W Wilanowie pod okupacją niemiecką
  Pomimo podpisania 26 stycznia 1934 r. w Berlinie, przez rządy Polski i Niemiec, deklaracji o 
niestosowaniu przemocy i układu między Polską a Związkiem Radzieckim zawartego w Moskwie 
25 lipca 1932 r. i przedłużonego 5 maja 1934 r., mającego obowiązywać do końca 1945 r., oba 
te kraje, we wzajemnej zmowie, najechały naszą Ojczyznę we wrześniu 1939 r., depcząc 
zawarte traktaty. 

  Nie pomogły traktaty zawarte w kwietniu 
1939 r. przez rząd polski z rządami Wielkiej 
Brytanii i Francji, gwarantujące przyjście z 
pomocą wojskową zaatakowanej stronie. W 
obliczu agresji Niemiec na Polskę, nasi 
„sojusznicy” praktycznie, poza wypo-
wiedzeniem wojny, nie wykonali żadnej 
operacji wojskowej. Nie chcieli umierać za 
Gdańsk. Kolejny raz pozostaliśmy na polu 
walki sami. W żaden sposób, osamotnieni i 
zdradzeni, nie mogliśmy sprostać dwóm 
potężnym agresorom. Międzynarodowy so-
cjalizm z narodowym socjalizmem podzielili 
się Polską. Zaczęła się mroczna noc oku-
pacji. Okupant niemiecki na Orstko-
mendanta Wilanowa mianował lekarza        
z Berlina – Wedla. 

  Po przerażeniu, spowodowanym klęską 
wrześniową powoli minął w kraju szok, 
podobnie było w Wilanowie. Dobrym tego 
przykładem była uroczystość, która się 
odbyła w dniu Wszystkich Świętych 1939 r. 
przy wojskowej kwaterze na cmenta-rzu  
parafialnym, poprowadzona przez pro-
boszcza Jana Krawczyka, a zorganizowana 
przez okolicznych mieszkańców. Przybyli 
oni, na groby żołnierskie z bukietami białych 
i czerwonych kwiatów. pomimo stacjo-
nującego w "Majątku" wojska i obecności 
volksdeutschów.

   Jak wspominają mieszkańcy Wilanowa, 
Powsina i Zawad, miejscowi kierownicy 
szkół, Adam Worobczuk, Franciszek 
Pieniak i Władysław Lerch, już w listopadzie 

1939 r. podjęli próby samokształcenia,  
kładąc szczególny nacisk na naukę 
zakazanej historii. Okupant dopuszczał 
kształcenie polskiej młodzieży, praktycznie 
tylko na poziomie szkoły powszechnej i 
nauki zawodu. 

  Aktywność społeczna kierowników szkół, 
zaufanie jakim się cieszyli wśród mie-
szkańców i zapewne ich zaangażowanie w 
działalność na rzecz walki podziemnej, 
spowodowały, że zostali aresztowani i  
rozstrzelani wiosną 1940 r. w Palmirach, wsi 
położonej na terenie Puszczy Kampinoskiej. 
Taki sam los spotkał wilanowskiego 
proboszcza ks. dr Jana Krawczyka i członka 
miejscowej Straży Obywatelskiej – Jana 
Lepiankę. 

   Kierownictwo szkoły powszechnej w Wila-
nowie po zamordowanym Adamie Woro-
bczuku, objął w 1940 r. Józef Kotlarski i 
funkcję tę pełnił do zakończenia okupacji. W 
Powsinie po Franciszku Pieniaku 
kierownikiem został Edmund Masojada, 
który również miał pod swoją opieką 
tamtejszy dom dla sierot. Po zakończeniu II 
wojny światowej zorganizował w Powsinie 
Gimnazjum Spółdzielczo-Handlowe i przez 
kilka lat był jego dyrektorem. Na Zawadach 
po zamordowanym przez Niemców 
Władysławie Lerchu, kierownictwo tamtej-
szej szkoły powszechnej objęła Maria 
Spieradek, nauczycielka tej szkoły, pocho-
dząca z Krakowa. Posadę piastowała do 
wybuchu Powstania Warszawskiego, potem  
powróciła do Krakowa. 



"Sucha Trawa" na Urzeczu
batalionu 7 pp AK – „Garłuch” i 
przekazaniu ich Gestapo. Zatrzymanych 
zaprowadzono nad Wisłę gdzie mieli 
być rozstrzelani. Przyglądali się temu 
pasa-żerowie statku, który przepływał 
obok. Niemcy podejrzewając, że statek 
ten znalazł się w pobliżu nieprzy-
padkowo, postanowili go zatrzymać i 
zrewidować podróżnych. 
  Wydarzenia te świadczą o tym, że 
jeszcze podczas II wojny światowej z 
przystani w „Suchej Trawie” mogły 
korzystać spore, jak na warunki wiślane, 
jednostki pływające, a co za tym idzie, 
że ktoś o tę przystań dbał. Druga 
połowa XIX w. to również czas, gdy z tej 
przystani zaczęli korzystać sportowcy z 
Warszawskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego. 
  Tak o tym pisze T. Grabowski w swej 
pracy pt. "Z lamusa warszawskiego 
sportu”: Treningi odbywały się naj-
częściej w czwartkowe i sobotnie 
popołudnia, a niedziele rezerwowane 
były na mieszane męsko-damskie wy-
cieczki do „Suchych Traw” w okolicach 
Wilanowa, na tak zwaną herbatkę z 
wiśniami. 
 .  CDN.

Krzysztof Kanabus

  Praktycznie każda miejscowość, nawet 
mała, ma na swoim terenie miejsca, które 
noszą sobie tylko właściwą nazwę i są 
rozpoznawalne przez miejscowych 
mieszkańców. Takie miejsca są również w 
Wilanowie: Paciejów, Czarne Drogi, Zakręt 
Śmierci; na Powsinku: Przedatki, Gu-
stównia; na Zawadach: Bartyki, Kąty. Takie 
miejsca są również na Kępie Zawa-
dowskiej.
  Zanim powstała parafia Posłania Ucz-
niów Pańskich teren Kępy Zawadowskiej 
należał do wilanowskiej parafii św. Anny. 
Gdy nadchodził czas Bożego Narodzenia i 
duszpasterskiej kolędy, jej proboszcz 
ksiądz prałat Bogusław Bijak, podczas 
czytania „ogłoszeń parafialnych” corocznie 
zapowiadał, że w nadchodzącym tygodniu 
odwiedzi parafian mieszkających w Nowej 
Wsi. Ta część Kępy to tereny dawnej wsi 
Narty, zniszczonej podczas "Potopu 
szwedzkiego". Drugim takim miejscem na 
terenie wspomnianej Kępy jest „Sucha 
Trawa”.  
   Miejsce to, położone nad brzegiem Wisły 
(dziś okolice piaskarni i wysypiska po-
piołów), było w wiekach ubiegłych niczym 
innym jak bindugą – przystanią, z której 
korzystali flisacy i kupcy spławiający Wisłą 
swoje towary w kierunku Gdańska. Przy 
przystani funkcjonowała karczma – oberża, 
dobrze widoczna na mapie z 1815 roku. 
   W drugiej połowie XIX w. z przystani w 
„Suchej Trawie” zaczęły korzystać pa-
rowce pływające po Wiśle. Świadczy to o 
tym, że nabrzeże było specjalnie po-
głębiane i przystosowane do przyjmowania 
dużych jednostek pływających.
  Ostatnią potwierdzoną relacją o przy-
bijaniu do przystani w „Suchej Trawie” 
statków pasażerskich, jest opis zatrzy-
mania w dniu 11 kwietnia 1943 r. przez 
miejscowych volksdeutsczów grupy żoł-
nierzy oddziału łączności batalionowej III

  Po okupacji, bardzo krótko kiero-
wnikiem szkoły był Władysław Dobro-
wolski, działacz PPS-u, który w latach 
1945-1949 pełnił urząd prezydenta 
Torunia z nominacji sowieckiej. 
  Podczas okupacji w szkole wilano-
wskiej  uczyli następujący nauczyciele: 
Waleria Rączka, Jadwiga Kwiecińska, 
Karolina Boczar, Eugenia Smorżyna, 
Janina Bielawska, Felicja Sarnecka, 
ksiądz prefekt Władysław Jędrych, pan 
Marczak, Edmund Imielski, Michał 
Mroczek, Władysław Kowal, Jan 
Kazimierczak, Jan Nemec, Zygmunt 
Chudziński, Henryk Kwieciński, Maria 
Jasińska oraz inni, których nazwiska 
zatarł upływający czas. 
  W czasie wojny Niemcy nałożyli na 
miejscowych gospodarzy  kontyngent, a 
ziemię, ogrody, sady i fabrykę marmo-
lady przejął w niemiecki zarząd tzw. 
Liegenschaft, którego kierownikiem 
został, pochodzący z Poznania, Andrzej 
Szenic (1898-1970), syn Andrzeja i 
Wandy Arndt podporządkowując sobie 
dotychczasowego administratora Jana 
Glińskiego i pozostałych pracowników. 
Właścicieli majątku, państwa Branickich 
pozbawił prawa decydowania o swojej 
własności, ale podobno Szenic nie był  
drobiazgowy i przymykał oczy na 
zwożone do pałacowej kuchni z pól i 
ogrodów  warzywa i owoce. 
 Po zakończeniu okupacji Andrzej 
Szenic pozostał w Wilanowie i w 1945 r. 
ożenił się z Zofią Starzyńską. Zmarł w 
Poznaniu i tam został pochowany. 
Willę, w której mieszkał w Wilanowie 
niektórzy mieszkańcy zwą „Szeni-
cówką”. 
   Na początku 1940 r. okupant wpro-
wadził kartki żywnościowe. Żywność dla 
Stolicy dowożono ze wsi położonych 
wokół Warszawy. Dużą rolę w 
transporcie odegrały załogi kolejarskie 
wąskotorówek warszawskich, w tym i 
nasza kolejka wilanowska. 
  Na terenie Wilanowa, Powsina i 
Zawad, przy szkołach, zostały 
zorganizowane przez Komitet Samo-
pomocy Społecznej, kuchnie, gdzie wy-
dawano posiłki dla najuboższych i 
przesiedleńców z Pomorza i Wielko-
polski. Komitetem kierował wilanowski 
nauczyciel, były wójt Wilanowa Jan 
Nemec. Nieocenionej pomocy udzielała 
hrabina Beata Branicka. Kuchnie te 
wydawały około tysiąca posiłków 
dziennie. Te posiłki były dla niektórych 
jedynym w ciągu dnia. 

  W celu lepszej kontroli ludności 
okupant niemiecki zarządzeniem z dnia 
25 lutego 1940 r. wprowadził nowe 
dowody osobiste tzw. kenkarty. 
Niemców mieszkających w okolicznych 
wsiach zapisano na tzw. Volkslistę, a 
osobom którym nadano obywatelstwo 
niemieckie na tzw. Reichslistę.

Zakątki i ulice Wilanowa 
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     W kwietniu 1940 r. wójt Gminy Wilanów 
Stefan Cendrowski powiadomił właścicieli o 
zarządzeniu władz okupacyjnych, aby za 
każdy hektar gruntu płacić 2 zł. Pieniądze 
te miały trafić do powstającej Spółdzielni 
Powiatowej Rolników na zakup zboża 
siewnego, sadzeniaków i nawozów 
sztucznych. Z kolei na potrzeby swojej 
armii Niemcy rekwirowali w Wilanowie 
konie zarządzając tzw. mobilizację.  Niektó-
rzy z gospodarzy nie zastosowali się do 
zarządzenia i nie stawili na miejsce zbiórki, 
swoim koniom wypalili na skórze literę „H”, 
ozna-czającą niezdolność konia do służby 
w wojsku. Konsekwencją były aresztowania 
kilku rolników z Kabat: Stanisława 
Bogdana, jego syna Józefa Bogdana, 

Władysława Karasia, Jana Karasia i 
Władysława Latoszka a także Szczepana 
Kłosa z Powsina i Józefa Michalczyka z 
Bielawy. Wszyscy oni trafili do 
niemieckiego obozu śmierci Auschwitz, 
który przeżyli tylko dwaj z nich: Józef 
Bogdan, po wojnie mieszkający na 
Powsinku i Władysław Karaś. 

 Okupant wprowadził kolczykowanie. 
zwierząt, dodatkowo każdy koń posiadał 
Pferdepass, w którym zapisywano płeć, 
rok urodzenia, maść konia, dane 
gospodarza.  Do tej praktyki powrócono po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej. 

 CDN.
Krzysztof Kanabus
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  Dla wielu ludzi atak krążownika na 
Westerplatte jest symbolicznym począ-
tkiem II wojny światowej, mimo że strzały 
na polskiej granicy padały już kilkanaście 
minut wcześniej. Załoga polska pod do-
wództwem majora Sucharskiego odparła 
pierwszy i kolejne ataki niemieckie. 
Składnica tranzystorów miała wytrzymać 
zaledwie kilka godzin, jednakże z 
powodzeniem odpierała ona niemieckie 
ataki prowadzone z powietrza, lądu i 
morza pomiędzy 1 a 7 września. 
   Niemieckie dowództwo było pod wielkim 
wrażeniem obrony Westerplatte i zgodziło 
się na kapitulację na honorowych wa-
runkach. Nie uchroniło to jednak obrońców 
przed represjami, zarówno ze strony 
niemieckiej, jak i późniejszych władz 
komunistycznych.
   W Polsce obrona Westerplatte stała się 
symbolem bohaterstwa. Na cześć 
obrońców Westerplatte tworzono wiersze i 
książki. Do dzisiaj Westerplatte jest 
symbolem niezłomnej walki Polaków o 
wolność ojczyzny.

   Pancernik "Schleswig-Holstein" przypły-
nął do Gdańska w 1939 roku jako gość z 
kurtuazyjną wizytą. Jej powodem miało być 
uczczenie pamięci marynarzy krążownika 
"Magdeburg", który w 1919 roku zatonął w 
Zatoce Fińskiej. Ofiary tego wydarzenia 
zostały przywiezione i pochowane w 
Gdańsku. Komendant "Schleswiga" - 
komandor Gustav Kleikamp - w kasie pan-
cernej przechowywał zupełnie inne rozkazy, 
które z przyjaznym charakterem wizyty nie 
miały nic wspólnego.
   25 sierpnia pancernik zameldował się na 
redzie portu w Gdańsku. Wiadomość o 
przybyciu "Schleswiga-Holsteina" na 
Gdańską redę władze polskie Wolnego 
Miasta Gdańsk przyjęły  bez entuzjazmu i 
raczej podejrzliwie. Rekonesansowa wizyta 
kapitana gdańskiego portu i zarazem 
komandora pilotów gdańskiego portu, kpt. 
Tadeusza Ziółkowskiego, na pokładzie 
pancernika "Schleswig-Holstein", nie roz-
wiała wątpliwości, co do kurtuazyjnego 
charakteru wizyty. Ostatecznie jednak jego 
niemiecki zastępca, Rudolf Neuman, 
wprowadził pancernik do portu i zacu-
mował go do nabrzeża naprzeciw twierdzy 
Wisłoujcie - bazy polskiej floty wojennej z 
czasów oblężenia Gdańska przez flotę 
szwedzką w XVII wieku.

1 września 1939 rok - Obrona Westerplatte
   W sierpniu 1949 roku stosunki polsko-niemieckie z godziny na godzinę stawały się coraz bardziej napięte. Było to spowodowane żą-
daniami Adolfa Hitlera włączenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej oraz żądaniem utworzenia eksterytorialnego korytarza 
przez ziemie polskie, łączącego Prusy Wschodnie z terytorium III Rzeszy.

   Młody człowiek pyta Chrystusa: "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10,17). 
W odpowiedzi Ten, którego młodzieniec nazwał "nauczycielem dobrym", wskazuje mu na 
przykazania Boże. "Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, czyli bądź prawdomówny, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę" (Mk 10,19).

   Nazajutrz wizytował okręt wysoki komisarz 
Ligi Narodów, pan Carl Burchardt. Zgodnie 
z oficjalnym programem marynarze pance-
rnika złożyli wieńce, oddając cześć ofiarom 
krążownika "Magdeburg" z roku 1919. 
    30 sierpnia Adolf Hitler ogłosił ultimatum, 
żądając natychmiastowego włączenia 
obszaru Wolnego Miasta Gdańska do III 
Rzeszy. Z trybuny sejmowej w Warszawie 
padły znamienne słowa: "Polska od morza 
odepchnąć się nie da", wypowiedziane 
przez ministra  i praw zagranicznych Józefa 
Becka. Niemiecki Führer odczytał tę 
wypowiedź jako jasną odpowiedź rządu pol-
skiego. Potajemnie, w nocy dnia 1 wrzenia 
1939 roku, "Schleswig-Holstein" został 
przeprowadzony z głębi portu na tak zwany 
zakręt pięciu gwizdków i o godzinie 4.45 
oddał pierwszą salwę w kierunku polskiej 
placówki Westerplatte, rozpoczynając wo-
jenne działania drugiej wojny światowej.

 Zebrał i opisał Wiktor Czapp  kpt. ż.w.

   Przykazania Boże. Dekalog. Znamy je 
dobrze. Umiemy na pamięć - i często 
powtarzamy. Przemawiają one do każdego 
człowieka bezpośrednią oczywistością 
prawdy w nich zawartej. Przykazania te 
nadał Bóg ludowi Starego Przymierza za 
pośrednictwem Mojżesza, ale równo-
cześnie nawet i bez tego nadania są one 
wypisane "w sercu" człowieka. Nadanie 
tych przykazań ze strony Boga jest 
poniekąd potwierdzeniem ich obecności w 
świadomości moralnej człowieka. Zarazem 
wzmocnieniem mocy ich zobowiązywania 
w sumieniu każdego.
   W ten sposób znajdujemy się w samym 
centrum sprawy, której na imię: człowiek. 
Człowiek: każdy i każda z was. Człowiek 
jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest 
to prawda sumienia, odbita w czynach. W 
tej prawdzie każdy człowiek jest zadany 
samemu sobie. Każde z tych przykazań, 
które wymienia z przekonaniem młody 
rozmówca Chrystusa, każda zasada mo-
ralności jest szczególnym punktem, od 
którego rozchodzą się drogi ludzkiego 
postępowania, a przede wszystkim drogi 
sumień. 

   Człowiek idzie za prawdą tutaj wyrażoną, 
którą równocześnie dyktuje mu sumienie, 
albo też postępuje wbrew tej prawdzie. W 
tym miejscu zaczyna się istotny dramat, tak 
dawny jak człowiek. W punkcie, który 
ukazuje Boże przykazanie, człowiek wy-
biera pomiędzy dobrem a złem. W 
pierwszym wypadku - rośnie jako człowiek, 
staje się bardziej tym, kim ma być. W 
drugim wypadku - człowiek się degraduje. 
Grzech pomniejsza człowieka.
    Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie się wokoło! 
Popatrzcie po środowiskach bliższych i 
dalszych! Czy tak nie jest?
   Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się 
obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej 
prawdy swego sumienia, są mocni. Mogą 
stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet 
bardzo trudnym. Zagrożeniem jest klimat 
relatywizmu. Zagrożeniem jest roz-
chwianie zasad i prawd, na których bu-
duje się godność i rozwój człowieka. 
Zagrożeniem jest sączenie opinii i po-
glądów, które temu rozchwianiu służą.
   Młodzieniec z Ewangelii miał bardzo jasny 
pogląd na zasady, wedle których winno się 
budować ludzkie życie. 

   A jednak i on w pewnym momencie nie 
zdołał przekroczyć progu swoich uwa-
runkowań. Kiedy Chrystus, zwracając się do 
niego z miłością, powiedział: "pójdź za 
Mną" (por. Mk 10,21) - nie poszedł. Nie 
poszedł, ponieważ "miał majętności 
wiele" (por. Mk 10,22). Pragnienie, aby 
zachować to wszystko, co miał, prze-
szkodziło mu. Pragnienie, ażeby "mieć", 
ażeby "więcej mieć", przeszkodziło mu w 
tym, aby "bardziej być".
   Młody rozmówca Chrystusa "odszedł" i 
"odszedł smutny" (por. Mk 10,22). Dla-
czego smutny? Może zdawał sobie sprawę 
z tego, jak wiele traci. Istotnie. Tracił 
ogromnie wiele. Gdyby został z 
Chrystusem, tak jak apostołowie, byłby się 
doczekał dnia jerozolimskiej Paschy. Byłby 
się doczekał krzyża na Golgocie, ale potem i 
zmartwychwstania. I zstąpienia Ducha 
Świętego. Byłby się doczekał tej prze-
dziwnej przemiany, jakiej w dniu 
Pięćdziesiątnicy dostąpili apostołowie. Stali 
się nowymi ludźmi. Osiągnęli wewnętrzną 
moc prawdy i miłości.
  Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc 
łaski i charakterów, jest szczególnie nie-
odzowna w tym waszym pokoleniu. Ta moc 
jest potrzebna, aby nie ulec pokusie 
rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy 
wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; 
pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od 

Każdy ma swoje Westerplatte - homilia Jana Pawła II
Litania do Ŝw. Michağa Archanioğa:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie 
eleison. 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj 
nas. 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! 

Synu odkupicielu świata, Boże 

Duchy Święty, Boże 

Święta Trójco, Jedyny Boże 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się 
za nami! 

Święty Michale Archaniele 

Święty Michale książę przesławny 

Święty Michale dzielny w walce 

Święty Michale pogromco szatana 

Święty Michale postrachu złych duchów 

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego 

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały 

Święty Michale radości Aniołów 

Święty Michale zaszczycie nieba 

Święty Michale przedstawiający Najwy-
ższemu prośby nasze 

Święty Michale obrońco dusz sprawie-
dliwych 

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w mo-
dlitwie 

Święty Michale nasza tarczo w pokusach 

Święty Michale warownio ludu Bożego 

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących 
Cię narodów 

Święty Michale chorąży zbawienia 

Święty Michale aniele pokoju 

Święty Michale prowadzący dusze do 
wiecznej światłości 

Święty Michale zwierzchniku w niebie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami! 

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny
Boże, który świętego Michała Archanioła
ustanowiłeś obrońcą Kościoła i
zwierzchnikiem raju, udziel za jego
wstawiennictwem Kościołowi pomyślności
i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały
w wieczności. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

MIESIĄC CZWARTY NOWENNY DO MICHAŁA ARCHANIOŁA 
3 września 2017 rok

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, który stoisz przy 
ołtarzach, by zanosić przed wieczny 
Majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, 
prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich 
próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy 
zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, 
które za twoim pośrednictwem ofiarowane 
zostaną Bogu i przyjęte przez Niego jak 
wonne kadzidło. Amen.

Modlitwa Papieża Leona XIII  (egzorcyzm 
prosty):
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas 
w walce, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha, bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy 
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen. 

Ks. Tomasz Lis

Urodził się 2 września 1973 roku w Lu-
blinie. 
Parafia rodzinna: 
Niepokalanego Serca Maryi i św. 
Franciszka z Asyżu w Lublinie (parafia 
prowadzona przez kapucynów).
W latach 1992-1997 studiował na 
Politechnice Lubelskiej. Ukończył stu-
dia z tytułem mgr inżyniera.
Do seminarium warszawskiego wstąpił 
w 2007 roku, święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk Ks. Kazimierza Kardynała 
Nycza, 25 maja 2013 roku.
Po święceniach pierwszą parafią, w 
której posługiwał, jako wikariusz, była 
parafia Matki Bożej Królowej Meksyku 
w Laskach (2013-2017).
W parafii opiekuje się grupami:
Odnowa w Duchu Świętym
kandydaci do Bierzmowania
Legion Maryi 

Serdecznie witamy w naszej parafii 
ks. Tomasza i życzymy, aby dawał 
się prowadzić Duchowi Świętemu, 
dobrze czuł się wśród nas i 
towarzyszyła Mu satysfakcja z 
podejmowanej pracy.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie 
w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę 
i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od 
życia, więc sławić Cię będą moje 
wargi.

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.

Konstanty Ildefons Gałczyński
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Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ef 1, 17–18

  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest 
nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA 
Mt 16, 21–27 

  Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom 
na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
cierpieć od starszych i arcykapłanów, i 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł 
do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś 
Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do 
swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w 
chwale Ojca swego razem z aniołami 
swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 20, 7–9

   Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem 
się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 
Stałem się codziennym pośmiewiskiem, 
wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć 
mam zabierać głos, muszę obwieszczać: 
Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się 
dla mnie codzienną zniewagą i pośmie-
wiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę 
Go już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby 
ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem 
wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63,2–6.8–9 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc 
sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 12, 1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie 
więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe.
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K OM E N T A R Z
   Krzyż dla współczesnych Jezusowi nie 
był symbolem ofiary, lecz śmierci.

   W takim kontekście wziąć swój krzyż i iść 
za Chrystusem oznaczało gotowość na 
męczeństwo. Uczniowie zapewne nieraz 
widzieli sceny ukrzyżowania. Rzymianie 
bowiem często w ten sposób karali Żydów 
i inne nacje zamieszkujące Imperium. 

 Wydaje się więc, że kwestia obrony 
Jezusa przez Piotra  nie powinna budzić 
kontrowersji. W końcu była to obrona 
samego Boga.
  Jezus mówiąc do Piotra ,,Zejdź mi z oczu 
szatanie”, dokładnie tłumacząc chce 
powiedzieć, stań za mną  Piotrze. Nie 
wyprzedzaj mnie w dziele zba-wienia. 
Jezus nie krytykuje Piotra za stanięcie w 
Jego obronie. Krytykuje go natomiast za 
myślenie niezgodne z logiką Boga. A w tej 
logice kluczowym elementem jest 
wierność misji, którą Bóg zlecił Synowi. Tą 
misją jest dzieło zbawienia człowieka, 
które wyraża się miłością aż po krzyż. I w 
krzyżu Jezusa wszystkie nasze ludzkie 
krzyże odnaj-dują swój sens. Jak 
śpiewamy w pieśni: ,,Zbawienie przyszło 
przez krzyż ogromna to tajemnica, każde 
cierpienie ma sens, prowadzi do pełni 
życia”.

Ks. Michał Dubicki
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Uroczysta Msza św. w 334. rocznicę 
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona 
w naszym kościele, we wtorek, 12 
września, o godz. 18.00. Mszy św. 
przewodniczyć będzie Ks. infułat Stanisław 
Kur. W czasie Mszy św. modlić się 
będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do 
licznego udziału w uroczystości.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych prowadzony przez osiem 
tygodni metodą warsztatową, w małej 
grupie, wg Programu „Radość i Nadzieja”. 
Spotkania będą odbywać się we środy 
począwszy od 11 października br. 
Informacja o warunkach uczestnictwa, 
zapisach i kosztach można znaleźć na 
naszej stronie internetowej, w zakładce 
sakramenty.
Jak każdego roku pomagamy 
najuboższym rodzinom z naszej parafii w 
przygotowaniu ich dzieci do nowego roku 
szkolnego, dlatego dziś przeprowadzamy 
zbiórkę ofiar na podręczniki, zeszyty i 
przybory do pisania.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w czwartek, 8 września, święto 
Narodzenia NMP.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym i zawodowym.

11. 

Zapraszamy na drogę oddania– 
ofiarowania się w niewolę miłości 
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

wg św. Ludwika Marii Grignion 
de Montfort

Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
kontakt telefoniczny tel.: 609 146 445

Pierwsze spotkanie 
4.09. 2017 r. po Mszy św. o godz. 18.00. 

Więcej informacji na: 
www.parafiawilanow.pl w zakładce 

„Wspólnoty” – PER MARIAM

od 13.08 do 10.09.2017
Módlmy się, aby Pan umacniał 

swoją Łaską i mocą Ducha 
Świętego naszego Papieża 

Franciszka.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
września. Nabożeństwo Eucharystyczne 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o 
udział w procesji.
Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca o 
godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W poniedziałek, 4 września, po Mszy św. o 
godz. 18.00. rozpoczynamy 33-dniowe 
przygotowania do uroczystego Aktu 
Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 
przez Maryję wg św. Ludwika Grignion de 
Montfort. Szczegóły na stronie internetowej 
naszej parafii.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy 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.
Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej odbędzie się w najbliższą środę, 
6 września, po Mszy św. o godz. 18.00.
Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się w niedzielę, 10 września, 
podczas Mszy św. o godz. 11.30.
W tym tygodniu, 7 września br., przypada I 
czwartek miesiąca. Msza św. wotywna o 
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 
17.00. a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne.

6.

7. 

W naszym kościele
Adoracja 

Najświętszego Sakramentu

środy w godz. od 73o–21oo 

czwartki w godz. od 73o–24oo   

piątki w godz. od 73o–193o 

Zapisy do Bractwa Adoracyjnego: 
tel.: 609 146 445
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