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L I T U R G I A  S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 18, 25–28

  Wy mówicie: Sposób postępowania Pana 
nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu 
Izraela: Czy mój sposób postępowania jest 
niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie 
jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił 
od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu 
i umarł, to umarł z powodu grzechów, które 
popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bez-
bożności, której się oddawał, i postępuje 
według prawa i sprawiedliwości, to zachowa 
duszę swoją przy życiu. Zastanowił się 
i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, 
które popełniał, i dlatego na pewno żyć 
będzie, a nie umrze.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25, 4–9

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Wszyscyśmy
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To dążenie niech was ożywia; ono też było 
w Chrystusie Jezusie. 

  On, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podo-
bnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich i podziemnych. I aby wszelki 
język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10, 27

Moje owce słuchają mojego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną

EWANGELIA 
Mt 21, 28–32

   Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwsze-
go i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w win-
nicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten 
drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zapra-
wdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa nie-
bieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan 
drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie 
uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli 
mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Oto słowo Pańskie
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K OM E N T A R Z
  „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nie-
rządnice wchodzą przed wami do króle-
stwa niebieskiego” .

   Można by zadać prowokacyjne pytanie: 
czy dlatego wchodzą do królestwa nie-
bieskiego, bo są jawnymi grzesznikami? 
Oczywiście, że NIE! Dlaczego więc wcho-
dzą? Jezus jasno wskazuje w dzisiejszej 
Ewangelii na postawę opamiętania czyli 
nawrócenia. To ona sprawia że otwierają 
się przed nimi bramy królestwa. 

  To OPAMIĘTANIE, przeciwnie do pos-
tawy przewrotności z I czytania, na nowo 
wprowadza nas na drogę kroczenia za 
Jezusem. 

    „Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz 
mnie chodzić Twoimi ścieżkami” woła dziś 
psalmista.

Ks. Tomasz Lis 

W Klimatach:

Ulica Klimczaka  . . . . . . . . . . . . . . . 2
Cd. W Wilanowie 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie 
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze 
względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 1–11

  Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chry-
stusie, jeśli – jakaś moc przekonująca 
Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli 
jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie 
mojej radości przez to, że będziecie mieli te 
same dążenia: tę samą miłość i wspólnego 
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie 
pragnąc dla niewłaściwego współzawodnic-
twa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze 
oceniając jedni drugich za wyżej stojących 
od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko 
swoje własne sprawy, ale też i drugich! 

W Klimatach:
Anioł Stróż - najlepszy przyjaciel . . . 2 
Nowenna do Świętego 
Michała Archanioła  . . . . . . . . . . . . . 3
Cd. W Wilanowie 
pod okupacją niemiecką . . . . . . . . . .3

Kurs doradcy życia rodzinnego . . . . 4

Kurs doradcy 
życia rodzinnego

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej organizuje 
Kurs doradcy życia rodzinnego, i zaprasza 
do udziału szczególnie osoby mające wie-
dzę z zakresu nauk o rodzinie.

Program kursu jest podzielony na dwie 
części i kończy się egzaminem.

Celem kursu jest przygotowanie ucze-
stników do pracy w parafialnych pora-
dniach, w tym towarzyszenie i przygotowy-
wanie narzeczonych do zawarcia sakra-
mentu małżeństwa i pierwsza pomoc ro-
dzinie w kryzysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej, od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 
22 53 17 244, 664 42 42 41. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 paź-
dziernika 2017 r.

Terminy spotkań w ramach kursu:
• 21 – 22 października 2017,
• 4 – 5 listopada 2017,
• 2 – 3 grudnia 2017
w godzinach: 9.00 – 15.00.

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii 
na portalu Facebook.

www. facebook.com/ParafiaWilanowAnna

1. 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. Zapraszamy 
bielanki, ministrantów i inne wspólnoty 
parafialne do wzięcia udziału w procesji. 

2. W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w 
niedziele o godz.17.00, a w dni powsze-
dnie po Mszy Św. o godz.17.00. Dzieci na 
wspólny Różaniec zapraszamy szczegól-
nie w poniedziałki, wtorki i czwartki o 
godz.17.30. 

3. W ramach inicjatywy „Różaniec do granic”, 
7 października 2017 r., w 319 kościołach
stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrze-
żach Polski odbędzie się modlitwa różań-
cowa o pokój dla Polski i całego świata. 
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, włączając się w tę inicjatywę, 
organizuje wyjazd grupy naszych parafian 
do Niemirowa, do parafii pw. św. Stanisława 
BPM. Również w tym dniu, w naszej parafii, 
o godz. 14:00 nastąpi wystawienie Najświę-
tszego Sakramentu i odmówione zostaną 4 
części różańca, które poprowadzą wspól-
noty parafialne. Zachęcamy wszystkich do 
dołączenia się do wspólnej modlitwy. 
Nabożeństwo zakończy Msza św. o
godz. 17.00, po której zapraszamy na 
spotkanie do dzwonnicy. W związku z tą 
uroczystością nie będzie różańca po Mszy 
Św. o godz. 7.00 rano. 

4. Msza Św. wotywna o Duchu Świętym bę-
dzie sprawowana w poniedziałek, 2 
października o godz.18.00. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, za-
praszamy 3 października Rodziców na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwła-
szcza tych, które odeszły od Boga i Ko-
ścioła, na godz.17.30. Msza Św. w intencji 
rodziców i dzieci zostanie odprawiona o 
godz.18.00. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek 
miesiąca. W czwartek, 5 października, Msza 
Św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wie-
cznym Kapłanie o godz.17.00, a po Mszy Św. 
nabożeństwo różańcowe. W tym dniu, w spo-
sób szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. W piątek, 6 października, Msza Św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o 
godz.12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać: rano i od go-
dz.16.00, w czasie adoracji Najświętszego 
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 para-
fialnej.

7. W sobotę, 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 piątek 6 pa-
ździernika po Mszy Św. o godz. 18:00 odbę-
dzie się adoracyjna droga krzyżowa. Osoby te 
polecamy modlitwie parafian.

8. Za tydzień, w niedzielę 8 października, bę-
dziemy obchodzili XVII Dzień Papieski pod 
hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym 
dniu na Mszy Św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00 
będziemy gościć stypendystów Fundacji 
Dzieła Nowego Tysiąclecia, którzy przybliżą 
nam działalność fundacji i rozdadzą okolicz-
nościowe ulotki, przygotowujące nas do tego 
dnia.

9. Jak co roku, nasza parafia organizuje Jubi-
leusz Małżeństw obchodzących rocznicę 
swojego ślubu. Uroczysta Msza Święta 
odbędzie się w niedzielę, 8 października o 
godz.16.00. Dostojnych Jubilatów zaprasza-
my, by potwierdzili swój udział w Dziękczy-
nnej Mszy Św. sprawowanej w ich intencji.

10. W następną niedzielę 8 października odbę-
dzie się kolejne spotkanie rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św., na 
którym będzie poświęcenie różańców. Spot-
kanie rozpocznie się katechezą o godz. 11.00. 

07 października 2017 r. 
Zapraszamy na modlitwę 

„Różaniec do granic"
Zgłoszenia na wyjazd do Niemirowa można 
kierować pod numer telefonu 693 251 521.

11. W tym tygodniu przypadają następujące
Ŝwiňta liturgiczne:
− w poniedziağek, 2 paŦdziernika wspo-

mnienie Ŝwiňtych Anioğ·w Str·Ũ·w, 
− we Ŝrodň, 4 paŦdziernika, wspomnie-

nie św. Franciszka z AsyŨu,

−

w czwartek, 5 paŦdziernika, wspo-
mnienie św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej, dziewicy, w sobotň, 7 
paŦdziernika, wspomnie-nie NMP 
R·ŨaŒcowej.

Wszystkim obchodzŃcym w tym tygodniu 
imieniny, skğadamy serdeczne Ũyczenia bğo-
gosğawieŒstwa BoŨego i wszelkiej pomy-
ŜlnoŜci w Ũyciu osobistym i zawodowym.

12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Halinę Jakubiak,
- śp. Krystynę-Marię Wyrzykowską,
- śp. Natalię Pyzel.

od 10.09.2017 do 08.10.2017
Módlmy się, aby młodzież, szcze-

gólnie z naszej parafii, która szuka 
sensu życia, otoczona była zrozu-

mieniem i szacunkiem oraz spotykała 
na swojej drodze cierpliwych i pełnych 

miłości nauczycieli.

− −

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

http://www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna
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Aniołom Pana. Trwajcie z nimi serdecznej 
przyjaźni, ponieważ są wam bliżsi niż wasi 
przyjaciele i osoby wam drogie. Oni modlą się za 
was, towarzysza wam, podtrzymują w zmę-
czeniu, pocieszają w bólu, czuwają nad waszym 
odpoczynkiem. Biorą was za rękę i łagodnie 
pociągają na drogą, która wam jest wytyczona. 
Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów’’ (z 
29.09.1981r.) i ,,Wzywajcie waszych Aniołów 
Stróżów w potrzebach, przywołujcie w nie-
bezpieczeństwach, włączcie ich w waszą pracę. 
Powierzajcie im wasze trudności, szukajcie ich 
w chwilach pokusy’’ (z 29.09.l987r.).
   Ponieważ Anioł Stróż, jest stale obecny przy 
człowieku, na wielki ból i smutek naraża go 
człowiek – grzesząc. Jako istota miłująca Boga, 
nie znosi on atmosfery grzechu. Choć przez 
świadomy wybór zła zerwana jest łączność 
grzesznika z Bogiem, stając się niewolnikiem i 
dzieckiem szatana (por. J 8,34 i 1J 3,8a), to 
jednak z Jego woli łączność Anioła Stróża z ta-
kim człowiekiem, nie urywa się nawet po jego 
upadku. Bo człowiek w stanie grzechu jest 
zupełnie ,,odsłonięty’’ i bezbronny, staje sam 
wobec potęgi zła, o jakiej świadomość ani 
wyobrażenie ludzkie pojęcia nie ma. Lecz 
Aniołowie Stróżowie nigdy nie tracą nadziei na 
zbawienie swego ,,dziecka’’, gdyż w prze-
ciwieństwie do ludzi znają nieskończoność 
miłosierdzia Bożego!
   Jak mówi Pismo Święte: postanowione jest 
człowiekowi raz umrzeć, a potem nastąpi sąd 
(Hbr 9,27) i każdy z nas o sobie samym zda 
sprawę Bogu (Rz 14,12; por. 2 Kor 5,10). I nasz 
dobry św. Anioł Stróż staje przy nas w tym 
najważniejszym momencie naszego życia, tj. 
w chwili śmierci i następującym po niej sądzie. 
Staje przy nas, by w tej szczególnej godzinie, 
bronić nas, orędować za nami więcej niż kie-
dykolwiek miało to miejsce. Broni nas przed 
atakami i oskarżeniami szatana, strzeże przed 
grzechem niewiary, rozpaczy i zwątpieniem 
w nieskończone miłosierdzie Boże, czyli przed 
grzechem niewybaczalnym, ani w tym życiu, ani 
w przyszłym. 
  Ale duszom oczyszczającym się pomagają też 
ich Aniołowie Stróżowie, bowiem tak, o tym za-
świadcza św. Alojzy Gonzaga: Kiedy wyrok Boży 
skazuje dusze na oczyszczenie, wówczas św. 
Anioł Stróż przychodzi często ją nawiedzać i 
pocieszać modlitwami wzbijającymi się za nią ze 
świata, zapewnić ją o przyszłym wybawieniu.
   Gdy dusza odbywa karę czyśćcową, jej Anioł 
Stróż czeka z utęsknieniem na przeznaczonym 
jej najwyższym poziomie Nieba, tym, który po 
oczyszczeniu i ona osiągnie.

Mimo tego ich łączność trwa w dalszym ciągu. 
Anioł Stróż, jako Duch doskonały, nie może 
wprawdzie cierpieć razem z nią, ale póki się plan 
Boży w zupełności w stosunku do danej duszy 
nie wypełni, nie zazna on również zupełnego 
szczęścia. Anioł Stróż kocha duszę człowieka jak 
bliźniaczą siostrę i pragnie jak najszybszego jej 
zbawienia, od czego zresztą jest ściśle uza-
leżniona pełnia doznawanej przez niego samego 
szczęśliwości.

Nić łącząca duszę z jej Aniołem Stróżem jest 
tak mocna, że dopiero i jedynie potępienie duszy 
może ją przerwać bezpowrotnie. Wtedy Bóg 
oddaje osieroconemu Aniołowi inną duszę          
w opiekę, a pamięć o tej, która mimo wszystkich 
jego wysiłków, wszystkiej łaski i pomocy Bożej 
własnowolnie wybrała zło na wieczność całą, 
niknie w świadomości Anioła Stróża zupełnie. 
Zakończmy może to rozważanie nt. naszych 
Aniołów Stróżów, tą oto piękną modlitwą św. 
Alojzego Gonzagi: 

O, święci i czyści Aniołowie! O gwiazdy 
świetlane , na niebie jaśniejące tak błogo, proszę 
was, ześlijcie i do mojej duszy promienie tego 
światła! Zachowajcie moje życie czystym, bez 
plamy, moja nadzieję – niewzruszoną, obyczaje – 
bez winy, miłość – całkowicie dla bliźnich moich! 
Proszę was o błogosławieni Aniołowie, żebyście 
mi pomagali i raczyli prowadzić mnie za rękę po 
owej królewskiej drodze pokory, po której wy 
szliście pierwsi, abym po tym życiu mógł zasłużyć 
razem z wami oglądać oblicze Ojca Przed-
wiecznego i dostać pośród was miejsce jednej 
z tych gwiazd, które przez własną pychę 
pospadały z nieba. 

Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym
Źródło: internet
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Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 
bądź mi zawsze ku pomocy. 

Strzeż duszy, ciała mego  
i zaprowadź mnie do życia wiecznego. 

Amen
   To jedna z pierwszych modlitw, którą nas 
uczono od dziecka. To modlitwa towa-
rzysząca nam już od najmłodszych lat, 
odmawiana codziennie wraz wieczornym 
pacierzem. I być może, ta modlitwa, to 
wezwanie i prośba do naszego Anioła 
Stróża, jest już przez wielu z nas zapo-
mniana. Bo uważamy, że była przypisana do 
wieku dzieciństwa, z którego już wyrośliśmy, 
a nadto jakby nie pasuje do dzisiejszych 
czasów. Może też i dlatego, że w dzie-
ciństwie nasz Anioł Stróż był dla nas kimś 
ważnym i bliskim, lecz z upływem lat, ta 
bliskość i przyjaźń zatarły się. Bowiem świat 
materialny, fascynacja dziełami rąk i umysłu 
dzisiejszego człowieka, przysłoniły mu prawie 
zupełnie świat duchowy i zdaje się tylko 
niemowlę zna jeszcze ten cudowny kontakt 
ze swoim Aniołem. Uśmiechy przelatujące 
ledwie uchwytnym dreszczem po twarzy 
śpiącego dziecka, mówią o odblasku tego 
radosnego kontaktu. Gdybyśmy umieli żyć 
pełnym życiem duchowym, to zapewne 
czulibyśmy przy sobie tego nieodstępnego 
towarzysza, najwierniejszego i najbardziej 
oddanego przyjaciela. 
    Aniołowie to niezliczone byty duchowe, 
stworzone – podobnie, jak i wszyscy ludzie – 
przez Boga z miłości i połączone z Nim 
miłością, żyjące Jego życiem, działające 
Jego wolą, którą uznały za własną, widząc 
w tym swoje szczęście. Stworzone przez 
Boga na Jego podobieństwo duchowe, 
oddane swemu Panu, dzielą Jego miłość ku 
wszelkiemu stworzeniu. Pierwszym celem, 
dla którego zostali stworzeni aniołowie, było 
oddawanie czci Bogu, Jego uwielbienie          
i miłowanie z całej pełni i wszystkich mocy 
swej anielskiej natury, różnej rzecz jasna od 
naszej, choć to kochanie Boga z całej pełni 
jest tym dwom różnym naturom wspólną 
cechą.
   Spośród wszystkich chórów anielskich,       
z woli i rozkazu Stwórcy, wyodrębnione 
zostały te, które szczególnie miały być i są 
związanie z nami, zwrócone ku człowiekowi. 
Są to Archaniołowie i nasi Aniołowie Stró-
żowie, służący Panu poprzez czuwanie i 
opiekę nad nami w czasie naszego 
ziemskiego życia. Już w chwili, gdy Bóg 
stwarza duszę ludzką, przeznacza jej 
równocześnie Anioła Stróża. Św. Hieronim 
powie, że: wielka jest zacność duszy 
człowieczej, bo każda z nich, od początku 
narodzenia ma Anioła Stróża. Jest to Duch, 
który z racji swoich właściwości będzie 
najlepszym opiekunem dla osobowości tego 
właśnie człowieka, którego Pan mu powierza. 
Taka opieka i okazane im zaufanie Boga jest 
dla każdego z Aniołów zaszczytem i wielką 
radością. Te błogosławione duchy nie poczy-
tują sobie za ujmę dla swej godności zniżać 
się do posług człowiekowi, któremu tak 
daleko do nich. 

Widzą bowiem jak Ten, któremu z płomienną 
miłością miłością i rozkoszą służą, tak bardzo się 
upokorzył, że Sam przyjął postać ludzką dla zba-
wienia ludzi. Taką służbę starają się wypełnić jak 
najlepiej, wiedząc, jaką każdy z nas ma wartość 
w oczach Pana i jak jest przez Niego kochany. 
Są mieszkańcami domu Ojca i wiedzą, że takie 
jest też nasze przeznaczenie. Stąd też bierze się 
wyrażenie użyte w Ewangelii przez Pana Jezusa, 
że ,,Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze  
w oblicze Pana” ( Mt 18,10).
 Anioł Stróż traktuje powierzonego sobie 
człowieka, jak ukochane małe dziecko, bezradne 
w świecie duchowym. Staje się przewodnikiem 
takim, jakim jest widzący dla niewidomego, tyle, 
że przede wszystkim dla „obszarów’’ życia du-
chowego. Dlatego, że bardziej obchodzi ich na-
sze życie wieczne niż powodzenie czy osią-
gnięcia w życiu doczesnym. Aniołowie Stróżowie 
nie wkraczają w wolną wolę człowieka i nie łamią 
jej, tak samo jak nie może tego uczynić żaden zły 
duch, ale przeciwstawiają im swoje oddziały-
wanie wspomagając głos sumienia, głos Boży     
w nas, głos nieomylny, jasno wskazujący nam 
drogę postępowania etycznego. Ostrzegają nas i 
zwracają naszą uwagę na zaniedbania, niebez-
pieczeństwa i zagrożenia, budzą naszą czujność, 
a także bronią naszego życia. Osłaniają nas 
przed tym, co mogłoby nas spotkać. W tych 
wypadkach Aniołowie Stróżowie mają prawo 
interwencji u Opatrzności Bożej i mogą niejedno 
wstawiennictwem swym od nas oddalić i od-
dalają. Staje się to tylko wtedy, gdy dobra wola 
człowieka słucha wewnętrznych podszeptów i 
ostrzeżeń swego Anioła Stróża, choćby pod-
świadomie. Ta wielka liczba ,,przypadków’’, które 
występują w życie każdego człowieka to zasługa 
opieki naszych Aniołów Stróżów. Oni są jak 
matka kochająca, która ciągle baczne oko 
zwraca na dziecinę, by ta nie upadła, by jej się 
coś złego nie stało – powiada św. Alojzy. – 
Pomyśl tylko, przed ilu niebezpieczeństwami 
ciała zachował cię Anioł Stróż: a mógłbyś w nie 
wpaść jak inni. Pomyśl, ile razy starał się o ciebie, 
dostarczając dóbr doczesnych: zdrowia, sił i 
innych środków umożliwiających wypełnienie 
obowiązków pożytecznych dla twego zbawienia.
   Ale co najważniejsze, nasi Aniołowie Stróżowie 
są naszymi obrońcami wobec świata zła i nie-
nawiści. Widzą nieprzyjaciół naszego zbawienia, 
więc nie walczą z nimi tak ,,ślepo’’ jak my. Znają 
ich i odczytują ich wrogie zamiary wobec nas, 
przeciwstawiają się ich zakusom i podstępom, 
bronią nas „zakładając obóz warowny wokół 
bojących się Pana i niosąc im ocalenie” ( Ps 34,8; 
por. Ps 61,4).
   Bardzo dobrze oddają ten stan rzeczy, te słowa 
Matki Bożej, z Jej współczesnych Orędzi:
  ,,Nie moglibyście uniknąć zastawianych na was 
straszliwych i niebezpiecznych zasadzek bez 
specjalnej pomocy waszych Aniołów Stróżów. 
Ileż razy interweniują oni w ciągu dnia, aby was 
wybawić ze wszystkich podstępnych knowań, 
jakimi sprytnie otacza was Mój przeciwnik! 
Proszę was, abyście coraz bardziej powierzali się 
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Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, u którego stóp 
największe godności tego świata chylą się    
w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym na nasze 
serca, owładnięte żądzami tego świata i zra-
nione tyloma grzechami, wyjednaj nam łaskę 
ich przezwyciężenia, abyśmy dostąpili no-
wego życia z Bogiem i w Bogu. Amen. 

Ojcze nasz...

Modlitwa Papieża Leona XIII  
(egzorcyzm prosty):
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas 
w walce, a przeciw niegodziwości i zasa-
dzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby 
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to pro-
simy, 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. 

Litania do św. Michała Archanioła:
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 

Najwyższemu prośby nasze 
Święty Michale obrońco dusz

sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku 

nasz w modlitwie 
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

W Wilanowie pod okupacją niemiecką - cd.
3 października 1943 r. na drodze w pobliżu 

Nowej Iwicznej k/Piaseczna patrol likwidacyjny, 
dowodzony przez ppor. Stanisława Milczy-
skiego „Gryfa” dokonał udanego zamachu na
volksdeutscha, wcześniej podoficera Wojska
Polskiego, Wilhelma Westrycha, który był 
przedsiębiorcą budowlanym i mieszkańcem Pyr.
Ppor. Stanisław Milczyński „Gryf” za tę i bra-
wurowo wykonaną akcję w Powsinie, odzna-
czony został Krzyżem Walecznych, a za
Powstanie Warszawskie Orderem Virtuti Militari. 
Po wojnie osiadł w Kanadzie. Cały czas żywo
interesuje się Polską. 

Patrole likwidacyjne podległe AK, i NSZ-towi 
poza walką z Niemcami zwalczały również 
komunistyczne bandy rabunkowe, które z 
partyzantką nie miały nic wspólnego. Rabunki 
były dla okolicznej ludności bardzo dokuczliwe. 
W przypadku nie zapłacenia okupu, grożono 
rolnikom podpaleniem zabudowań gospodar-
czych. Niejednokrotnie pozbawiano mieszkań-

ców wszystkiego co stanowiło jakąkolwiek 
wartość, zostawiając domowników w samej 
bieliźnie. W Opaczy, wsi położonej w pobliżu 
Jeziornej, zdesperowani mieszkańcy zwrócili 
się o ochronę do władz okupacyjnych. W pa-
mięci pokrzywdzonych rodzin zachowały się 
nazwiska nikczemnych szubrawców, z których 
wielu w latach „utrwalania władzy ludowej”
pozostawało na usługach komunistów, a póź-
niej byli działaczami partyjnymi.
Nieskuteczną próbę wymuszenia okupu podj-

ęto również w stosunku do hrabiny Branickiej. 
Nie dopuścili do tego chłopcy od „Gryfa”.

Pomimo zbliżania się do Warszawy frontu 
wschodniego, Niemcy nie zaprzestali swej 
zbrodniczej działalności. W maju 1944 r. w po-
bliżu dzisiejszych ulic Klimczaka i Przy-
czółkowej, w zagłębieniu terenowym porosłym 
w dużej mierze krzewami tarniny, zwanym 
przez mieszkańców „Kopciówką” niemieccy 
żandarmi zamordowali i spalili grupę 67 Żydów

Chrystusowych.

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

W dniu 7 czerwca 1944 r. do mieszkania 
wilanowskiego nauczyciela i byłego wójta   
Gminy Wilanów, pana Jana Nemec, przyszli 
gestapowcy. Mieszkał on z rodziną na piętrze 
domu państwa Aleksandry i Adolfa Urba-
nowiczów (dziś w tym miejscu stoi budynek 
ambasady Arabii Saudyjskiej). Syn pana 
Jana, dwudziestodwuletni Jerzy wyskoczył 
przez okno, spuszczając się po pnączach 
rosnącego przy domu winogrona. Tym 
sposobem uniknął śmierci, bo pan Jan, jego 
żona Cecylia, trzynastoletnia córka Barbara 
i teściowa Kazimiera Jasińska zostali na 
miejscu zamordowani. 

W lipcu 1944 r. nastąpiła ewakuacja, a wła-
ściwie ucieczka miejscowych voldsdeuchów, 
mieszkańców okolicznych Kęp. Zbliżał się 
czas Operacji „Burza” w Warszawie.   

CDN.
Krzysztof Kanabus
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Aniołom Pana. Trwajcie z nimi serdecznej 
przyjaźni, ponieważ są wam bliżsi niż wasi 
przyjaciele i osoby wam drogie. Oni modlą się za 
was, towarzysza wam, podtrzymują w zmę-
czeniu, pocieszają w bólu, czuwają nad waszym 
odpoczynkiem. Biorą was za rękę i łagodnie 
pociągają na drogą, która wam jest wytyczona. 
Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów’’ (z 
29.09.1981r.) i ,,Wzywajcie waszych Aniołów 
Stróżów w potrzebach, przywołujcie w nie-
bezpieczeństwach, włączcie ich w waszą pracę. 
Powierzajcie im wasze trudności, szukajcie ich 
w chwilach pokusy’’ (z 29.09.l987r.).

Ponieważ Anioł Stróż, jest stale obecny przy 
człowieku, na wielki ból i smutek naraża go 
człowiek – grzesząc. Jako istota miłująca Boga, 
nie znosi on atmosfery grzechu. Choć przez 
świadomy wybór zła zerwana jest łączność 
grzesznika z Bogiem, stając się niewolnikiem i 
dzieckiem szatana (por. J 8,34 i 1J 3,8a), to 
jednak z Jego woli łączność Anioła Stróża z ta-
kim człowiekiem, nie urywa się nawet po jego 
upadku. Bo człowiek w stanie grzechu jest 
zupełnie ,,odsłonięty’’ i bezbronny, staje sam 
wobec potęgi zła, o jakiej świadomość ani 
wyobrażenie ludzkie pojęcia nie ma. Lecz 
Aniołowie Stróżowie nigdy nie tracą nadziei na 
zbawienie swego ,,dziecka’’, gdyż w prze-
ciwieństwie do ludzi znają nieskończoność 
miłosierdzia Bożego!

Jak mówi Pismo Święte: postanowione jest 
człowiekowi raz umrzeć, a potem nastąpi sąd 
(Hbr 9,27) i każdy z nas o sobie samym zda 
sprawę Bogu (Rz 14,12; por. 2 Kor 5,10). I nasz 
dobry św. Anioł Stróż staje przy nas w tym 
najważniejszym momencie naszego życia, tj. 
w chwili śmierci i następującym po niej sądzie. 
Staje przy nas, by w tej szczególnej godzinie, 
bronić nas, orędować za nami więcej niż kie-
dykolwiek miało to miejsce. Broni nas przed 
atakami i oskarżeniami szatana, strzeże przed 
grzechem niewiary, rozpaczy i zwątpieniem 
w nieskończone miłosierdzie Boże, czyli przed 
grzechem niewybaczalnym, ani w tym życiu, ani 
w przyszłym. 

Ale duszom oczyszczającym się pomagają też 
ich Aniołowie Stróżowie, bowiem tak, o tym za-
świadcza św. Alojzy Gonzaga: Kiedy wyrok Boży 
skazuje dusze na oczyszczenie, wówczas św. 
Anioł Stróż przychodzi często ją nawiedzać i 
pocieszać modlitwami wzbijającymi się za nią ze 
świata, zapewnić ją o przyszłym wybawieniu.

Gdy dusza odbywa karę czyśćcową, jej Anioł 
Stróż czeka z utęsknieniem na przeznaczonym 
jej najwyższym poziomie Nieba, tym, który po 
oczyszczeniu i ona osiągnie.

    Mimo tego ich łączność trwa w dalszym ciągu. 
Anioł Stróż, jako Duch doskonały, nie może 
wprawdzie cierpieć razem z nią, ale póki się plan 
Boży w zupełności w stosunku do danej duszy 
nie wypełni, nie zazna on również zupełnego 
szczęścia. Anioł Stróż kocha duszę człowieka jak 
bliźniaczą siostrę i pragnie jak najszybszego jej 
zbawienia, od czego zresztą jest ściśle uza-
leżniona pełnia doznawanej przez niego samego 
szczęśliwości.
   Nić łącząca duszę z jej Aniołem Stróżem jest 
tak mocna, że dopiero i jedynie potępienie duszy 
może ją przerwać bezpowrotnie. Wtedy Bóg 
oddaje osieroconemu Aniołowi inną duszę          
w opiekę, a pamięć o tej, która mimo wszystkich 
jego wysiłków, wszystkiej łaski i pomocy Bożej 
własnowolnie wybrała zło na wieczność całą, 
niknie w świadomości Anioła Stróża zupełnie. 
Zakończmy może to rozważanie nt. naszych 
Aniołów Stróżów, tą oto piękną modlitwą św. 
Alojzego Gonzagi: 
  O, święci i czyści Aniołowie! O gwiazdy 
świetlane , na niebie jaśniejące tak błogo, proszę 
was, ześlijcie i do mojej duszy promienie tego 
światła! Zachowajcie moje życie czystym, bez 
plamy, moja nadzieję – niewzruszoną, obyczaje – 
bez winy, miłość – całkowicie dla bliźnich moich! 
Proszę was o błogosławieni Aniołowie, żebyście 
mi pomagali i raczyli prowadzić mnie za rękę po 
owej królewskiej drodze pokory, po której wy 
szliście pierwsi, abym po tym życiu mógł zasłużyć 
razem z wami oglądać oblicze Ojca Przed-
wiecznego i dostać pośród was miejsce jednej      
z tych gwiazd, które przez własną pychę 
pospadały z nieba. 

Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym
Źródło: internet
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Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 
bądź mi zawsze ku pomocy. 

Strzeż duszy, ciała mego  
i zaprowadź mnie do życia wiecznego. 

Amen
To jedna z pierwszych modlitw, którą nas 

uczono od dziecka. To modlitwa towa-
rzysząca nam już od najmłodszych lat, 
odmawiana codziennie wraz wieczornym 
pacierzem. I być może, ta modlitwa, to 
wezwanie i prośba do naszego Anioła 
Stróża, jest już przez wielu z nas zapo-
mniana. Bo uważamy, że była przypisana do 
wieku dzieciństwa, z którego już wyrośliśmy, 
a nadto jakby nie pasuje do dzisiejszych 
czasów. Może też i dlatego, że w dzie-
ciństwie nasz Anioł Stróż był dla nas kimś 
ważnym i bliskim, lecz z upływem lat, ta 
bliskość i przyjaźń zatarły się. Bowiem świat 
materialny, fascynacja dziełami rąk i umysłu 
dzisiejszego człowieka, przysłoniły mu prawie 
zupełnie świat duchowy i zdaje się tylko 
niemowlę zna jeszcze ten cudowny kontakt 
ze swoim Aniołem. Uśmiechy przelatujące 
ledwie uchwytnym dreszczem po twarzy 
śpiącego dziecka, mówią o odblasku tego 
radosnego kontaktu. Gdybyśmy umieli żyć 
pełnym życiem duchowym, to zapewne 
czulibyśmy przy sobie tego nieodstępnego 
towarzysza, najwierniejszego i najbardziej 
oddanego przyjaciela. 

Aniołowie to niezliczone byty duchowe, 
stworzone – podobnie, jak i wszyscy ludzie – 
przez Boga z miłości i połączone z Nim 
miłością, żyjące Jego życiem, działające 
Jego wolą, którą uznały za własną, widząc 
w tym swoje szczęście. Stworzone przez 
Boga na Jego podobieństwo duchowe, 
oddane swemu Panu, dzielą Jego miłość ku 
wszelkiemu stworzeniu. Pierwszym celem, 
dla którego zostali stworzeni aniołowie, było 
oddawanie czci Bogu, Jego uwielbienie          
i miłowanie z całej pełni i wszystkich mocy 
swej anielskiej natury, różnej rzecz jasna od 
naszej, choć to kochanie Boga z całej pełni 
jest tym dwom różnym naturom wspólną 
cechą.

Spośród wszystkich chórów anielskich,       
z woli i rozkazu Stwórcy, wyodrębnione 
zostały te, które szczególnie miały być i są 
związanie z nami, zwrócone ku człowiekowi. 
Są to Archaniołowie i nasi Aniołowie Stró-
żowie, służący Panu poprzez czuwanie i 
opiekę nad nami w czasie naszego 
ziemskiego życia. Już w chwili, gdy Bóg 
stwarza duszę ludzką, przeznacza jej 
równocześnie Anioła Stróża. Św. Hieronim 
powie, że: wielka jest zacność duszy 
człowieczej, bo każda z nich, od początku 
narodzenia ma Anioła Stróża. Jest to Duch, 
który z racji swoich właściwości będzie 
najlepszym opiekunem dla osobowości tego 
właśnie człowieka, którego Pan mu powierza. 
Taka opieka i okazane im zaufanie Boga jest 
dla każdego z Aniołów zaszczytem i wielką 
radością. Te błogosławione duchy nie poczy-
tują sobie za ujmę dla swej godności zniżać 
się do posług człowiekowi, któremu tak 
daleko do nich. 

Widzą bowiem jak Ten, któremu z płomienną 
miłością miłością i rozkoszą służą, tak bardzo się 
upokorzył, że Sam przyjął postać ludzką dla zba-
wienia ludzi. Taką służbę starają się wypełnić jak 
najlepiej, wiedząc, jaką każdy z nas ma wartość 
w oczach Pana i jak jest przez Niego kochany. 
Są mieszkańcami domu Ojca i wiedzą, że takie 
jest też nasze przeznaczenie. Stąd też bierze się 
wyrażenie użyte w Ewangelii przez Pana Jezusa, 
że ,,Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze
w oblicze Pana” ( Mt 18,10).

Anioł Stróż traktuje powierzonego sobie 
człowieka, jak ukochane małe dziecko, bezradne 
w świecie duchowym. Staje się przewodnikiem 
takim, jakim jest widzący dla niewidomego, tyle, 
że przede wszystkim dla „obszarów’’ życia du-
chowego. Dlatego, że bardziej obchodzi ich na-
sze życie wieczne niż powodzenie czy osią-
gnięcia w życiu doczesnym. Aniołowie Stróżowie 
nie wkraczają w wolną wolę człowieka i nie łamią 
jej, tak samo jak nie może tego uczynić żaden zły 
duch, ale przeciwstawiają im swoje oddziały-
wanie wspomagając głos sumienia, głos Boży     
w nas, głos nieomylny, jasno wskazujący nam 
drogę postępowania etycznego. Ostrzegają nas i 
zwracają naszą uwagę na zaniedbania, niebez-
pieczeństwa i zagrożenia, budzą naszą czujność, 
a także bronią naszego życia. Osłaniają nas 
przed tym, co mogłoby nas spotkać. W tych 
wypadkach Aniołowie Stróżowie mają prawo 
interwencji u Opatrzności Bożej i mogą niejedno 
wstawiennictwem swym od nas oddalić i od-
dalają. Staje się to tylko wtedy, gdy dobra wola 
człowieka słucha wewnętrznych podszeptów i 
ostrzeżeń swego Anioła Stróża, choćby pod-
świadomie. Ta wielka liczba ,,przypadków’’, które 
występują w życie każdego człowieka to zasługa 
opieki naszych Aniołów Stróżów. Oni są jak 
matka kochająca, która ciągle baczne oko 
zwraca na dziecinę, by ta nie upadła, by jej się 
coś złego nie stało – powiada św. Alojzy. – 
Pomyśl tylko, przed ilu niebezpieczeństwami 
ciała zachował cię Anioł Stróż: a mógłbyś w nie 
wpaść jak inni. Pomyśl, ile razy starał się o ciebie, 
dostarczając dóbr doczesnych: zdrowia, sił i 
innych środków umożliwiających wypełnienie 
obowiązków pożytecznych dla twego zbawienia.

Ale co najważniejsze, nasi Aniołowie Stróżowie 
są naszymi obrońcami wobec świata zła i nie-
nawiści. Widzą nieprzyjaciół naszego zbawienia, 
więc nie walczą z nimi tak ,,ślepo’’ jak my. Znają 
ich i odczytują ich wrogie zamiary wobec nas, 
przeciwstawiają się ich zakusom i podstępom, 
bronią nas „zakładając obóz warowny wokół 
bojących się Pana i niosąc im ocalenie” ( Ps 34,8; 
por. Ps 61,4).

Bardzo dobrze oddają ten stan rzeczy, te słowa 
Matki Bożej, z Jej współczesnych Orędzi:

,,Nie moglibyście uniknąć zastawianych na was 
straszliwych i niebezpiecznych zasadzek bez 
specjalnej pomocy waszych Aniołów Stróżów. 
Ileż razy interweniują oni w ciągu dnia, aby was 
wybawić ze wszystkich podstępnych knowań, 
jakimi sprytnie otacza was Mój przeciwnik! 
Proszę was, abyście coraz bardziej powierzali się 
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Anioł Stróż - najlepszy przyjaciel MIESIĄC PIĄTY NOWENNY 
DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 
01 października 2017 rok

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, u którego stóp 
największe godności tego świata chylą się    
w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym na nasze 
serca, owładnięte żądzami tego świata i zra-
nione tyloma grzechami, wyjednaj nam łaskę 
ich przezwyciężenia, abyśmy dostąpili no-
wego życia z Bogiem i w Bogu. Amen. 

Ojcze nasz...

Modlitwa Papieża Leona XIII  
(egzorcyzm prosty):
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas 
w walce, a przeciw niegodziwości i zasa-
dzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby 
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to pro-
simy, 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. 

Litania do św. Michała Archanioła:
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 

Najwyższemu prośby nasze 
Święty Michale obrońco dusz

 sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku 

nasz w modlitwie 
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

W Wilanowie pod okupacją niemiecką - cd.
  3 października 1943 r. na drodze w pobliżu 
Nowej Iwicznej k/Piaseczna patrol likwidacyjny, 
dowodzony przez ppor. Stanisława Milczy-
skiego „Gryfa” dokonał udanego zamachu na 
volksdeutscha, wcześniej podoficera Wojska 
Polskiego, Wilhelma Westrycha, który był 
przedsiębiorcą budowlanym i mieszkańcem Pyr. 
Ppor. Stanisław Milczyński „Gryf” za tę i bra-
wurowo wykonaną akcję w Powsinie, odzna-
czony został Krzyżem Walecznych, a za 
Powstanie Warszawskie Orderem Virtuti Militari. 
Po wojnie osiadł w Kanadzie. Cały czas żywo 
interesuje się Polską. 
   Patrole likwidacyjne podległe AK, i  NSZ-towi 
poza walką z Niemcami zwalczały również 
komunistyczne bandy rabunkowe, które z 
partyzantką nie miały nic wspólnego. Rabunki 
były dla okolicznej ludności bardzo dokuczliwe. 
W przypadku nie zapłacenia okupu, grożono 
rolnikom podpaleniem zabudowań gospodar-
czych. Niejednokrotnie pozbawiano mieszkań-

ców wszystkiego co stanowiło jakąkolwiek 
wartość, zostawiając domowników w samej 
bieliźnie. W Opaczy, wsi położonej w pobliżu 
Jeziornej, zdesperowani mieszkańcy zwrócili 
się o ochronę do władz okupacyjnych. W pa-
mięci pokrzywdzonych rodzin zachowały się 
nazwiska nikczemnych szubrawców, z których 
wielu w latach „utrwalania władzy ludowej” 
pozostawało na usługach komunistów, a póź-
niej byli działaczami partyjnymi.
  Nieskuteczną próbę wymuszenia okupu podj-
ęto również w stosunku do hrabiny Branickiej. 
Nie dopuścili do tego chłopcy od  „Gryfa”.
 Pomimo zbliżania się do Warszawy frontu 
wschodniego, Niemcy nie zaprzestali swej 
zbrodniczej działalności. W maju 1944 r. w po-
bliżu dzisiejszych ulic Klimczaka i Przy-
czółkowej, w zagłębieniu terenowym porosłym 
w dużej mierze krzewami tarniny, zwanym 
przez mieszkańców „Kopciówką” niemieccy 
żandarmi zamordowali i spalili grupę 67 Żydów

Chrystusowych.

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

   W dniu 7 czerwca 1944 r. do mieszkania 
wilanowskiego nauczyciela i byłego wójta   
Gminy Wilanów, pana Jana Nemec, przyszli 
gestapowcy. Mieszkał on z rodziną na piętrze 
domu państwa Aleksandry i Adolfa Urba-
nowiczów (dziś w tym miejscu stoi budynek 
ambasady Arabii Saudyjskiej). Syn pana 
Jana, dwudziestodwuletni Jerzy wyskoczył 
przez okno, spuszczając się po pnączach 
rosnącego przy domu winogrona. Tym 
sposobem uniknął śmierci, bo pan Jan, jego 
żona Cecylia, trzynastoletnia córka Barbara 
i teściowa Kazimiera Jasińska zostali na 
miejscu zamordowani. 
    W lipcu 1944 r. nastąpiła ewakuacja, a wła-
ściwie ucieczka miejscowych voldsdeuchów, 
mieszkańców okolicznych Kęp. Zbliżał się 
czas Operacji „Burza” w Warszawie.   

CDN.
Krzysztof Kanabus
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L I T U R G I A S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 18, 25–28

Wy mówicie: Sposób postępowania Pana
nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu
Izraela: Czy mój sposób postępowania jest
niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie
jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił 
od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu 
i umarł, to umarł z powodu grzechów, które 
popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bez-
bożności, której się oddawał, i postępuje 
według prawa i sprawiedliwości, to zachowa 
duszę swoją przy życiu. Zastanowił się 
i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, 
które popełniał, i dlatego na pewno żyć 
będzie, a nie umrze.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25, 4–9

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Wszyscyśmy
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To dążenie niech was ożywia; ono też było
w Chrystusie Jezusie.

On, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podo-
bnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich i podziemnych. I aby wszelki 
język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10, 27

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną

EWANGELIA 
Mt 21, 28–32

Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwsze-
go i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w win-
nicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo
powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych
dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten 
drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zapra-
wdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa nie-
bieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan 
drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie 
uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli 
mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Oto słowo Pańskie
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K OM E N T A R Z
„Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nie-

rządnice wchodzą przed wami do króle-
stwa niebieskiego” .

Można by zadać prowokacyjne pytanie:
czy dlatego wchodzą do królestwa nie-
bieskiego, bo są jawnymi grzesznikami? 
Oczywiście, że NIE! Dlaczego więc wcho-
dzą? Jezus jasno wskazuje w dzisiejszej 
Ewangelii na postawę opamiętania czyli 
nawrócenia. To ona sprawia że otwierają 
się przed nimi bramy królestwa.

To OPAMIĘTANIE, przeciwnie do pos-
tawy przewrotności z I czytania, na nowo
wprowadza nas na drogę kroczenia za
Jezusem. 

„Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz 
mnie chodzić Twoimi ścieżkami” woła dziś
psalmista.

Ks. Tomasz Lis 

W Klimatach:

Ulica Klimczaka  . . . . . . . . . . . . . . . 2
Cd. W Wilanowie 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze
względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 1–11

Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chry-
stusie, jeśli – jakaś moc przekonująca
Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli 
jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie 
mojej radości przez to, że będziecie mieli te
same dążenia: tę samą miłość i wspólnego 
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie 
pragnąc dla niewłaściwego współzawodnic-
twa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze 
oceniając jedni drugich za wyżej stojących 
od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko 
swoje własne sprawy, ale też i drugich! 

W Klimatach:
Anioł Stróż - najlepszy przyjaciel . . . 2 
Nowenna do Świętego 
Michała Archanioła  . . . . . . . . . . . . . 3
Cd. W Wilanowie 
pod okupacją niemiecką . . . . . . . . . .3

Kurs doradcy życia rodzinnego . . . . 4

Kurs doradcy 
życia rodzinnego

  Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej organizuje 
Kurs doradcy życia rodzinnego, i zaprasza 
do udziału szczególnie osoby mające wie-
dzę z zakresu nauk o rodzinie.
   Program kursu jest podzielony na dwie 
części i kończy się egzaminem.
  Celem kursu jest przygotowanie ucze-
stników do pracy w parafialnych pora-
dniach, w tym towarzyszenie i przygotowy-
wanie narzeczonych do zawarcia sakra-
mentu małżeństwa i pierwsza pomoc ro-
dzinie w kryzysie.
   Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej, od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 
22 53 17 244, 664 42 42 41. 
  Zgłoszenia przyjmowane są do 13 paź-
dziernika 2017 r.

 Terminy spotkań w ramach kursu:
• 21 – 22 października 2017,
• 4 – 5 listopada 2017,
• 2 – 3 grudnia 2017
w godzinach: 9.00 – 15.00.

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii 
na portalu Facebook.

www. facebook.com/ParafiaWilanowAnna

1. 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. Zapraszamy 
bielanki, ministrantów i inne wspólnoty 
parafialne do wzięcia udziału w procesji. 

2. W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w 
niedziele o godz.17.00, a w dni powsze-
dnie po Mszy Św. o godz.17.00. Dzieci na 
wspólny Różaniec zapraszamy szczegól-
nie w poniedziałki, wtorki i czwartki o 
godz.17.30. 

3. W ramach inicjatywy „Różaniec do granic”, 
7 października 2017 r., w 319 kościołach 
stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrze-
żach Polski odbędzie się modlitwa różań-
cowa o pokój dla Polski i całego świata. 
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, włączając się w tę inicjatywę, 
organizuje wyjazd grupy naszych parafian 
do Niemirowa, do parafii pw. św. Stanisława 
BPM. Również w tym dniu, w naszej parafii, 
o godz. 14:00 nastąpi wystawienie Najświę-
tszego Sakramentu i odmówione zostaną 4 
części różańca, które poprowadzą wspól-
noty parafialne. Zachęcamy wszystkich do 
dołączenia się do wspólnej modlitwy. 
Nabożeństwo zakończy Msza św. o
godz. 17.00, po której  zapraszamy na 
spotkanie do dzwonnicy. W związku z tą 
uroczystością nie będzie różańca po Mszy 
Św. o godz. 7.00 rano. 

4. Msza Św. wotywna o Duchu Świętym bę-
dzie sprawowana w poniedziałek, 2 
października o godz.18.00. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, za-
praszamy 3 października Rodziców na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwła-
szcza tych, które odeszły od Boga i Ko-
ścioła, na godz.17.30. Msza Św. w intencji 
rodziców i dzieci zostanie odprawiona o 
godz.18.00. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek 
miesiąca. W czwartek, 5 października, Msza 
Św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wie-
cznym Kapłanie o godz.17.00, a po Mszy Św. 
nabożeństwo różańcowe. W tym dniu, w spo-
sób szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. W piątek, 6 października, Msza Św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o 
godz.12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać: rano i od go-
dz.16.00, w czasie adoracji Najświętszego 
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 para-
fialnej.

7. W sobotę, 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 piątek 6 pa-
ździernika po Mszy Św. o godz. 18:00 odbę-
dzie się adoracyjna droga krzyżowa. Osoby te 
polecamy modlitwie parafian.

8. Za tydzień, w niedzielę 8 października, bę-
dziemy obchodzili XVII Dzień Papieski pod 
hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym 
dniu na Mszy Św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00 
będziemy gościć stypendystów Fundacji 
Dzieła Nowego Tysiąclecia, którzy przybliżą 
nam działalność fundacji i rozdadzą okolicz-
nościowe ulotki, przygotowujące nas do tego 
dnia.

9. Jak co roku, nasza parafia organizuje Jubi-
leusz Małżeństw obchodzących rocznicę 
swojego ślubu. Uroczysta Msza Święta 
odbędzie się w niedzielę, 8 października o 
godz.16.00. Dostojnych Jubilatów zaprasza-
my, by potwierdzili swój udział w Dziękczy-
nnej Mszy Św. sprawowanej w ich intencji.

10. W następną niedzielę 8 października odbę-
dzie się kolejne spotkanie rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św., na 
którym będzie poświęcenie różańców. Spot-
kanie rozpocznie się katechezą o godz. 11.00. 

07 października 2017 r.
Zapraszamy na modlitwę 

„Różaniec do granic"
Zgłoszenia na wyjazd do Niemirowa można 
kierować pod numer telefonu 693 251 521.

11. W tym tygodniu przypadają następujące
Ŝwiňta liturgiczne:
− w poniedziağek, 2 paŦdziernika wspo-

mnienie Ŝwiňtych Anioğ·w Str·Ũ·w, 
− we Ŝrodň, 4 paŦdziernika, wspomnie-

nie św. Franciszka z AsyŨu,

−

w czwartek, 5 paŦdziernika, wspo-
mnienie św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej, dziewicy, w sobotň, 7 
paŦdziernika, wspomnie-nie NMP 
R·ŨaŒcowej.

Wszystkim obchodzŃcym w tym tygodniu 
imieniny, skğadamy serdeczne Ũyczenia bğo-
gosğawieŒstwa BoŨego i wszelkiej pomy-
ŜlnoŜci w Ũyciu osobistym i zawodowym.

12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Halinę Jakubiak,
- śp. Krystynę-Marię Wyrzykowską,
- śp. Natalię Pyzel.

od 10.09.2017 do 08.10.2017
Módlmy się, aby młodzież, szcze-

gólnie z naszej parafii, która szuka 
sensu życia, otoczona była zrozu-

mieniem i szacunkiem oraz spotykała 
na swojej drodze cierpliwych i pełnych 

miłości nauczycieli.

− −

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

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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