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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 5, 1–7

  Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi 
pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 
Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym 
pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni 
i zasadził w niej szlachetną winorośl; 
pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocz-
nię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 
Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężo-
wie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną 
a między winnicą moją. Co jeszcze miałem 
uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem 
w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona 
wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc 
dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy 
mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgra-
biono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją strato-
wano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie 
przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty 
i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na 
nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów 
jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 
Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawie-
dliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 
a oto krzyk grozy.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 80, 9.12–16.19–20

Winnicą Pana jest dom Izraela

Przeniosłeś z Egiptu winorośl
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swe latorośle.

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 6–9

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale 
w każdej sprawie wasze prośby przedsta-
wiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem! A pokój Boży, który przewyższa 
wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 
i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, 
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje 
na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 
chwalebnym – to miejcie na myśli! Czyńcie to, 
czego się nauczyliście, co przejęliście, co 
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg 
pokoju będzie z wami.

Wszyscyśmy

J 15, 16 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 
abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA 
Mt 21, 33–43
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Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
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Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

2.

6.1.

– 

4.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii św., w czasie 
którego zostaną poświęcone różańce 
rozpocznie się katechezą o godz. 11.00.
Jak co roku, nasza parafia organizuje 
Jubileusz Małżeństw obchodzących ro-
cznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza 
św. zostanie odprawiona o godz.16.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych. Zapraszamy bielanki, 
ministrantów i inne wspólnoty parafialne do 
wzięcia udziału w procesji. 
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, 
Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabo-
żeństwo różańcowe odprawiane jest w nie-
dziele o godz.17.00, a w dni powszednie po 
Mszy Św. o godz.17.00. Dzieci na wspólny 
Różaniec zapraszamy szczególnie w po-
niedziałki, wtorki i czwartki o godz.17.30. 

Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski pod 
hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Przed 
kościołem członkowie Akcji Katolickiej zbierają 
ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, wspierającej zdolną młodzież 
z małych miasteczek i wsi. Przypominamy, że 
Fundacja ta zajmuje się upamiętnieniem 
Pontyfikatu św. Jana Pawła II przez promo-
wanie nauczania Papieża i wspieranie 
określonych przedsięwzięć społecznych, 
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Zapraszamy na kolejne nabożeństwo 
fatimskie, które odbędzie się w naszym 
kościele w piątek, 13 października 2017., po 
Mszy Świętej o godz. 18.00.
W następną niedzielę 15 października po 
każdej Mszy Św. parafialna Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym wraz z innymi 
grupami działającymi w parafii włączając się 
w inicjatywę „Zatrzymaj aborcję” będzie 
zbierała podpisy popierające tę inicjatywę. 
Przy składaniu podpisu będzie potrzebny 
PESEL.

8.

w poniedziałek, 9 października, wspo-
mnienie bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa,
w piątek, 13 października, wspomnienie 
bł. o. Honorata Koźmińskiego, kapłana..

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.

ks. Tomasz Lis

K O M E N T A R Z
  „Chcę zaśpiewać Memu Przyjacielowi 
pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!” 
Jakże piękne i bogate w treść są te słowa 
z Księgi proroka Izajasza. Trzeba nam 
zatrzymać się nad tymi słowami choć na 
chwilę i ZACHWYCIĆ nimi. Sam Bóg, 
Stwórca wszechrzeczy nazywany jest 
naszym Przyjacielem! To On „zasadza 
szlachetną winorośl w winnicy” - powołuje 
nas do życia. To On wyposaża nas we 
wszelkie talenty, uzdolnienia, daje środo-
wisko rodzinne, przyjaciół, znajomych. 
Wszystko to czyni z ogromnej MIŁOŚCI do 
człowieka. 

   Bóg pragnie naszej odpowiedzi na swoją 
miłość. Chce byśmy wydali „słodkie wino-
grona” swego życia, a nie „cierpkie jagody”.

 Czy ja zauważam to ogromne obda-
rowanie, miłość ze strony Boga?  Czy jest 
we mnie postawa wdzięczności i współ-
praca z Jego łaską, by wydać dobre i pię-
kne owoce swego życia? 

  „Chwałą Boga jest człowiek żyjący” pisał 
św. Ireneusz z Lyonu.

   Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był 
pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierża-
wę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili 
jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 
trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz 
i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do 
nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna 
mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. 
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co 
uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: 
Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda 
w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus 
im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam 
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, 
a dane narodowi, który wyda jego owoce.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

od 08.10.2017 do 12.11.2017r.
Módlmy się, aby wzrastağy 
szeregi czcicieli Matki BoŨej 

poprzez powstawanie 
nowych K·ğ ŧywego R·ŨaŒca.

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM 
RÓŻAŃCA 
ŚWIĘTEGO

   ZAPRASZA 

na prezentację gobelinów

ELŻBIETY HADAŁY

Wystawę tę można oglądać 
do końca listopada 2017 r.

w godzinach pracy 
kawiarenki parafialnej

7.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 

organizuje
Kurs doradcy życia rodzinnego

Celem kursu jest przygotowanie ucze-
stników do pracy w parafialnych pora-
dniach, w tym towarzyszenie i przygo-
towywanie narzeczonych do zawarcia 
sakramentu małżeństwa i pierwsza 
pomoc rodzinie w kryzysie.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00–13.00, tel. 22 53 17 244 lub 664 
42 42 41. 

 Zgłoszenia przyjmowane są do 
13 października 2017 r.

3.

5.

–
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Zamiary Stalina wobec przyszłości naszej 
Ojczyzny były zupełnie inne i nie było w nich 
miejsca dla polskiego rządu na emigracji, 
żołnierzy Armii Krajowej i przywódców pod-
ziemnego państwa polskiego. Wojska Stalina 
stały na prawym brzegu Wisły i czekały aż 
warszawiacy się wykrwawią w walkach     
z przeważającymi siłami niemieckimi. Jedy-
nie niektórzy polscy żołnierze, których los 
postawił u boku czerwonoarmistów, złamali 
rozkazy swoich dowódców, przekroczyli 
rzekę i dołączyli do Powstańców.
   Przez 63 dni walk zginęło około 200 tysięcy 
warszawiaków. Dzisiaj nie da się już ustalić 
dokładnej liczby zabitych - tych wszystkich, 
którzy zginęli, których ciał nigdy nie odnale- 

Nr 4482

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii na 
portalu Facebook.

www. facebook.com/
ParafiaWilanowAnna

W drugiej połowie XVI wieku muzułmańskie imperium tureckie,  
niebezpiecznie zagrażało europejskiemu chrześcijaństwu. Usiłowania te 
napotkały silny i skuteczny opór ze strony nieustraszonego męża 
zasiadającego wówczas na tronie papieskim – świętego Piusa V.

    

   Dzięki wytrwałym zabiegom dyplomaty-
cznym po wielu wysiłkach udało się temu 
wielkiemu papieżowi stworzyć flotę złożoną 
z prawie dwustu galer dostarczonych przez 
królestwa Hiszpanii, Neapolu i Sycylii, re-
publiki Wenecji i Genui, a także przez Zakon 
Maltański i samo Państwo Kościelne. Flota ta, 
ożywiona obietnicą zapowiedzianego przez 
papieża zwycięstwa, wyruszyła z ufnością na 
miejsce ostatecznego starcia. Bitwa została 
stoczona 7 października 1571 roku w pobliżu 
portu Lepanto, u wejścia do Zatoki Korynckiej.
  Pomimo słabości liczebnej i bardzo 
niekorzystnego początku walk, sytuacja  
w końcu odwróciła się na korzyść strony 
katolickiej, a stało się to dzięki spektakularnej 
interwencji Matki Bożej, która pojawiła się na 
niebie, wzbudzając popłoch wśród muzuł-
manów.
   Św. Pius V miał cudowną wizję: przer-
wawszy pracę z jednym ze swoich pomoc-
ników, skierował się do okna i patrząc w nie-
bo, ogłosił pomyślne zakończenie bitwy.
    Dwa tygodnie później dotarła do Rzymu 
wieść o zwycięstwie, jeszcze jeden dowód na 
skuteczność modlitwy różańcowej. W rze-
czywistości bowiem tego samego dnia, w któ-
rym miała miejsce bitwa, bractwa różańcowe 
w Rzymie organizowały procesje i modlitwy

publiczne o sukces wojsk katolickich. 
 Dla upamiętnienia tego niezwykłego wy-
darzenia św. Pius V ustanowił święto Matki 
Bożej Zwycięskiej, które miało być obcho-
dzone co roku w pierwszą sobotę paź-
dziernika (dzień tygodnia, w którym miała 
miejsce bitwa pod Lepanto). Polecił 
również dołączyć do Litanii Loretańskiej 
inwokację: Wspomożenie wiernych, módl 
się za nami.

W 1573 roku papież Grzegorz XIII 
zmienił nazwę święta na Matki Bożej 
Różańcowej, co jeszcze bardziej podkre-
śliło rolę, jaką nabożeństwo to odegrało    
w odniesionym zwycięstwie. W 1716 roku 
papież Klemens XI rozszerzył święto na 
cały zachodni Kościół. 5 sierpnia owego 
roku muzułmańscy Turcy zostali raz 
jeszcze pokonani pod Pietrovaradinem na 
Węgrzech (dziś miasto to leży w Serbii) 
przez księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.

I wreszcie na początku XX wieku wielki 
następca świętego Piotra, św. Pius X, 
wyznaczył święto Matki Bożej Różańcowej 
na 7 października.

Antonio Borelli 
Różaniec – ratunek dla świata

Kraków 2014, s. 52-54

  Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego 
obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na 
fundusz stypendialny dla uzdolnionej, nie-
zamożnej młodzieży z małych miast i wsi. 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
wspiera aktualnie prawie 2300 młodych 
ludzi. Przykościelne i publiczne kwesty, pro-
wadzone na ulicach miast, na dworcach ko-
lejowych i autobusowych, w portach lotni-
czych, na deptakach i w centrach handlo-
wych, to wydarzenia w czasie których blisko 
100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbiera 
środki na stypendia edukacyjne dla pod-
opiecznych Fundacji.

Informacje 
Konferencji Episkopatu Polski

 Próba podboju świata chrześcijań-
skiego przez islam rozpoczęła się 
podbojem Ziemi Świętej w 638 r. Nie-
całe sto lat później muzułmanie zdążyli 
już opanować Afrykę Północną, zająć 
Hiszpanię i dotrzeć do Poitiers. „Pod-
wojenie tej odległości doprowadziłoby 
Saracenów do granic Polski i wzgórz 
Szkocji” – pisał ówczesny historyk.
 Zorganizowane przez chrześcijan 
krucjaty zdołały powstrzymać na jakiś 
czas inwazję islamu na zachód. Ale 
wojska spod znaku półksiężyca nie dały 
za wygraną. Zaatakowały ponownie w 
XVI w., w wyjątkowo dogodnym dla 
siebie czasie. Europa była wówczas 
skłócona, jedność wiary zachwiana 
przez reformację. Tymczasem wybrana 
przez Turków strategia walki zdawała 
się gwarantować szybkie i pewne zwy-
cięstwo. Uderzenie miało pobiec mo-
rzem. Po zajęciu portów wojska Selima 
II, „pana całej ziemi”, miały ruszyć na 
Rzym. Sułtan ogłosił, że z Bazyliki Pio-
trowej uczyni stajnię dla swych koni… 
Nic nie mogło go już powstrzymać. 
Tylko cud.
   W 1571 r. pod Lepanto rozegrała się 
bitwa morska, która miała zadecydować 
o losach ówczesnego świata. Wbrew
wszelkim ludzkim przesłankom zakoń-
czyła się zwycięstwem nielicznych
wojsk chrześcijańskich. A może nale-
żałoby spojrzeć na tę bitwę inaczej i po-
wiedzieć, że jej wynik był zgodny z lo-
giką Bożą, zwyciężyła bowiem wielka
chrześcijańska armia: wojsko różań-
cowe. Tej logice dali najpiękniejszy wy-
raz Wenecjanie, którzy po bitwie wznie-
śli w swym mieście kaplicę Matki Bożej
Różańcowej, a na jej ścianach wypisali
słowa, które przeszły do legendy: „Non
virtus, non arma, non duces, sed
Mariae Rosiae victores nos fecit” – „Nie
odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale
Maria różańcowa uczyniła nas zwy-
cięzcami”.

 Źródło: Internet

Dzięki Różańcowi wybłagano zwycięstwo pod Lepanto 

Cud pod Lepanto

Różaniec 
modlitwą zwycięzców

   Od 2001 roku Dzień Papieski przypada 
zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę 
wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Jest to dzień łączności z Ojcem 
Świętym Franciszkiem, w czasie którego 
wierni są zachęcani do zgłębiania nauczania 
Jana Pawła II. 
 Każdego roku Dzień Papieski jest wy-
darzeniem nie tylko duchowym, ale również 
intelektualnym i kulturalnym. Organizowane 
są konferencje, seminaria i sesje naukowe 
poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obcho-
dom towarzyszą również liczne koncerty, kon-
kursy, biegi czy spływy kajakowe, przedsta-
wienia teatralne, wystawy zarówno ogólno-
polskie jak i w formie przedsięwzięć lokal-
nych.

   Słowa hasła zostały zaczerpnięte z listu  apostolskiego "Novo millennio ineunte" św. 
Jana Pawła II i mają być zaproszeniem do docierania do głębi nauczania Papieża 
Polaka. 

Jan Paweł II wypowiada-
jąc słowa „Idźmy naprzód   
z nadzieją!” chciał, by 
ludzie stawali się 
świadkami nadziei we 
współczesnym świecie.

ziono, których pochowano w stołecznych 
parkach, ogródkach przy kamienicach i do-
mach, których ciała przykryły ruiny zburzo-
nego miasta. Zdecydowanie najwięcej ofiar 
było wśród ludności cywilnej, która mężnie i 
dzielnie walczyła o każdy skrawek ukocha-
nego miasta. Tak wysoki odsetek cywilów 
wśród ofiar Powstania to także efekt syste-
matycznej eksterminacji ludności przez 
oddziały niemieckie, czego najdramaty-
czniejszym przykładem pozostaje rzeź Woli 
z sierpnia 1944 r.  
   Powstanie zakończyło się klęską polskich 
patriotów, którzy bronili ziemi naszych 
przodków przed okupantem. 2 października 
ustały walki w stolicy, a w nocy z 2 na 3 
października przywódcy Powstania podpi-
sali akt kapitulacji.
  Cel polityczny Powstania także nie został 
osiągnięty. Polacy nie mieli wpływu na 
kształt powojennego świata. Pomimo ofiar-
ności naszych rodaków, walczących ramię 
w ramię z naszymi brytyjskimi, francuskimi i 
amerykańskimi sojusznikami o uwolnienie 
Europy spod dominacji III Rzeszy, nie 
zostaliśmy po wojnie dopuszczeni do decy-
dowania o własnym losie. Zostaliśmy potra-
ktowani jakbyśmy to my byli przegranymi, a 
głos jedynego legalnego rządu polskiego 
(Rządu RP na uchodźctwie) został 
zignorowany. 
  Odtworzona po wojnie Polska została 
oddana Stalinowi niczym łup wojenny i do-
piero po 1989 roku zaczęliśmy naszą suwe-
renność stopniowo odzyskiwać. 

Marzenia walczących w 1944 roku dzisiaj 
stały się już rzeczywistością. Właśnie o taką, 
wolną i niepodległą Polskę walczyli, a my 
jesteśmy im za to winni wdzięczność, sza-
cunek i cześć pamięci tych, którzy zginęli 73 
lata temu w boju o wolność Warszawy i nie-
podległość naszej Ojczyzny.

Andrzej Kryński
nauczyciel, historyk i menedżer kultury 

absolwent UW i SGH
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W Wilanowie pod okupacją niemiecką
    13 marca 1944 r. oddział Dywersji Bojowej 
V Rejonu „Gątyń” Armii Krajowej przepro-
wadził zamach na zastępcę komendanta 
żandarmerii niemieckiej powiatu warszaw-
skiego, wyjątkowego wroga Polaków i mor-
dercy pojmanych żołnierzy podziemia, 
Oberlejtnanta Wilhelma Bunjesa. Była to 
jedna z bardziej głośnych i w pełni udanych na 
terenie gminy Wilanów akcja, jednocześnie po 
„Akcji Wilanów” najbardziej spektakularny 
odwet na wrogach naszego narodu, tym 
bardziej, że żaden z żołnierzy biorących udział 
w walce nie odniósł nawet rany. 
  Akcję przeprowadzono w Powsinie. w po-
łudnie, przy bramie cmentarza parafialnego i 
naprzeciw miejsca, gdzie tuż po zakończeniu 
okupacji niemieckiej, powstał cmentarz 
Powstańców Warszawy, na którym spoczęli 
koledzy i towarzysze broni, biorących udział 
w zamachu. 
   Już raz sąd Polski Podziemnej wydał wyrok 
na Bunjesa, który próbowano bezskutecznie 
wykonać w Sokołowie Podlaskim, gdzie wów-
czas służył. Po przeniesieniu do Warszawy, 
Bunjes nadal nękał i mordował Polaków        
w okrutny sposób. Do wykonania kolejnego 
wyroku – zamachu wyznaczono odział pod 
dowództwem ppor. Stanisława Milczyńskiego 
„Gryfa”.
   W jego skład wchodzili podchorążowie: Bog-
dan Łączyński „Radwan”, Michał Sokolniki 
„Adolf”, Janusz Radomyski „Cichy”, Waldemar 
Olbrysz „Dąb” i Zbysław Olbrysz „Sęp”. 
 Ppor. „Gryf” na wypadek nieprzewidzianego 

zagrożenia wyznaczył również grupę osłono-
nową w składzie: dowódca sierż. Józef 
Jabłoński „Wilczek” oraz podchorążowie: 
Ksawery Frank „Kiejstut”, Zdzisław Gawęda 
„Fanatyk”, Stanisław Anusiewicz „Over”, 
Stefan Bączkowski „Dziób” i Jan Frankowski 
„Pantera”. Gotowi do akcji, ukryci w pobliżu 
przepływającego nieopodal potoku, czekali na 
rozwój sytuacji. Wszyscy żołnierze biorący 
udział w zamachu, pochodzili z okolicznych 
wsi. 
    Na rozpoczęcie akcji partyzanci oczekiwali 
w domu, znajdującym się w pobliżu cmen-
tarza, zajętym na czas oczekiwania przed 
zamachem, należącym do Stanisława Czubka. 
Nie chcąc narażać rodziny Czubków i 
mieszkańców Powsina na represje ze strony 
Niemców, zamachowcy udawali brytyjskich 
skoczków, posługując się kilkoma znanymi 
sobie słowami angielskimi. Również amunicja 
użyta podczas akcji, pochodziła z zrzutów. 
Gdy zbliżał się moment działania, grupa 
żołnierzy wmieszała się w kondukt pogrze-
bowy idący z kościoła i dotarła bezpiecznie na 
cmentarz. Nastały chwile nerwowego ocze-
kiwania.
   Gdy samochód z Bunjesem i żandarmami 
zbliżył się do powsińskiego cmentarza, 
pierwszy strzelił „Gryf”. Po nim pozostali, ukryci 
za murem cmentarnym, AK-owcy zasypali 
gradem pocisków z pięciu stenów, niemiecki 
pojazd i obrzucili go granatami. Po krótkiej 
wymianie ognia zapadła cisza. W wyniku 
ostrzału samochodu zginął Bunjes, dwóch 

 żandarmów niemieckich i jeden volksdeutsch, 
mieszkaniec wsi Kampinos. 
  Jeden z żandarmów został ciężko ranny. Po 
zabraniu broni i dokumentów znalezionych 
przy żandarmach, żołnierze AK spalili samo-
chód i bezpiecznie wycofali się do Lasu 
Kabackiego. Natomiast grupa osłonowa przez 
pola i łąki powsińskie przedostała się bez 
przeszkód do Okrzeszyna. 
   Udało się całkowicie zmylić Niemców, że 
akcji dokonali skoczkowie z Anglii. Sam sołtys 
wsi Kępa Zawadowska – volksdeutsch August 
Kerner gwarantował żandarmom, że nikt 
z miejscowych nie uczestniczył w tym 
zamachu. Krzysztof Kanabus
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o Bogu. Chcieliśmy Go oszukać, może zranić, 
a może ukarać.... nie wiem. Wiem natomiast, 
że po odebraniu wyniku badania, My rodzina 
katolicka, z tradycjami, zaczynamy rozma-
wiać, już nawet nie myśleć, ale rozmawiać    
o aborcji! Znaleźliśmy przecież usprawie-
dliwienie – Nie możemy zagłodzić dziecka na 
śmierć. Musimy mu pomóc, nie może się 
męczyć!

   Na kolejnej wizycie otrzymałam skierowanie 
adresowane bezpośrednio do profesora Kliniki 
Położnictwa i Ginekologii, z prośbą o prze-
prowadzenie „zabiegu” usunięcia ciąży. To był 
poniedziałek. We wtorek o 7 rano, byliśmy już 
na Izbie Przyjęć. Kolejka był długa, a my 
„katolicy”, w milczeniu staliśmy i czekaliśmy.
 Cierpliwie czekaliśmy, żeby zabić nasze 
dziecko! W końcu zostałam poproszona do 
gabinetu. Starszy, bardzo miły, pan doktor 
zanotował odpowiedzi na swoje pytania z an-
kiety. Na koniec poprosił o przeczytanie i pod-
pisanie formularza. Podając mi długopis 
poprosił abym go spokojnie wysłuchała, bo 
chciałby mi coś opowiedzieć. 
   Urodziłem się  dawno temu. Kiedy 
przyszedłem na świat byłem dzieckiem nie-
chcianym i zostałem oddany do adopcji. Moja 
biologiczna matka porzuciła mnie kiedy miałem 
dwa lata. Najpierw trafiłem do trzech lub 
czterech rodzin zastępczych, a mając 6 lat 
zostałem adoptowany. 
 Pewnego razu na wsi byłem świadkiem  
narodzin cielątka. To było wspaniałe wyda-
rzenie, którym byłem głęboko poruszony. To 
sprawiło, że porody naprawdę zaczęły mi się 
podobać, a w szkole średniej zainteresowałem 
się medycyną. Kiedy byłem nastolatkiem często 
rozmawiałem z Bogiem na modlitwie. Jednakże 
z czasem te rozmowy zaczęły zanikać, kiedy 
moje zainteresowanie medycyną pogłębiało się. 
Z czasem odłożyłem Boga na półkę. Skie-
rowałem Go na boczne tory i wracałem do 
Niego tylko wtedy, kiedy miałem problem lub 
kryzys. Z czasem kurz zaczął osiadać na Bogu, 
kiedy przebywał na tej półce. W rezultacie Bóg 
przestał mieć jakiekolwiek znaczenie w moim 
życiu, gdyż nie byłem Mu oddany.
 Po ukończeniu studiów medycznych roz-
począłem praktykę medyczną. Podczas mojego 
stażu lekarskiego aborcje stały się „konie-
cznością”. Wszyscy moi koledzy i ja mieliśmy 
przeprowadzać aborcje. Mówiono nam, że 
jesteśmy potrzebni po to, aby „służyć” kobietom. 
Jednakże my musieliśmy przeprowadzać abor-
cje po to, aby rozpocząć specjalizację, otrzymać 
zatrudnienie na umowę o pracę oraz skiero-
wania na staże zagraniczne. Mówiono nam, że 
musimy znać wszystkie procedury „przerywania 
ciąży”, które były potrzebne, aby „pomagać 
kobietom”. Także musieliśmy wiedzieć jak 
dobrze należy przeprowadzać aborcję, gdyż     
w przeciwnym razie uważano, że nie 
ukończyliśmy należycie naszego stażu. Nasz 
przełożony powiedział nam, że jeśli nie 
będziemy przeprowadzać aborcji, to nie mamy 
czego szukać na z położnictwie  i ginekologii. 
    Ożeniłem się, miałem dwóch synów i córkę. 
Skończyłem staż, zrobiłem specjalizację, otwo-
rzyłem prywatną praktykę lekarską i każdego 
dnia wykonywałem aborcje. Zabiegi te były dla 
mnie w swoim czasie najbardziej dochodowym 
źródłem utrzymania. Czas mijał, dzieci rosły, 
moje konto bankowe również. Praktycznie   
miałem wszystko: dom, rodzinę, piękne i mądre 
dzieci , mnóstwo pieniędzy i…. pustkę. Pustkę, 
której nie dało się niczym wypełnić. Kupiłem 
motor ale pustka nadal była. 
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Obraz przedstawia Matkę Bożą w postaci 
stojącej, z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Maryja
jest zwrócona twarzą do patrzącego. Jej twarz 
jest zamyślona, pełna powagi i troski. Nad 
głowami Matki i Syna Bożego mienią się i zlewają 
ze sobą złote nimby, tworząc jedną kompozycję. 
Świętość Maryi ma swoje źródło w świętości 
Syna Bożego. Maryja promienieje świętością
Boga. Jest jak księżyc, który nie świeci swoim 
własnym światłem, ale odbija światło słońca. 
Maryja jest dla Boga czystym zwierciadłem, które 
odbija w sposób najpełniejszy Światło Jego
Oblicza. Twarz Maryi jest pociemniała, dlatego 
nazywana jest Czarną Madonną.

W rzeczywistości karnacja twarzy i rąk Maryi 
oraz Dzieciątka, to kolor brązu (miodu, bursztynu, 
lub zdaniem niektórych – „skórki wiejskiego 
bochenka chleba”). Zdaniem fachowców, ciemny 
kolor skóry Maryi i Dzieciątka Jezus powstał        
w wyniku ściemnienia farby, lub na skutek 
zbierającej się na obrazie sadzy powstałej
z palących się przy ikonie świec.

Obraz Jasnogórski jest ikoną typu hodegetria
– wskazująca Drogę. Maryja nie pokazuje na
siebie, nie skupia na sobie, ale wskazuje na
Tego, który jest jedyną Drogą do Ojca. 
Nazywamy ją pośredniczką, bo prowadzi nas do
Pośrednika, który łączy niebo z ziemią. Jezus 
jest Drogą, Prawdą i Życiem. Maryja jest 
najlepszą Przewodniczką na tej Drodze, 
Nauczycielką, która pomaga nam znaleźć 
jedyną Prawdę, i Matką, która pomaga nam 
narodzić się dla prawdziwego Życia.

Dzieciątko Jezus ma nieproporcjonalną budo-
wę ciała. Nie są to bowiem proporcje dziecka,
tylko dorosłego człowieka. Autor obrazu, choć
namalował Chrystusa jako Dzieciątko, to uczynił 
Go człowiekiem dorosłym. Jezus siedzi 
wyprostowany, w lewej ręce trzyma Księgę, 
a prawą ręką błogosławi, wskazując jednocześnie
na Maryję. Oddaje nas w Jej ręce i powierza Jej 
macierzyńskiej opiece. Powtarza gest, który 
dokonał na krzyżu: Niewiasto – oto Syn Twój. 
Synu – oto Matka Twoja.

MARYJA W IKONOGRAFII

Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy… wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania… o przeładnym 
wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył – zachwyca się Jan Długosz w najstarszym 
znanym opisie Obrazu Jasnogórskiego.

Orantka (modląca się). Ten jeden z najstarszych 
wizerunków Maryi. Maryja jest ukazywana na 
wprost patrzącego w postawie stojącej lub 
siedzącej, modląc się z rękami wzniesionymi ku 
górze. Matka Boża jest orędowniczką, wstawia się 
przed tronem Boga za cały świat. Na niektórych 
ikonach Maryja ma na wysokości piersi medalion 
z Emmanuelem. Ten typ ikonograficzny ukazuje 
tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego. Gest 
uniesionych rąk Maryi powtarza Jezus. Jego 
ramiona zlewają się z Jej ramionami, jakby je 
podtrzymywały. Przywołuje to motyw wstawien-
niczej modlitwy Mojżesza, którego słabnące ręce 
podtrzymywali Aaron i Chur. Purpurowe szaty 
Maryi symbolizują Jej królewską godność – jest 
Matką Króla. Dziecię Jezus, które się z Niej 
narodziło, jest Królem królów i również jest ubrane 
w królewską purpurę. Postać Maryi ze wznie-
sionymi ramionami i z Jezusem na jej piersiach 
kształtem przypomina kielich eucharystyczny.

Hodegetria (gr. hodos – droga, wskazująca drogę, przewodniczka). 
To jeden z najbardziej popularnych przedstawień Bogarodzicy. Ten 
typ ikony jest nam dobrze znany, bo jego przykładem jest Matka 
Boska Częstochowska. Maryja na lewym ramieniu trzyma Jezusa, 
prawą ręką wskazując na Niego. Maryja patrzy prosto na nas, 
czasami z lekkim pochyleniem głowy w kierunku Syna. Nie widać 
u Niej, typowej dla ikon typu eleusa, matczynej czułości w stosunku 
do Syna. Chrystus znajduje się w pewnym oddaleniu od Matki, 
wznosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa, a w lewej dłoni 
trzyma zwój, księgę lub kulę ziemską. Jest przedstawiony w ikono-
graficznym typie Emmanuela, nie jest tutaj niemowlęciem, lecz ma 
twarz dojrzałego człowieka.

Eleusa (współczująca, miłosierna). Maria z wielką czułością tuli do
siebie Dzieciątko. Na ikonach Maryja pochyla się nad Synem, 
obejmuje Go ramionami, przytula swój policzek do Jego twarzy, 
czasem delikatnie całuje (typ glykofilusa: słodkocałująca, słodko-
miłująca). Jezus wyciąga rączki i obejmuje swoją Matkę za głowę lub 
za szyję. Na niektórych ikonach nie obejmuje Maryi, tylko dotyka
rączką jej policzka lub brody. Eleusa odwołuje się do uczuć 
najbliższych człowiekowi, do czułej i delikatnej miłości matki do
dziecka. Maryja wskazuje na Chrystusa jako człowieka, który będąc 
dzieckiem potrzebował czułości matki, jej bliskości i pieszczot. Trzy
złote gwiazdy na głowie i ramionach Maryi, to symbol Jej 
dziewiczości i czystości przed urodzeniem, w czasie rodzenia i po 
urodzeniu Chrystusa.

Galaktrofusa (karmiąca). Typ ikony pochodzenia egipskiego, 
rozpowszechniony w sztuce italo-greckiej. Maryja siedzi na wprost
patrzącego, trzyma na kolanach Dzieciątko Jezus i karmi Go piersią. 
Pierś Matki Bożej jest przedstawiona bardziej symbolicznie niż 
naturalnie: jest mała i umieszczona za wysoko. To przedstawienie
ukazuje macierzyńską miłość Maryi i mocno podkreśla 
człowieczeństwo Chrystusa. Przywołuje również biblijny okrzyk
kobiety: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś, 
i odpowiedź Jezusa: Owszem, ale również błogosławieni są ci, którzy 
słuchają Słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 27–28). Maryja jest 
podwójnie błogosławiona, bo będąc karmicielką Syna Bożego, przez 
całe życie sama karmiła się Jego słowem i żyła nim na co dzień. 
Motyw Matki Karmiącej został przejęty i spopularyzowany przez 
Kościół zachodni.

o diagnozę!), bez podania dziecku znie-
czulenia. Z aborcji tych mogą się urodzić
żywe dzieci, których potem nie reanimuje
się, ale czeka się, aż po wielu godzinach
umrą.

Zgodnie z obowiązującym dziś prawem 
aborcji dokonuje się przeważnie na dzie-
ciach, które mogłyby żyć długo i być 
szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem 
Downa i Turnera, ale także niepełno-
sprawnych fizycznie oraz dzieciach z po-
chopnie postawioną radykalną diagnozą. 
 Projekt #ZatrzymajAborcję nie zmienia nic 

w kwestii punktów niedotyczących bezpo-
średnio aborcji z przyczyn eugenicznych, 
osób podlegających karaniu za aborcję ani 
wymiaru kary, wykonywania badań prena-
talnych.

 Tym ostatnim odbiera funkcję testu, na 
podstawie którego można zabić dziecko, a 
przywraca im naturalny diagnostyczno-
terapeutyczny charakter. Ponieważ część 
lekarzy obawia się kierować kobiety na 
badania prenatalne w obawie, aby ich wynik 
nie stał się podstawą do aborcji, likwidacja 
możliwości zabijania dzieci za zły stan 
zdrowia może przyczynić się do tego, że 
badania prenatalne będą łatwiej dostępne. 
Lekarze nie będą się już bali ich zlecać.
 Projekt koncentruje się na usunięciu jednej 

przesłanki aborcyjnej, aby jak najszybciej 
zabezpieczyć przed zabiciem możliwie dużą 
liczbę dzieci. Ratowanie konkretnych ludzi 
jest w nim priorytetem.
Projekt jest niezależny od działań pomo-

cowo-osłonowych proponowanych przez 
państwo w odrębnych ustawach, gdyż dzia-
łania osłonowe nigdy nie zastąpią ochrony 
prawnej życia.

Każdego dnia w wyniku legalnej aborcji 
ginie średnio troje dzieci podejrzewanych 

   Mam 46 lat pochodzę z rodziny wielodzie-
tnej i bardzo religijnej, w której nie tylko mówiło 
się o Bogu ale także żyliśmy zgodnie z Jego 
nauczaniem. Skończyłam wymarzone studia, 
zrobiłam doktorat, dostałam wspaniałą pracę, 
w której mogłam się nie tylko realizować 
zawodowo ale również poznawać świat.
  Wyszłam za mąż za mężczyznę, który 
podobnie jak ja, został wychowany w duchu 
głębokiej wiary. Nasze małżeństwo jest 
wspaniałe, mamy wspólne zainteresowania, 
wyjazdy, znajomych, pasje, przekonania re-
ligijne. Jedyne czego nam brakowało to dzieci. 
Po 4 latach małżeństwa nadal ich nie mie-
liśmy, podjęliśmy leczenie. Kuracje farmako-
logiczne, badania, wyniki, monitorowanie i tak 
przez kolejne 8 lat. 
   Pamiętam dokładnie dzień 1 czerwca, Dzień 
Dziecka. Po 12 długich latach starań powie-
działam: STOP.  Skoro Pan Bóg tak zdecy-
dował niech tak będzie, widocznie  ma w sto-
sunku do nas inne plany. 
  Odstawiłam wszystkie leki i odmówiłam 
wszystkie zaplanowane wcześniej wizyty w kli-
nice. Miesiąc później pojechaliśmy na wakacje. 
Na dzień przed powrotem strasznie rozbolał 
mnie brzuch. Okazało się, że jestem w ciąży. 
Radość i ogromne niedowierzanie. Niemożliwe 
stało się możliwe. Szczęście, którego żadnymi 
słowami nie można opisać. Po dziewięciu 
miesiącach na świecie pojawił się nasz „DAR Z 
NIEBA”- wspaniały, dosko-nały, wybitny. 
Nasza córeczka, wymodlona i wyczekana. 
   Po 3 latach rozpoczęliśmy starania o kolejne 
dziecko, ale nic z tego nie wychodziło. Po 
pewnym czasie spełniło się nasze marzenie, a 
ja bardziej się bałam niż cieszyłam. Po 12 
tygodniach już wiedziałam dlaczego. W trakcie 
pierwszego badania USG okazało się, że 
dziecko jest chore. Zostałam skierowana na 
dalsze konsultacje do Instytutu Genetyki, gdzie 
rozpoznano chorobę: zespół Edwardsa czyli 
trisomia chromosomu 18; bardzo rzadka 
choroba genetyczna. Około 95 procent ciąż     
z zespołem Edwardsa kończy się sponta-
nicznym poronieniem, zaś niemowlęta żyją 
bardzo krótko. 30 procent urodzonych dzieci 
umiera w pierwszym miesiącu życia, i tylko 10 
procent przeżywa 1 rok. 
   Pani doktor zrobiła kolejne USG i stwierdziła, 
że dziecko, które noszę pod sercem umiera 
we mnie. Ma przepuklinę pępkową (narządy, 
które normalnie powinny znajdować się w ja-
mie brzusznej, trafiają do worka przepu-    
klinowego), a to uniemożliwia prawidłowe 
odżywianie, więc dziecko umrze śmiercią 
głodową.
  Płacz, szok, żal, rozczarowanie, ból, rozpacz, 
złość i sama nie wiem co jeszcze ale naj-
gorsze dopiero przed nami. Dlaczego? I wtedy 
pierwszy raz w naszym życiu zapomnieliśmy   

o chorobę. Zwłoka w nowelizacji ustawy to
kolejne ofiary.

15.10.2017r. w naszej parafii 
zbierane będą podpisy 
pod projektem ustawy

 #ZatrzymajAborcję

Źródło: www.zatrzymajaborcje.pl 

#ZATRZYMAJ 
ABORCJE

   Projekt ustawy #ZatrzymajAborcję zakła-
da usunięcie możliwości zabicia dziecka ze 
względu na podejrzenie niepełnospraw-
ności bądź choroby.
  W 2016 roku z wymienionej przyczyny 
zabito w Polsce legalnie 1042 dzieci. 
Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne 
ze wszystkich aborcji – wykonywane na 
dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – 
w 4, 5 i 6 miesiącu ciąży (wcześniej trudno 

Życie jest darem Boga - świadectwo 

http://www.zatrzymajaborcje.pl
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Kupiłem super drogi samochód, pustka dalej 
była. Wybudowałem nowy dom z basenem, 
domek letniskowy nad morzem, chatę w gó-
rach, a pustka nie zniknęła. 
   Pewnego razu w moim życiu pojawiła się 
chrześcijanka, która prosiła, abym nie usuwał 
ciąży u jej siostry, która była moją pacjentką. 
To dzięki niej Bóg na nowo pojawił się          
w moim życiu i wypełniła się moja pustka. Nie 
miałem pojęcia, dlaczego ta dziewczyna 
spotykała się ze mną i  przekonywała mnie, 
abym w ogóle zaprzestał praktyki usuwania 
ciąży. 
   Uważam, że Bóg posłużył się nią, aby mnie 
nawrócić do siebie.  Pewnego razu, dała mi 
do przeczytania dwa fragmenty z Pisma 
Świętego: Jr 15 i Ps 139,13-18. Od lat nie 
czytałem Pisma Świętego, ale kiedy prze-
czytałem te fragmenty miałem wrażenie, 
jakby ktoś nożem przejechał po mojej talii       
i uświadomił mi, że wykonując aborcje nie 
„służyłem” kobietom, tylko zabijałem niena-
rodzone dzieci. 
  Wiedziałem już, że to był mój pierwszy 
dzień na nowej drodze. Następnego dnia 
rano pojawiłem się na oddziale, którego 
byłem ordynatorem i pierwszą osobą, która 
mnie przywitała była siostra zakonna. Miała 
być dializowana. Podeszła do mnie i powie-
działa: „Chcemy na naszym oddziale każ-
dego ranka prowadzić modlitwę za dzieci 
nienarodzone. Za wszystkie dzieci, które na 
tym oddziale były i są zabijane, a także za ich 
rodziców, aby potrafili oddać wszystkie swoje 
wątpliwości  i obawy BOGU. Żeby pamiętali, 
że życie jest darem Boga. Darem, którym 
tylko Bóg może obdarzać”. 
 W odpowiedzi nie byłem w stanie wypo-
wiedzieć ani jednego słowa. Tymczasem 
siostra zbliżyła się do mnie i uczyniła znak 
krzyża na moim czole, mówiąc: „Właśnie 
rozpoczęło się twoje uzdrowienie, Pan tak 
chciał, wypełniło się!”.
   Płakał lekarz, płakałam ja, płakał mój mąż. 
Wyniósł mnie na rękach z gabinetu. Wsie-
dliśmy do samochodu i pojechaliśmy do 
najbliższego kościoła. Płakaliśmy i błagaliśmy 
Boga, żeby nam przebaczył, aby nigdy nie 
spuszczał z nas oka, żebyśmy już nigdy nie 
zbłądzili z Jego drogi. Wychodząc z kościoła 
zauważyliśmy obrazki z modlitwą o duchową 
adopcję. 
  Tego dnia rozpoczęliśmy modlitwę za nasze 
niezamordowane dziecko. Był to już 16 
tydzień ciąży. W 30 tygodniu ciąży po stra-
sznych cierpieniach urodziła się nasza 
córeczka z zespołem Edwardsa. Żyła 5 minut 
ale to wystarczyło, aby otrzymała Ducha 
Świętego, a także, żeby cała nasza trójka 
zdążyła ją przytulić, powiedzieć jej, że jest 
piękna i że bardzo ją kochamy. Następnie ją 
pożegnaliśmy.
  Dwa lata później poznaliśmy chłopca, któ-
rego rodzice zginęli w wypadku samocho-
dowym. Nie miał rodziny, która mogłaby go 
adoptować. Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
urodził się 10 września wiedzieliśmy, że jest 
naszym dzieckiem. Duchowo i  fizycznie 
nasz. CHWAŁA PANU!

Spisała: s. Aleksandra 
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

 NMP Niepokalanie Poczętej.
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   Niecałe 5 km od granic Wilanowa, przy ulicy 
Bartyckiej na Mokotowie, wznosi się Kopiec 
Powstania Warszawskiego. Liczący 37 
metrów wysokości monument usypany został 
zaraz po wojnie z gruzów zniszczonej stolicy.
  Na szczyt wzgórza wiedzie 350 schodów, 
wzdłuż których ustawione zostały małe krzyże 
przewiązane biało-czerwonymi szarfami. Nad 
wierzchołkiem Kopca góruje słynna "kotwica" 
- Znak Polki Walczącej, przy której każdego 
roku od 1 sierpnia do 2 października płonie 
ogień pamięci o bohaterach Powstania 
Warszawskiego. 
 Władze miasta Warszawy zawsze organi-

zują pełne zadumy uroczystości towarzy-
szące rozpaleniu i zgaszeniu ognia z udział-
em kombatantów, przedstawicieli władz 
samorządowych i państwowych, pocztów 
sztandarowych, przedstawicieli warszawskich 
szkół, straży miejskiej oraz harcerzy. Tak było 
i w tym roku.
 Pomimo chłodu październikowego wieczoru 

w poniedziałek 2 października 2017 roku
o godz. 18.00 wielu warszawiaków przybyło 
na oficjalne uroczystości na Kopcu Powstania 
Warszawskiego. Burmistrz Mokotowa, pan 
Bogdan Olesiński, przypomniał zebranym 
proces powstawania wzniesienia przy ulicy 
Bartyckiej, podkreślił także udział ludności 
cywilnej stolicy w walkach 1944 roku. W dal-
szej części uroczystości przemawiał pan 
Eugeniusz Tyrajski, wiceprezes Zarządu 
Związku Powstańców Warszawskich, który 
wspominał swoich towarzyszy broni sprzed 
73 lat.

postanowili za wszelką cenę zachować wła-
dzę nad Warszawą. Cel był jasny - zgnieść 
zbrojny bunt i przykładnie ukarać mieszkań-
ców stolicy Polski. Niemcy zaangażowali 
w walkę z Powstańcami między innymi zna-
komicie wyszkoloną 1. Dywizję Pancerno-
Spadochronową Hermann Göring, okrutną, 
złożoną z byłych kryminalistów 36. Dywizję 
Grenadierów SS, dowodzoną przez Oskara 
Dirlewangera oraz budzącą przerażenie 
milicję RONA Bronisława Kamińskiego 
w której walczyli dawni jeńcy i kolaboranci 
rosyjscy.
   Militarnym celem Powstańców było uwol-
nienie miasta spod władzy niemieckiej. Ce-
lem politycznym zaś - uniknięcie podporzą-
dkowania naszej Ojczyzny władzy radzie-
ckiej po wojnie. Wszelkie znaki na niebie i 
ziemi wskazywały, iż w niedługim czasie zie-
mie polskie znajdą się pod wyłącznym pano-
waniem Armii Czerwonej, a klęska Niemców  
w całej wojnie była już tylko kwestią czasu.
  W lipcu 1944 r. przez ulice Warszawy 
ciągnęły tłumy żołnierzy Wermachtu, którzy 
wracali obdarci i wycieńczeni z frontu 
wschodniego, pokonani przez Rosjan. 
Wojska Stalina na południu przekroczyły już 
Wisłę. Przywódcy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego liczyli, że zdołają w tej sytuacji 
zrzucić jarzmo niemieckie i powitać Rosjan   
w Warszawie jako gospodarze. Pragnienie 
to nie było czysto ambicjonalne ale było 
efektem trzeźwej kalkulacji politycznej - 
spodziewano się, że Stalin spróbuje utwo-
rzyć w powojennej Polsce rząd komuni-
styczny uległy wobec ZSRR, który zastąpi 
legalny rząd polski na emigracji i jego 
struktury na ziemiach okupowanych. 
Samodzielne uwolnienie Warszawy przez 
Polskie Państwo Podziemne miało pokazać 
jego siłę polityczną i militarną. 
  Niestety przywódcy AK nie dostrzegli waż-
nej zmiany, która zaszła na froncie nie-
miecko-rosyjskim pod koniec lipca 1944 r. 
III Rzesza odzyskała wówczas inicjatywę i 
przeszła do kontrofensywy na północ od 
Warszawy, a na zachód od miasta sprowa-
dzona została, wspomniana wcześniej, 
doborowa 1. Dywizja Hermann Göring.       
  Zawiodły nadzieje na pomoc naszych 
sojuszników z Zachodu. Winston Churchill, 
przywódca brytyjski, napotykał niesłychany 
opór ze strony Stalina, który utrudniał 
Anglikom jak tylko mógł zrzuty zaopatrzenia 
dla walczącej Warszawy. Pomoc ameryka-
ńska była jeszcze bardziej iluzoryczna. 
Franklin Delano Roosevelt, prezydent USA, 
od dawna pokładał nadmierną ufność w do-
brą wolę rosyjskiego przywódcy. Oczywiście 
Polacy nie mogli liczyć na żadną pomoc ze 
strony Armii Czerwonej, która stanęła na 
warszawskiej Pradze, gdy walki na drugim 
brzegu rzeki wciąż trwały. Rosjanie nie byli 
sojusznikami Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie od kiedy zerwali z nim 
stosunki dyplomatyczne po ujawnieniu rok 
wcześniej zbrodni w Katyniu.

 Losy bohaterów tamtych dni przypomniały     
w ostatnich dniach także smutne wieści - 
śmierć jednego z Nich - Powstańca 
warszawskiego. W wieku 96 lat na wieczną 
wartę odszedł pan Antoni Latoszek, który do 
końca życia pozostał wierny ideałom i war-
tościom młodości, o których wielokrotnie 
przypominał dzisiejszej młodzieży. Związany 
był w sposób szczególny z naszą pobliską 
dzielnicą Ursynów, gdzie angażował się nie 
tylko w wychowanie patriotyczne uczniów 
tamtejszych szkół, ale i aktywnie wspierał 
lokalne parafie katolickie.
 Obchody rocznicowe i wspomnienia zbroj-
nego zrywu niepodległościowego Polaków    
z 1944 roku skłaniają nas dzisiaj, aby po raz 
kolejny wydobyć z zakamarków pamięci 
wydarzenia tamtych tragicznych dni.
 Powstanie Warszawskie rozpoczęło się w 

letnie popołudnie 1 sierpnia 1944 roku. Po-
czątkowo walczącym udało się wykorzystać 
element zaskoczenia. Wczesne sukcesy 
pozwoliły mieszkańcom okupowanej od pra-
wie pięciu lat stolicy uwierzyć, że wolność jest 
już "na wyciągnięcie ręki". Rzeczywistość 
okazała się o wiele bardziej dramatyczna. Po 
porażkach w pierwszych dniach Powstania, 
Niemcy sprowadzili do Warszawy doborowe 
oddziały, które miały stłumić walki w mieście.

Mimo, iż latem 1944 roku w starciach         
z Armią Czerwoną, wojska III Rzeszy powoli 
traciły kontrolę na polskimi ziemiami, Niemcy

4

Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie 
pozmieniać. Pozmieniać 

Czy wierzysz, że Bóg prawdziwie cię kocha 
i wszystko, co ci zsyła jest Jego miłością? Czy 
szczerze chcesz każdą Jego wolę wypełnić? Bóg 
wie, że po grzechu pierworodnym twój umysł nie 
umie dobrze rozeznać, co dobre i złe, że twoja 
wola jest chwiejna, egoistyczna, że uciekasz od
trudu i ofiary, a gonisz za tym, co przyjemne. Bóg 
daje ci szczególną pomoc, byś dobrze poznawał 
Jego wolę i zawsze ją spełniał. Jest nią Maryja. 

Ona zawsze wybierała to, co się Bogu spodoba, 
zawsze wiernie spełniała każde Boże życzenie. 
Dlatego otrzymała łaskę, że może być dla ciebie 
pomocą nieustanną. Im bardziej się do Niej 
zbliżysz, tym więcej będzie ci mogła pomóc. Przy 
Niej skończy się twoje opóźnienie w rozwoju 
duchowym, rychło osiągniesz właściwy wzrost, a 
będąc Jej wierny dojdziesz do pełni. Możesz z Jej 
pomocy skorzystać, możesz Jej pomoc odrzucić. 

Co to jest
oddanie się Maryi?

Istota stworzona cofa się w rozwoju w miarę 
jak odd

Warszawa wspomina swoich bohaterów
   W tym roku obchodziliśmy siedemdziesiątą trzecią rocznicę Powstania Warszawskiego. Każdego 
roku latem i wczesną jesienią w wielu miejscach stolicy wspominamy bohaterstwo warszawiaków, 
którzy przed laty podjęli niezwykle trudną i dramatyczną walkę z niemieckim okupantem.
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Zamiary Stalina wobec przyszłości naszej 
Ojczyzny były zupełnie inne i nie było w nich 
miejsca dla polskiego rządu na emigracji, 
żołnierzy Armii Krajowej i przywódców pod-
ziemnego państwa polskiego. Wojska Stalina 
stały na prawym brzegu Wisły i czekały aż 
warszawiacy się wykrwawią w walkach     
z przeważającymi siłami niemieckimi. Jedy-
nie niektórzy polscy żołnierze, których los 
postawił u boku czerwonoarmistów, złamali 
rozkazy swoich dowódców, przekroczyli 
rzekę i dołączyli do Powstańców.
   Przez 63 dni walk zginęło około 200 tysięcy 
warszawiaków. Dzisiaj nie da się już ustalić 
dokładnej liczby zabitych - tych wszystkich, 
którzy zginęli, których ciał nigdy nie odnale- 
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Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii na 
portalu Facebook.

www. facebook.com/
ParafiaWilanowAnna

W drugiej połowie XVI wieku muzułmańskie imperium tureckie,  
niebezpiecznie zagrażało europejskiemu chrześcijaństwu. Usiłowania te 
napotkały silny i skuteczny opór ze strony nieustraszonego męża 
zasiadającego wówczas na tronie papieskim – świętego Piusa V.

    

   Dzięki wytrwałym zabiegom dyplomaty-
cznym po wielu wysiłkach udało się temu 
wielkiemu papieżowi stworzyć flotę złożoną 
z prawie dwustu galer dostarczonych przez 
królestwa Hiszpanii, Neapolu i Sycylii, re-
publiki Wenecji i Genui, a także przez Zakon 
Maltański i samo Państwo Kościelne. Flota ta, 
ożywiona obietnicą zapowiedzianego przez 
papieża zwycięstwa, wyruszyła z ufnością na 
miejsce ostatecznego starcia. Bitwa została 
stoczona 7 października 1571 roku w pobliżu 
portu Lepanto, u wejścia do Zatoki Korynckiej.
  Pomimo słabości liczebnej i bardzo 
niekorzystnego początku walk, sytuacja  
w końcu odwróciła się na korzyść strony 
katolickiej, a stało się to dzięki spektakularnej 
interwencji Matki Bożej, która pojawiła się na 
niebie, wzbudzając popłoch wśród muzuł-
manów.
   Św. Pius V miał cudowną wizję: przer-
wawszy pracę z jednym ze swoich pomoc-
ników, skierował się do okna i patrząc w nie-
bo, ogłosił pomyślne zakończenie bitwy.
    Dwa tygodnie później dotarła do Rzymu 
wieść o zwycięstwie, jeszcze jeden dowód na 
skuteczność modlitwy różańcowej. W rze-
czywistości bowiem tego samego dnia, w któ-
rym miała miejsce bitwa, bractwa różańcowe 
w Rzymie organizowały procesje i modlitwy

publiczne o sukces wojsk katolickich. 
 Dla upamiętnienia tego niezwykłego wy-
darzenia św. Pius V ustanowił święto Matki 
Bożej Zwycięskiej, które miało być obcho-
dzone co roku w pierwszą sobotę paź-
dziernika (dzień tygodnia, w którym miała 
miejsce bitwa pod Lepanto). Polecił 
również dołączyć do Litanii Loretańskiej 
inwokację: Wspomożenie wiernych, módl 
się za nami.

W 1573 roku papież Grzegorz XIII 
zmienił nazwę święta na Matki Bożej 
Różańcowej, co jeszcze bardziej podkre-
śliło rolę, jaką nabożeństwo to odegrało    
w odniesionym zwycięstwie. W 1716 roku 
papież Klemens XI rozszerzył święto na 
cały zachodni Kościół. 5 sierpnia owego 
roku muzułmańscy Turcy zostali raz 
jeszcze pokonani pod Pietrovaradinem na 
Węgrzech (dziś miasto to leży w Serbii) 
przez księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.

I wreszcie na początku XX wieku wielki 
następca świętego Piotra, św. Pius X, 
wyznaczył święto Matki Bożej Różańcowej 
na 7 października.

Antonio Borelli 
Różaniec – ratunek dla świata

Kraków 2014, s. 52-54

  Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego 
obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na 
fundusz stypendialny dla uzdolnionej, nie-
zamożnej młodzieży z małych miast i wsi. 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
wspiera aktualnie prawie 2300 młodych 
ludzi. Przykościelne i publiczne kwesty, pro-
wadzone na ulicach miast, na dworcach ko-
lejowych i autobusowych, w portach lotni-
czych, na deptakach i w centrach handlo-
wych, to wydarzenia w czasie których blisko 
100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbiera 
środki na stypendia edukacyjne dla pod-
opiecznych Fundacji.

Informacje 
Konferencji Episkopatu Polski

 Próba podboju świata chrześcijań-
skiego przez islam rozpoczęła się 
podbojem Ziemi Świętej w 638 r. Nie-
całe sto lat później muzułmanie zdążyli 
już opanować Afrykę Północną, zająć 
Hiszpanię i dotrzeć do Poitiers. „Pod-
wojenie tej odległości doprowadziłoby 
Saracenów do granic Polski i wzgórz 
Szkocji” – pisał ówczesny historyk.
 Zorganizowane przez chrześcijan 
krucjaty zdołały powstrzymać na jakiś 
czas inwazję islamu na zachód. Ale 
wojska spod znaku półksiężyca nie dały 
za wygraną. Zaatakowały ponownie w 
XVI w., w wyjątkowo dogodnym dla 
siebie czasie. Europa była wówczas 
skłócona, jedność wiary zachwiana 
przez reformację. Tymczasem wybrana 
przez Turków strategia walki zdawała 
się gwarantować szybkie i pewne zwy-
cięstwo. Uderzenie miało pobiec mo-
rzem. Po zajęciu portów wojska Selima 
II, „pana całej ziemi”, miały ruszyć na 
Rzym. Sułtan ogłosił, że z Bazyliki Pio-
trowej uczyni stajnię dla swych koni… 
Nic nie mogło go już powstrzymać. 
Tylko cud.
   W 1571 r. pod Lepanto rozegrała się 
bitwa morska, która miała zadecydować 
o losach ówczesnego świata. Wbrew
wszelkim ludzkim przesłankom zakoń-
czyła się zwycięstwem nielicznych
wojsk chrześcijańskich. A może nale-
żałoby spojrzeć na tę bitwę inaczej i po-
wiedzieć, że jej wynik był zgodny z lo-
giką Bożą, zwyciężyła bowiem wielka
chrześcijańska armia: wojsko różań-
cowe. Tej logice dali najpiękniejszy wy-
raz Wenecjanie, którzy po bitwie wznie-
śli w swym mieście kaplicę Matki Bożej
Różańcowej, a na jej ścianach wypisali
słowa, które przeszły do legendy: „Non
virtus, non arma, non duces, sed
Mariae Rosiae victores nos fecit” – „Nie
odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale
Maria różańcowa uczyniła nas zwy-
cięzcami”.

 Źródło: Internet

Dzięki Różańcowi wybłagano zwycięstwo pod Lepanto 

Cud pod Lepanto

Różaniec 
modlitwą zwycięzców

   Od 2001 roku Dzień Papieski przypada 
zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę 
wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Jest to dzień łączności z Ojcem 
Świętym Franciszkiem, w czasie którego 
wierni są zachęcani do zgłębiania nauczania 
Jana Pawła II. 
 Każdego roku Dzień Papieski jest wy-
darzeniem nie tylko duchowym, ale również 
intelektualnym i kulturalnym. Organizowane 
są konferencje, seminaria i sesje naukowe 
poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obcho-
dom towarzyszą również liczne koncerty, kon-
kursy, biegi czy spływy kajakowe, przedsta-
wienia teatralne, wystawy zarówno ogólno-
polskie jak i w formie przedsięwzięć lokal-
nych.

   Słowa hasła zostały zaczerpnięte z listu  apostolskiego "Novo millennio ineunte" św. 
Jana Pawła II i mają być zaproszeniem do docierania do głębi nauczania Papieża 
Polaka. 

Jan Paweł II wypowiada-
jąc słowa „Idźmy naprzód   
z nadzieją!” chciał, by 
ludzie stawali się 
świadkami nadziei we 
współczesnym świecie.

ziono, których pochowano w stołecznych 
parkach, ogródkach przy kamienicach i do-
mach, których ciała przykryły ruiny zburzo-
nego miasta. Zdecydowanie najwięcej ofiar 
było wśród ludności cywilnej, która mężnie i 
dzielnie walczyła o każdy skrawek ukocha-
nego miasta. Tak wysoki odsetek cywilów 
wśród ofiar Powstania to także efekt syste-
matycznej eksterminacji ludności przez 
oddziały niemieckie, czego najdramaty-
czniejszym przykładem pozostaje rzeź Woli 
z sierpnia 1944 r.  
   Powstanie zakończyło się klęską polskich 
patriotów, którzy bronili ziemi naszych 
przodków przed okupantem. 2 października 
ustały walki w stolicy, a w nocy z 2 na 3 
października przywódcy Powstania podpi-
sali akt kapitulacji.
  Cel polityczny Powstania także nie został 
osiągnięty. Polacy nie mieli wpływu na 
kształt powojennego świata. Pomimo ofiar-
ności naszych rodaków, walczących ramię 
w ramię z naszymi brytyjskimi, francuskimi i 
amerykańskimi sojusznikami o uwolnienie 
Europy spod dominacji III Rzeszy, nie 
zostaliśmy po wojnie dopuszczeni do decy-
dowania o własnym losie. Zostaliśmy potra-
ktowani jakbyśmy to my byli przegranymi, a 
głos jedynego legalnego rządu polskiego 
(Rządu RP na uchodźctwie) został 
zignorowany. 
  Odtworzona po wojnie Polska została 
oddana Stalinowi niczym łup wojenny i do-
piero po 1989 roku zaczęliśmy naszą suwe-
renność stopniowo odzyskiwać. 

Marzenia walczących w 1944 roku dzisiaj 
stały się już rzeczywistością. Właśnie o taką, 
wolną i niepodległą Polskę walczyli, a my 
jesteśmy im za to winni wdzięczność, sza-
cunek i cześć pamięci tych, którzy zginęli 73 
lata temu w boju o wolność Warszawy i nie-
podległość naszej Ojczyzny.

Andrzej Kryński
nauczyciel, historyk i menedżer kultury 

absolwent UW i SGH
Źródła:
Alexandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne pow-
stanie, Warszawa 2013. 
www.wikipedia.com (m.in. hasła: powstanie warsza-
wskie, Rząd Rzeczypospolitej na uchodźctwie, 
Znak Polski Walczącej, 1. Dywizja Pancerno-
Spadochronowa Hermann Göring, 36. Dywizja 
Grenadierów SS Dirlewanger,  Kopiec Powstania 
Warszawskiego, Rosyjska Wyzwoleńcza Armia 
Ludowa).
www.polskieradio.pl (http://
www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1872923,Na-
Kopcu-Powstania-Warszawskiego-uroczystosci-
w-73-rocznice-zakonczenia-walk-w-stolicy)
www.um.warszawa.pl (http://
www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zako-czenie-
obchod-w-73rocznicy-powstania-warszawskiego-
uroczysto-na-woli)
Notka informacyjna (Kapitulacja)  wydana  przez  
Muzeum Powstania Warszawskiego 

W Wilanowie pod okupacją niemiecką
    13 marca 1944 r. oddział Dywersji Bojowej 
V Rejonu „Gątyń” Armii Krajowej przepro-
wadził zamach na zastępcę komendanta 
żandarmerii niemieckiej powiatu warszaw-
skiego, wyjątkowego wroga Polaków i mor-
dercy pojmanych żołnierzy podziemia, 
Oberlejtnanta Wilhelma Bunjesa. Była to 
jedna z bardziej głośnych i w pełni udanych na 
terenie gminy Wilanów akcja, jednocześnie po 
„Akcji Wilanów” najbardziej spektakularny 
odwet na wrogach naszego narodu, tym 
bardziej, że żaden z żołnierzy biorących udział 
w walce nie odniósł nawet rany. 
  Akcję przeprowadzono w Powsinie. w po-
łudnie, przy bramie cmentarza parafialnego i 
naprzeciw miejsca, gdzie tuż po zakończeniu 
okupacji niemieckiej, powstał cmentarz 
Powstańców Warszawy, na którym spoczęli 
koledzy i towarzysze broni, biorących udział 
w zamachu. 
   Już raz sąd Polski Podziemnej wydał wyrok 
na Bunjesa, który próbowano bezskutecznie 
wykonać w Sokołowie Podlaskim, gdzie wów-
czas służył. Po przeniesieniu do Warszawy, 
Bunjes nadal nękał i mordował Polaków        
w okrutny sposób. Do wykonania kolejnego 
wyroku – zamachu wyznaczono odział pod 
dowództwem ppor. Stanisława Milczyńskiego 
„Gryfa”.
   W jego skład wchodzili podchorążowie: Bog-
dan Łączyński „Radwan”, Michał Sokolniki 
„Adolf”, Janusz Radomyski „Cichy”, Waldemar 
Olbrysz „Dąb” i Zbysław Olbrysz „Sęp”. 
 Ppor. „Gryf” na wypadek nieprzewidzianego 

zagrożenia wyznaczył również grupę osłono-
nową w składzie: dowódca sierż. Józef 
Jabłoński „Wilczek” oraz podchorążowie: 
Ksawery Frank „Kiejstut”, Zdzisław Gawęda 
„Fanatyk”, Stanisław Anusiewicz „Over”, 
Stefan Bączkowski „Dziób” i Jan Frankowski 
„Pantera”. Gotowi do akcji, ukryci w pobliżu 
przepływającego nieopodal potoku, czekali na 
rozwój sytuacji. Wszyscy żołnierze biorący 
udział w zamachu, pochodzili z okolicznych 
wsi. 
    Na rozpoczęcie akcji partyzanci oczekiwali 
w domu, znajdującym się w pobliżu cmen-
tarza, zajętym na czas oczekiwania przed 
zamachem, należącym do Stanisława Czubka. 
Nie chcąc narażać rodziny Czubków i 
mieszkańców Powsina na represje ze strony 
Niemców, zamachowcy udawali brytyjskich 
skoczków, posługując się kilkoma znanymi 
sobie słowami angielskimi. Również amunicja 
użyta podczas akcji, pochodziła z zrzutów. 
Gdy zbliżał się moment działania, grupa 
żołnierzy wmieszała się w kondukt pogrze-
bowy idący z kościoła i dotarła bezpiecznie na 
cmentarz. Nastały chwile nerwowego ocze-
kiwania.
   Gdy samochód z Bunjesem i żandarmami 
zbliżył się do powsińskiego cmentarza, 
pierwszy strzelił „Gryf”. Po nim pozostali, ukryci 
za murem cmentarnym, AK-owcy zasypali 
gradem pocisków z pięciu stenów, niemiecki 
pojazd i obrzucili go granatami. Po krótkiej 
wymianie ognia zapadła cisza. W wyniku 
ostrzału samochodu zginął Bunjes, dwóch 

 żandarmów niemieckich i jeden volksdeutsch, 
mieszkaniec wsi Kampinos. 
  Jeden z żandarmów został ciężko ranny. Po 
zabraniu broni i dokumentów znalezionych 
przy żandarmach, żołnierze AK spalili samo-
chód i bezpiecznie wycofali się do Lasu 
Kabackiego. Natomiast grupa osłonowa przez 
pola i łąki powsińskie przedostała się bez 
przeszkód do Okrzeszyna. 
   Udało się całkowicie zmylić Niemców, że 
akcji dokonali skoczkowie z Anglii. Sam sołtys 
wsi Kępa Zawadowska – volksdeutsch August 
Kerner gwarantował żandarmom, że nikt 
z miejscowych nie uczestniczył w tym 
zamachu. Krzysztof Kanabus

Źródła:
Krzysztof Głuchowski, Śladami pradziadów,
Rafał Utracki, Contumaces  Legio intera Samodzielny, 
Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ 1939-45 
Romana Komorowska-Filipiak, Jacek Latoszek, 
Nasi bohaterowie,
Bożenna Niemierowska-Szczepańczyk, Wilanów w 
czasie okupacji niemieckiej 1939-45,
Bernard de Roquefeuil, Uciekinier
Włodzimierz Kalicki, Monika Kuhnie, Sztuka 
zagrabiona. Uprowadzenie madonny,
Tadeusz Stępień, Żołnierska wigilia w pałacu króla Jana 
Bogusław Gajdziński, Na Kępie Zawadowskiej i 
Latoszkowej,
Zdzisław Wnorowski, Uderzenie na Kordegardę,
Juliusz Deczkowski „Laudański”, W 25. rocznicę „Akcji 
Wilanów”.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 5, 1–7

  Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi 
pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 
Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym 
pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni 
i zasadził w niej szlachetną winorośl; 
pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocz-
nię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 
Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężo-
wie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną 
a między winnicą moją. Co jeszcze miałem 
uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem 
w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona 
wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc 
dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy 
mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgra-
biono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją strato-
wano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie 
przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty 
i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na 
nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów 
jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 
Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawie-
dliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 
a oto krzyk grozy.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 80, 9.12–16.19–20

Winnicą Pana jest dom Izraela

Przeniosłeś z Egiptu winorośl
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swe latorośle.

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 6–9

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale 
w każdej sprawie wasze prośby przedsta-
wiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem! A pokój Boży, który przewyższa 
wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 
i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, 
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje 
na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 
chwalebnym – to miejcie na myśli! Czyńcie to, 
czego się nauczyliście, co przejęliście, co 
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg 
pokoju będzie z wami.

Wszyscyśmy

J 15, 16 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 
abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA 
Mt 21, 33–43
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Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Nr 448

Oto słowo Pańskie
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Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

2.

6.1.

– 

4.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii św., w czasie 
którego zostaną poświęcone różańce 
rozpocznie się katechezą o godz. 11.00.
Jak co roku, nasza parafia organizuje 
Jubileusz Małżeństw obchodzących ro-
cznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza 
św. zostanie odprawiona o godz.16.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych. Zapraszamy bielanki, 
ministrantów i inne wspólnoty parafialne do 
wzięcia udziału w procesji. 
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, 
Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabo-
żeństwo różańcowe odprawiane jest w nie-
dziele o godz.17.00, a w dni powszednie po 
Mszy Św. o godz.17.00. Dzieci na wspólny 
Różaniec zapraszamy szczególnie w po-
niedziałki, wtorki i czwartki o godz.17.30. 

Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski pod 
hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Przed 
kościołem członkowie Akcji Katolickiej zbierają 
ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, wspierającej zdolną młodzież 
z małych miasteczek i wsi. Przypominamy, że 
Fundacja ta zajmuje się upamiętnieniem 
Pontyfikatu św. Jana Pawła II przez promo-
wanie nauczania Papieża i wspieranie 
określonych przedsięwzięć społecznych, 
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Zapraszamy na kolejne nabożeństwo 
fatimskie, które odbędzie się w naszym 
kościele w piątek, 13 października 2017., po 
Mszy Świętej o godz. 18.00.
W następną niedzielę 15 października po 
każdej Mszy Św. parafialna Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym wraz z innymi 
grupami działającymi w parafii włączając się 
w inicjatywę „Zatrzymaj aborcję” będzie 
zbierała podpisy popierające tę inicjatywę. 
Przy składaniu podpisu będzie potrzebny 
PESEL.

8.

w poniedziałek, 9 października, wspo-
mnienie bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa,
w piątek, 13 października, wspomnienie 
bł. o. Honorata Koźmińskiego, kapłana..

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.

ks. Tomasz Lis

K O M E N T A R Z
  „Chcę zaśpiewać Memu Przyjacielowi 
pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!” 
Jakże piękne i bogate w treść są te słowa 
z Księgi proroka Izajasza. Trzeba nam 
zatrzymać się nad tymi słowami choć na 
chwilę i ZACHWYCIĆ nimi. Sam Bóg, 
Stwórca wszechrzeczy nazywany jest 
naszym Przyjacielem! To On „zasadza 
szlachetną winorośl w winnicy” - powołuje 
nas do życia. To On wyposaża nas we 
wszelkie talenty, uzdolnienia, daje środo-
wisko rodzinne, przyjaciół, znajomych. 
Wszystko to czyni z ogromnej MIŁOŚCI do 
człowieka. 

   Bóg pragnie naszej odpowiedzi na swoją 
miłość. Chce byśmy wydali „słodkie wino-
grona” swego życia, a nie „cierpkie jagody”.

 Czy ja zauważam to ogromne obda-
rowanie, miłość ze strony Boga?  Czy jest 
we mnie postawa wdzięczności i współ-
praca z Jego łaską, by wydać dobre i pię-
kne owoce swego życia? 

  „Chwałą Boga jest człowiek żyjący” pisał 
św. Ireneusz z Lyonu.

   Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był 
pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierża-
wę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili 
jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 
trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz 
i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do 
nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna 
mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. 
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co 
uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: 
Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda 
w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus 
im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam 
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, 
a dane narodowi, który wyda jego owoce.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

od 08.10.2017 do 12.11.2017r.
Módlmy się, aby wzrastağy 
szeregi czcicieli Matki BoŨej 

poprzez powstawanie 
nowych K·ğ ŧywego R·ŨaŒca.

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM 
RÓŻAŃCA 
ŚWIĘTEGO

   ZAPRASZA 

na prezentację gobelinów

ELŻBIETY HADAŁY

Wystawę tę można oglądać 
do końca listopada 2017 r.

w godzinach pracy 
kawiarenki parafialnej

7.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 

organizuje
Kurs doradcy życia rodzinnego

Celem kursu jest przygotowanie ucze-
stników do pracy w parafialnych pora-
dniach, w tym towarzyszenie i przygo-
towywanie narzeczonych do zawarcia 
sakramentu małżeństwa i pierwsza 
pomoc rodzinie w kryzysie.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00–13.00, tel. 22 53 17 244 lub 664 
42 42 41. 

 Zgłoszenia przyjmowane są do 
13 października 2017 r.

3.

5.

–
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