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Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jerze-
go Popiełuszki, kapłana i męczennika do
naszego kościoła odbędzie się w niedzielę, 
22 października br., przed Mszą św. 
o godz. 18.00. Zapraszamy do licznego
udziału w uroczystości.

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. 
Dziś po każdej Mszy św. członkowie wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym wraz z 
innymi grupami działającymi w parafii,
włączając się w inicjatywę „Zatrzymaj 
aborcję”, będą zbierali podpisy popierające 
tę inicjatywę. Przy składaniu podpisu będzie
potrzebny numer PESEL.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
Parafialnych, które będziemy wystawiać 
w naszym kościele już po raz trzeci. Chętne 
dzieci zapraszamy do kanonii w niedzielę 
22 października br., po Mszy św. o godz. 
11.30. Szczegółowych informacji udziela 
siostra Ludmiła.
W dniach 23–26 października zostanie
podstawiony przy naszym kościele kontener
na makulaturę. Dochód ze sprzedaży maku-
latury będzie przeznaczony na budowę
studni w Sudanie.
Zapraszamy do dzwonnicy na prezentację 
gobelinów Elżbiety Hadały. Wystawę można 
będzie oglądać do końca listopada. 
W zeszłą niedzielę członkowie Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej zebrali do puszek
3881,79 PLN i 20 £ na rzecz Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie 
zaprasza na wykład ks. Prof. Waldemara 
Chrostowskiego pt.: „Jak czytać Pismo 
Święte?”. Wykład odbędzie się w środę, 25
października br. o godz. 19.00 w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie
Przedmieście 66 (obok kościoła św. Anny).
Wstęp wolny.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 25, 6–10a

  Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich 
ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, 
ucztę z wybornych win, z najpożyw-
niejszego mięsa, z najwyborniejszych win. 
Zedrze On na tej górze zasłonę, 
zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, 
i całun, który okrywał wszystkie narody; raz 
na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg 
otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę 
od swego ludu na całej ziemi, bo Pan 
przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto 
nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy 
naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego 
zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie 
na tej górze.  

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–6

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził 
przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać 
z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków 
jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, 
obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym 
razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim 
ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa 
zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie 
każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu 
naszemu chwała na wieki wieków! Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ef 1, 17–18 

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

EWANGELIA 
Mt 22, 1–14

   Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 
chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z 
poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwie-
rzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie 
na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden 
na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy (ich), 
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. 
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 
zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł 
swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili wszystkich, których 
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypa-
trzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, 
nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: 
Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju 
weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł 
sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 
na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, 
lecz mało wybranych.

K O M E N T A R Z
   „Powiedzcie zaproszonym: Oto przy-
gotowałem moją ucztę ...”. 

   Zarówno I czytanie jak i Ewangelia 
mówią nam dziś o UCZCIE. Obrazy 
„tłustego mięsa” i „wybornego wina” 
mogą sugerować, że chodzi o zwykłą, 
no może wykwintną ucztę. Ale tak nie 
jest! Chodzi o ucztę NIEZWYKŁĄ i to 
w różnych aspektach. 

   Zapraszający jest niezwykły, bo to sam 
Bóg, sam Jezus. „Potrawy” są 
niezwykłe, bo to Ciało i Krew Jezusa. 
I niezwykłe jest to, że wszystko dzieje się 
tak ZWYCZAJNIE. I chyba to jest 
przyczyną, że są tacy, którzy lekceważą 
zaproszenie i wybierają „swoje pole, 
kupiectwo”?

  A jak jest ze mną? Doceniam ten 
ogromny dar Pana Boga? Jestem na 
Mszy świętej w każdą niedzielę? Jestem 
na spotkanie z Panem na tyle 
przygotowany, by karmić się jego 
Ciałem? 

 Pan Jezus czeka ...
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Módlmy się, aby wzrastağy 
szeregi czcicieli Matki BoŨej 

poprzez powstawanie 
nowych K·ğ ŧywego R·ŨaŒca.

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM 
RÓŻAŃCA 
ŚWIĘTEGO

na prezentację gobelinów

ELŻBIETY HADAŁY

Wystawę tę można oglądać 
do końca listopada 2017 r.

w godzinach pracy 
kawiarenki parafialnej
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w poniedzia ł ek, 16 października, wspo-
mnienie św. Jadwigi Śląskiej,
we wtorek,17 października, wspomnienie 
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 
męczennika,
w środę, 18 października, święto św. 
Łukasza, Ewangelisty,
w czwartek, 19 października, wspomnienie 
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i mę-
czennika,
w piątek, 20 października wspomnienie 
św. Jana Kantego, kapłana,
w sobotę, 21 października, wspomnienie 
bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławie-
ństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

Tomasz Jarosław Przybysz 
i
Aleksandra Wroniuk, 
oboje z parafii tutejszej, - zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących miedzy narzeczonymi zobowią-
zany jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
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Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko
   19 października 2017r., obchodzimy wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, 
kapłana i męczennika. 

Jan Paweł II wielokrotnie wspominał 
księdza Popiełuszkę w czasie audiencji 
generalnych w Watykanie oraz podczas 
pielgrzymek do ojczyzny, osobiście modlił 
się u grobu ks. Jerzego 14 czerwca 1987 r. 

W wywiadzie udzielonym w 2013 roku 
watykańskiemu dziennikowi "L'Osservatore 
Romano" matka ks. Jerzego, ówcześnie 92-
letnia Marianna Popiełuszko, opowiedziała 
o swoim ostatnim spotkaniu z synem we 
wrześniu 1984 roku, które miało miejsce 
miesiąc przed jego śmiercią.

„Przyjechał do domu bez zapowiedzi. Nie 
mówił o sobie, ale wiedziałam, że go 
śledzono, nawet z okien naszego domu 
widać było auta z agentami. Ale on był 
odważny, pomimo, że fizycznie słaby - 
powiedziała matka księdza. 

Zostawił mi do zacerowania swoją 
sutannę, mówiąc: Zabiorę ją następnym 
razem. Jeżeli nie, to będziesz miała po mnie 
pamiątkę. A żegnając nas, powiedział: 
Pamiętajcie, jeśli umrę, nie opłakujcie 
mnie”.

Elżbieta Wrotek

Żródło: Internet

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy 
koło Suchowoli na Białostocczyźnie. Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli. Jako 
młody chłopak był ministrantem i wyróżniał 
się głęboką religijnością. 

Po maturze wstąpił do Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie. Po pierwszym roku studiów został 
skierowany do przymusowej zasadniczej 
służby wojskowej, którą odbywał w latach 
1966–1968 w specjalnej jednostce dla kle-
ryków o zaostrzonym rygorze w Barto-
szycach. 

28 maja 1972 otrzymał święcenia kapła-
ńskie z rąk prymasa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, a 11 czerwca 1972 odprawił 
prymicyjną mszę świętą w kościele w Dzia-
łoszynie. W latach 1974–1976 był studentem 
Studium Pastoralnego Instytutu Teologii 
Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. 

Pracował w kilku parafiach Archidiecezji 
Warszawskiej: w Ząbkach, Aninie, w parafii 
pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie, był 
duszpasterzem akademickim przy kościele 
św. Anny w Warszawie, a od czerwca 1980 
pracował w parafii pw. św. Stanisława Kostki.

 W 1978 został duszpasterzem środowisk 
medycznych w Warszawie, a po przeło-
mowych strajkach w 1980 roku zorganizował 
duszpasterstwo ludzi pracy. Był jednym           
z inicjatorów Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. Organizował wykłady dla 
robotników, lekarzy, znany był również z tro-
ski o ludzi ubogich, prześladowanych oraz 
rodziny internowanych. W swojej działalności 
potrafił wokół idei wolności i solidarności 
zjednoczyć różne środowiska stolicy, od 
hutników, pielęgniarki i studentów po 
artystów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Ksiądz 
Popiełuszko co miesiąc odprawiał w kościele 
pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu mszę 
za Ojczyznę. Gromadziły się na niej tysiące 
ludzi. Miał odwagę mówić prawdę o człowieku 
i systemie, który go zniewalał. Kilka godzin 
przed śmiercią, podczas rozważań różań-
cowych w Bydgoszczy modlił się: „Módlmy 
się, byśmy byli wolni od lęku zastraszenia, ale 
przede wszystkim od rządzy odwetu i 
przemocy”.

Po nabożeństwach odprawionych 19 paź-
dziernika 1984 w parafii Świętych Polskich 
Braci Męczenników w Bydgoszczy, ksiądz 
Jerzy Popiełuszko wracał do Warszawy. 
Samochód prowadzony przez Waldemara 
Chrostowskiego, który był kierowcą duchow-
nego, został zatrzymany przez funkcjonariu-

szy bezpieki, ubranych w mundury drogówki. 
Esbecy uprowadzili zarówno księdza, jak i 
Waldemara Chrostowskiego. Kierowcy udało 
się uciec, ksiądz Jerzy był torturowany i został 
zamordowany. 
   Na wieść o tragicznej śmierci duchownego 
ówczesny Prymas Polski kard. Józef Glemp 
powiedział: Jestem przekonany, że męcze-
ńska śmierć księdza Jerzego może przyczynić 
się do większego dobra – powiedział to 
dlatego, że odsłoniły się kłamstwa, odsłoniło 
się zło. Doszło do publicznego ukazania tego, 
co jest złem. 
 Ciało księdza Jerzego Popiełuszki odna-
leziono 31 października 1984 r., a 3 listopada 
odbył się pogrzeb kapelana Solidarności, 
który zgromadził wielotysięczne tłumy i prze-
kształcił się w wielką manifestację. Wszędzie 
były widoczne transparenty zdelegalizowanej 
wówczas "Solidarności"

Grób ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa, kościół  
pw. św. Stanisława Kostki. Wikimedia Commons/dp. 
Fot.: Reytan

Pomnik w kształcie 
przewróconego krzyża 
upamiętniający porwanie 
księdza Jerzego 
Popiełuszki w Górsku 
w dniu 19 października 
1984 r. 
Wikimedia Commons/dp. 
Fot.: Przemysław Jahr

    Duchowny został pochowany przy kościele 
pw. św. Stanisława Kostki, gdzie był wikarym. 
Miejsce to jest do dziś celem licznych 
pielgrzymek.  
    Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełu-
szko został powszechnie uznany za męczen-
nika okresu komunizmu. W 1997 roku, za 
pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się pro-
ces beatyfikacyjny ks. Jerzego. Został beaty-
fikowany 6 czerwca 2010. Na ołtarze wyniósł 
go Benedykt XVI.
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Uroczyste wprowadzenie relikwii 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki do 
naszego kościoła odbędzie się      
w niedzielę, 22 października br., 
przed Mszą św. o godz. 18.00.

    Zakątki i ulice Wilanowa

Ulica Zygmunta Vogla
  Zygmunt Vogel był polskim malarzem 
akwarelistą, rysownikiem i architektem.  
Urodził się 15 czerwca 1764 w Wołczynie 
jako syn kuchmistrza księcia Michała 
Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litew-
skiego, ale już jako dziecko stracił ojca. 
Czartoryscy zatroszczyli się o los sieroty i 
pomogli w jego naukach, dali mieszkanie     
w Warszawie na swojej posesji przy Solcu, a 
potem zaprotegowali go swoim rozlicznym 
krewnym.
  Nauki, jakie pobierał, miały zrobić zeń 
architekta lub budowniczego, ale nic z tego 
nie wyszło, bo w wieku lat szesnastu, dzięki 
wstawiennictwu Stanisława Kostki Potoc-
kiego, został przyjęty do Malarni Królewskiej 
na Zamku w Warszawie, gdzie zapoznał się 
z pracami Bernarda Bellotta zwanego 
Canaletto. To wtedy w Ptaszku, bo tak zwali 
Vogla przyjaciele, zrodziło się zamiłowanie 
do widoków miejskich, do odwzorowywania 
architektury.  
  Zaczął od kopii dzieł Canaletta, które 
zamawiał u niego Michał Jerzy Wandalin 
Mniszech, marszałek wielki koronny, ale 
potem zaczął malować własne widoki 
Warszawy. Nie używał prawie farb olejnych; 
jego domeną były akwarela, tusz, ołówek, 
sepia. Po latach prace te − pod wpływem 
czynników atmosferycznych − straciły barwy i 
płowiejąc nabrały tonacji szarobrązowej. 

Różaniec do granic 
Pielgrzymi z parafii pw. św. Anny w Wilanowie modlili się w Niemirowie na granicy 
z Białorusią. Fot. Krzysztof Kanabus

  W roku 1787 młodym rysownikiem 
zainteresował się król Stanisław August. 
Polecił Voglowi udać się do „Krzeszowic, 
Tęczyna, Alwerni, Lipowca, Olkusza, 
Rabsztyna, Pieskowej Skały...” w celu 
zrobienia szkiców tych miejsc i zebrania 
wiadomości historycznych. Z tej i innych 
podróży powstał album zawierający 63 
akwarele i rysunki. Stanisława Augusta 
interesował też Gdańsk, więc wysłał tam 
swego protegowanego w roku 1788.         
Z powstałych wówczas akwarel zacho-
wały się tylko dwie, ale musiało być ich 
znacznie więcej, o czym świadczą 
ołówkowe szkice w zeszycie Vogla, który 
spędził w Gdańsku prawie dwa lata.       
W Warszawie Vogel bywał uczestnikiem 
organizowanych przez Stanisława Augu-
sta obiadów czwartkowych.
  Vogel podróżując po kraju, wykonywał 
widoki zamków, ruin, miast i rezydencji, 
posiadające dużą wartość dokumen-
tacyjną. Malował akwarelą, sepią i tuszem 
a prace jego szły w tysiące. Część z nich 
została wydana w akwafortach i akwa-
tintach J.Z. Freya (Zbiór sławniejszych 
pamiątek narodowych w Polsce, 1806). 
  Po abdykacji króla, jego wyjeździe do 
Petersburga i rychłej śmierci, Vogel 
zaczął szukać innej pracy. Został nauczy-
cielem Liceum Warszawskiego, a w 1817 
dostał katedrę perspektywy w Oddziale 
Sztuk Pięknych świeżo otwartego 
Królewskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Brał udział w wystawach 
warszawskich w 1819, 1821 i 1825 roku, 
uzyskując na pierwszej z nich srebrny 
medal za akwarelę Widok kościoła 
Dominikanów Obrermantów. 
   Vogel w swoim dorobku miał też pro-
jekty architektoniczne. W 1818 roku został 
kawalerem Orderu Świętego Stanisława 
IV. klasy.

Pałac w Wilanowie od strony ogrodu Z. Vogla 

   Do końca życia mieszkał w Warszawie. 
Zmarł 20 kwietnia 1826 roku. Pochowany 
został na cmentarzu ewangelicko-augsbur-
skim w Warszawie (al. 26, nr 6).

Elżbieta Wrotek
Żródło: Internet

W Klimatach Św. Anny zamieszczamy 
artykuły między innymi na tematy:
 Wydarzenia w naszej parafii.
 Ocalić od zapomnienia - nasi 

parafianie i wydarzenia z historii.
 Moje Westerplatte - świadectwa.
 Zakątki i ulice Wilanowa.
 Relikwie świętych i błogosławio-

nych w naszym kościele. 

Zapraszamy Czytelników do przysyłania 
artykułów na powyższe tematy na adres 
Redakcji podany w stopce redakcyjnej.



3Nr 4496 Nr 292

 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w każdej 
większej wsi była kuźnia, można powiedzieć 
zakład „pierwszej potrzeby”, bez której nie 
można było się obejść. Kucie koni, wyrób i 
naprawa wszelakich narzędzi gospodarskich, 
krat, bram, zamków, różnych okuć oraz wielu 
innych podobnych przedmiotów, a w razie 
wojennej potrzeby wyrób broni. To wszystko 
wytwarzali kowale. Podobnie było również    
w Wilanowie. 
  Gdy król Jan III Sobieski wyruszał z Wila-
nowa na wyprawę pod Wiedeń przeciw 
wojskom muzułmańskim, do jego armii 
zaciągnął się kowal Stanisław Kafarek. Po 
udanej odsieczy Wiednia, król zadowolony      
z wkładu jaki wniósł Kafarek w zwycięstwo, 
osadził go w naszym Wilanowie nadając mu 
ziemię i budując kuźnię, na której ścianie 
kazał umieścić napis: 

„Kowalowi i żołnierzowi 
za wiedeńską wyprawę 

– Król Jan”
    W sto lat po śmierci wielkiego wojownika 
króla Jana, w dniu 1 maja 1796 r. księżna 
Izabella Lubomirska, ówczesna właścicielka 
Wilanowa, wystawiła dokument, w którym 
czytamy: 
Izabella z książąt Czartoryskich księżna 
Lubomirska ofiarowuje J. Księdzu Michałowi 
Awedykowi kanonikowi inflandzkiemu, pro-
boszczowi Willanowskiemu w celu wysta-
wienia przez tegoż, swym kosztem szpitala 
dla ubogich i domu dla organisty, plac w ilości 
13062 i ½ łokci polskich, czyli niecały mórg 
leżący pomiędzy plebanią a domem kowala 
w figurze węgielnej od frontu…

   Od czasów króla Sobieskiego do dziś, 
przez ponad 300 lat, budynek kuźni wrósł na 
trwałe w krajobraz Wilanowa, a kowale 
wilanowscy i ich rodziny w miejscową 
społeczność. Ostatnim z nich był pan 
Stanisław Derda. Właściwie i on, jak jego 
poprzednik oraz imiennik, powinien mieć 
podobny napis na budynku kuźni:

Kowalowi i żołnierzowi 
– mieszkańcy Wilanowa

   Stanisław przyszedł na świat pod koniec 
I wojny światowej, 20 października 1917r., 
gdy Warszawę i całe Królestwo Kongresowe 
okupowali Niemcy. Urodził się w pod-
warszawskiej wsi Imielin (dziś jest to część 
warszawskiej dzielnicy Ursynów), będącej 
częścią gminy Falenty w wielodzietnej 
rodzinie Jana i Julii małżonków Derda. Imielin 
to typowa w tej okolicy, podwarszawska 
wieś, w której rodzice Stanisława prowadzili 
gospodarstwo rolne, nastawione głównie na 
uprawę warzyw przeznaczonych na stoły 
mieszkańców Stolicy. Został ochrzczony 
w parafii św. Katarzyny na Służewie. 
 Niestety w rodzinnym archiwum nie za-
chowały się świadectwa szkolne Stasia i do 
końca nie wiadomo, którą z okolicznych szkół

Ostatni wilanowski kowal

Chodziło o próbę przedostania się na tzw. 
„przedmoście rumuńskie”. 
  Podczas przebijania się w kierunku 
Tomaszowa w rejonie Chełma, kanonier 
Derda został poważnie ranny, a jego rozbite 
oddziały weszły w skład „Frontu Półno-
cnego”. Po stoczonej pod Tomaszowem 
Lubelskim przegranej bitwie, żołnierze 
polscy przebili się do lasów Puszczy Solskiej 
w rejon Biłgoraja. Tam, jeszcze 26 września, 
zaszli Niemcom za skórę, niszcząc im 
pojazdy wojskowe. Następnego dnia rano 
odbyła się ostatnia zbiórka oddziału. 
Dowódca ppłk Tadeusz Pietsch podziękował 
artylerzystom za wzorową, pełną poświęceń 
służbę dla Ojczyzny, którą wypełnili do 
końca. Rozformowanie oddziału miało 
miejsce we wsi Górecko Kościelne. W ciągu 
tych 26 wrześniowych dni oddział Stanisława 
przebył ponad pół tysiąca kilometrów wśród 
ciągłych walk i nalotów, po niemiłosiernie 
zatłoczonych drogach, przez palone przez 
Niemców polskie wsie i miasta. 

Ranny żołnierz
 Podczas nalotu bombowców niemieckich 

Stanisław został ranny odłamkiem w biodro 
i przysypany ziemią. Rana była na tyle po-
ważna, że według sanitariuszy nie miał 
szans na przeżycie. Po ustaniu walk, ciągle 
żyjącym żołnierzem zaopiekował się okoli-
czny polski gospodarz, biorąc rannego na 
wóz z sianem, zawiózł do swojego 
gospodarstwa. 
  Tym współczesnym samarytaninem oka-
zał się pan Piotr Drewiecki. Jako inwalida 
z czasów I wojny, doskonale wiedział co 
znaczy los rannego żołnierza. Choć sam bez 
nogi, zaopiekował się żołnierzem, ratując go 
od niechybnej śmierci. Pan Piotr mieszkał 
we wsi Horodysko w gminie Rakołupy. Dziś 
miejscowość ta liczy ponad 200 miesz-
kańców, wchodząc w skład gminy Leśnio-
wice. 

powszechnych ukończył (może w Gra-
bowie?). Po zakończeniu nauki w szkole 
powszechnej rozpoczął  praktykę w zawo-
dzie kowalskim. Zapisał się na kursy 
zawodowe w Piasecznie, gdzie zdobywał 
wiedzę ogólną i teoretyczną w wybranym 
przez siebie zawodzie. Natomiast wiedzę 
praktyczną i doświadczenie zawodowe na-
bywał terminując w kuźni p. Krebsa w Py-
rach. 
   Po kilkuletniej pracy w kuźni i zdobyciu 
odpowiednich umiejętności stanął 21 gru-
dnia 1936 r. do egzaminu czeladniczego. 
Egzamin miał miejsce w Izbie Rzemieśl-
niczej we Włocławku. Po zdobyciu dyplomu 
czeladniczego nadal pracował w kuźni 
p. Krebsa.

We wrześniu 1938 r. został powołany do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej w 1 
Dywizjonie Artylerii Konnej stacjonującym 
w Warszawie przy ul. 29 Listopada. Po 
odbyciu szkolenia na unitarce i złożeniu 
przysięgi wojskowej, w grudniu tego roku, 
skierowano go do szkoły podoficerskiej przy 
1 D.A.K., po ukończeniu której, w maju 1939 
roku przydzielono go do kuźni dywizjonowej.

W drugiej połowie sierpnia 1939 r. 
Dywizjon brał udział w manewrach prze-
prowadzanych w okolicach Wyszkowa. Po 
ogłoszeniu mobilizacji został skierowany do 
Imielina, czyli do wsi, w której przed 22 laty 
urodził się Stanisław. Po dwóch dniach 
jednostka Stanisława została załadowana 
do eszelonu na rampie kolejowej stacji 
Dawidy i skierowana na północne Mazo-
wsze w rejon Mława – Przasnysz, gdzie 
zajęła stanowiska opodal wsi Krzynowłoga 
Mała. Przed wyjazdem na front Stanisław 
pożegnał się z rodziną. Miał taką możliwość, 
ponieważ, można powiedzieć, wyruszał na 
wojnę ze swojego rodzinnego domu.

Wybuch II wojny światowej
   Nadszedł 1 września. Po ataku Niemców 
na Polskę, Dywizjon podjął walkę w składzie 
Mazowieckiej Brygady Kawalerii, wcho-
dzącej w skład Armii „Modlin”. Oprócz 
Dywizjonu w skład Brygady wchodziły rów-      
nież: 1 Pułk Szwoleżerów, 7 Pułk Ułanów 
Lubelskich, 11 Pułk Ułanów Legionowych, 
Batalion Strzelców, Dywizjon Pancerny, 
Bateria Artylerii Przeciwlotniczej i inne 
mniejsze oddziały.  Po walkach w rejonie 
Przasnysza z niemiecką Dywizją Pancerną 
„Kempf” i 1 Brygadą Kawalerii, Dywizjon 
oraz inne oddziały MBK wycofały się przez 
Pułtusk w kierunku Wyszkowa. 
   W jedenastym dniu wojny starły się z nie-
miecką 11 Dywizją Pancerną nacierającą na 
Mińsk Mazowiecki. W dniach 16/17 wrze-
śnia nasz bohater wziął udział w walkach 
pod Włodawą, a po otrzymaniu informacji     
o agresji czerwonej Rosji na Polskę, nasze 
wojska otrzymały rozkaz przejścia w okolice 
Tomaszowa Lubelskiego. 

Podczas wyjątkowej ceremonii w bazylice
świętego Piotra w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego papież Franciszek udzielił ślubu 20
parom. W homilii w czasie Mszy św. mówił, że 
życie małżeńskie to nie serial, ale 
rzeczywistość, w której należy liczyć się 
z trudnościami.

Modlitwa małżonków
Boże, w majestacie nieskończony, który 

stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, pomóż 
nam dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować 
siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim 
umiłowałeś nas do końca, wzmacniaj w nas 
miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby 
w nas nieustannie wzrastała, abyśmy miłując się 
wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. 
Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny 
i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności 
małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas słabość, aby 
niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by 
jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej 
chwale i naszemu dobru. Amen. 

Na życzenie Franciszka wikariat diecezji 
rzymskiej wybrał 20 par spośród tych, które 
przygotowywały się do ślubu i miały już 
w niektórych przypadkach zarezerwowane 
ceremonie w innych kościołach. Żadna z nich nie 
wyobrażała sobie nawet, że ślubu udzieli im
papież.

Na podstawie: „Nasz Dziennik” 
opracowali: A. i Z. Kozikowscy

fot. Reuters, Bogdan Drabik

JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTW  

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety nie jest fikcją, ale sakramentem miłości 
Chrystusa i Kościoła, która w krzyżu znajduje swój sprawdzian i gwarancję – powiedział 
niedawno Ojciec Święty w homilii do nowożeńców, którzy w jego obecności złożyli 
przysięgę małżeńską.

Jak co roku nasza parafia organizuje uroczyście Jubileusz Małżeństw obchodzących 
rocznicę swojego ślubu. To właśnie dziś o godz. 16.00 będziemy przeżywali Dziękczynną 
Mszę św. sprawowaną w ich intencji z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Dostojnym 
Jubilatom życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej.

W homilii Ojciec Święty podkreślił, że to 
właśnie rodziny są pierwszym miejscem, 
w którym kształtujemy się jako osoby, 
a jednocześnie są „cegiełkami” budującymi 
społeczeństwo. Przypomniał, że choć
małżonkowie czasami mogą przeżywać kryzys, 
„tracąc smak małżeństwa”, ale właśnie wtedy 
„Bóg chce im udzielić swojej uzdrawiającej 
mocy, którą jest Jego miłosierdzie. – Otrzymuje 
je ten, kto powierza się Jezusowi 
ukrzyżowanemu” – powiedział Franciszek, 
dodając, że miłość Jezusa, który pobłogosławił 
i uświęcił jedność małżonków, jest w stanie
utrzymać ich miłość i ją odnowić, kiedy po
ludzku rzecz biorąc, zatraca się, rozdziera,
wyczerpuje. – „Miłość Chrystusa może
przywrócić małżonkom radość wspólnego 
podążania, bo małżeństwo jest wspólną 
drogą mężczyzny i kobiety, na której 
mężczyzna ma za zadanie pomagać żonie 
być bardziej kobietą, a kobieta ma za
zadanie pomagać mężowi być bardziej
mężczyzną. Jest to uzupełnianie się różnic” – 
podkreślił Ojciec Święty. Te papieskie słowa są
niezwykle wymowne w kontekście promowania
w świecie groźnej ideologii gender, która neguje
znaczenie płci biologicznej i determinacji 
płciowej dla człowieka.

Papież wyraził przekonanie, że „nieprzeliczo-
na jest siła, ładunek człowieczeństwa zawarty 
w rodzinie: wzajemna pomoc, troska edukacyjna, 
relacje, które wzrastają wraz ze wzrostem osób, 
dzielenie się radością i trudnościami”.

Zwrócił się też do młodych par: „To normalne, 
że małżonkowie się kłócą, zawsze tak jest. Ale 
radzę wam, nigdy nie kończcie dnia nie 
pogodziwszy się. Wystarczy mały gest, w ten 
sposób podąża się dalej”. 

„Życzę wam szczęścia, będą krzyże, ale Pan 
jest zawsze, by nam pomagać iść dalej” – mówił 
papież w swej homilii. Po jej wygłoszeniu przyjął 
od wszystkich par przysięgę małżeńską.

Od ostatniego ślubu, udzielonego przez papieża 
w bazylice świętego Piotra minęło 14 lat. 
Ceremonii tej przewodniczył Jan Paweł II w 2000 r. 
z okazji Jubileuszu Rodziny w obchodzonym wtedy 
Roku Świętym. Przypomina się, że polski papież 
udzielił też wielu ślubów podczas prywatnych 
ceremonii. 

„Małżeństwo jest symbolem życia, prawdzi-
wego życia, to nie serial – to wzajemność 
różnic” – powiedział Franciszek.

„To nie jest gładka droga, bez konfliktów, nie,
to nie byłoby ludzkie. To zobowiązująca podróż, 
niekiedy trudna i sporna, ale takie jest życie” – 
podkreślił Franciszek.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej 
z dnia 28.06.2010, nr 1246(K)2010 (do prywatnego 
odmawiania)

Ocalić od zapomnienia
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Należy pogłębiać stale akt oddania. Jak 
pogłębiać oddanie rozumu? Należy oddawać 
Maryi wszystkie swoje myśli, sądy, cały rozwój 
intelektualny. Zgodzić się na to, że poznasz tylko 
tyle, ile Bóg zechce, a nawet na to, że Bóg ci 
rozum zabierze, jeśli to będzie potrzebne.

Jak pogłębiać akt oddania woli? Możesz 
pozwolić, by Maryja miała dostęp do twojej woli 
i mogła cię zawsze przekonać i zachęcić do tego, 
czego Ona pragnie.

Kiedy oddajesz się całkowicie po raz pierwszy 
jesteś przekonany, że tak jest naprawdę. 
Z czasem jednak widzisz w praktyce różne 
rzeczy, których jeszcze nie oddałeś. Trzeba teraz 
na nowo, po kolei wszystko oddawać, dołączając 
do pierwszego aktu oddania.

Dobrze jest zgodzić się na swój wygląd 
zewnętrzny. Gdy ktoś pragnie się komuś 
grzesznie podobać, nie umie usunąć tego 
uczucia, niech się zgodzi wobec Maryi, że 
przestanie się podobać.

Nr 449

Taki akt uzyska ci łaskę, że będziesz umiał 
coraz częściej kierować się natchnieniami Ducha 
Świętego. Żyje się tu jakby pod okiem Maryi 
w poczuciu Jej obecności i spojrzenia. Na tym 
stopniu będziesz na pewno pragnął przyjmować
Pana Jezusa codziennie lub tak często jak tylko 
jest to możliwe. Będzie ci zależało na tym, by
ludzie najbardziej czcili i kochali Matkę Bożą i by 
jak najwięcej ludzi Jej się oddało, dlatego będziesz 
chciał ich uczyć miłości ku Maryi i drogi oddania.

Jak pogłębiać akt oddania ciała? Należy 
oddawać zdrowie, chorobę, śmierć. Kościół 
radzi, by to uczynić z wyrażeniem zgody na 
wszystkie cierpienia w chwili śmierci, jakie Bogu 
podoba się zesłać, wtedy przyznaje odpust 
zupełny.

Nie bój się uzależnienia od Maryi. Syn Boży od 
Jej zgody uzależnił Swe przyjście na świat. 
Niezależny od nikogo, okazuje pełnię Swej 
wolności, oddając się w niewolę Maryi. Pozwolił 
Jej się zanieść do świątyni, karmić, pielęgnować, 
wychowywać, ofiarować na krzyżu. W Jego 
trzydziestoletnim życiu ukrytym, pisze Ewan-
gelia, był oddany Józefowi i Maryi oddany. Od 
Swej Matki uzależnił cud uświęcenia Jana 
Chrzciciela i pierwszy cud przemiany wody 
w wino u progu publicznej działalności. 

Polega ono na całkowitym uzależnieniu się od 
Maryi. Po akcie oddania następuje stan oddania. 
Już teraz nie należysz do siebie, ale do Niej. 
Musisz z tym zacząć się liczyć praktycznie 
i dostosować do tego swe postępowanie. 
W przeciwnym wypadku oddanie będzie czczą 
obiecanką i nie doprowadzi do zmiany w życiu.

Na tym stopniu powinieneś przyjmować
Komunię św. przynajmniej w pierwsze piątki 
i soboty miesiąca oraz w święta Maryjne. To
pomoże ci wytrwać w stanie łaski. Mógłbyś się 
także zobowiązać do odprawiania codziennego 
Apelu Jasnogórskiego z odmówieniem dziesiątki 
różańca.

Na czym polega życie 
na drodze oddania?

Jakie są główne stopnie 
na drodze oddania?

A) WALKA Z GRZECHAMI ŚMIERTELNYMI Trzeci stopień, czyli trzeci etap na drodze
maryjnej, osiągają ci, którzy z zasady już nie 
popełniają świadomych grzechów powszednich. 
Kto świadomie grzechów powszednich nie popeł-
nia lub zdarzają mu się one rzadko otrzymuje od
Maryi łaskę. Polega ona na tym, że pragnie on
Bogu niczego nie odmówić i coraz bardziej Go
kochać. Niech uczyni taki akt: „Matko, pozwalam
Ci czynić ze mną wszystko, bylebym niczego 
Tobie i Jezusowi nie odmówił, bylebym Jezusa
i Ciebie kochał tak, jak On tego pragnie. Godzę się 
na każde cierpienie jakie do tego jest potrzebne 
i jakie się Jezusowi spodoba na mnie zesłać”.
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Drugi stopień, czyli drugi etap na drodze odda-
nia się Najświętszej Maryi Pannie, jest dla tych, 
którzy walczą z grzechami powszednimi.

Jeśli w zasadzie żyjesz w stanie łaski, a popeł-
niasz grzechy powszednie, z których chciałbyś się 
wyzwolić, możesz wypowiedzieć taki akt: „Matko
Boża, pozwalam Ci czynić ze mną wszystko, 
bylebym nie popełniał grzechów powszednich. 
Weź mój rozum i wszystko w nim pozmieniaj, 
żebym zaczął uważać za dobre to, co Ty za
dobre uważasz i brzydził się tym, czym Ty się 
brzydzisz. Weź moją wolę, żebym zawsze chciał 
tego, czego Ty chcesz, zabierz moje serce, abym
lubił to, co Ty lubisz, a nie lubił tego, czego Ty nie 
lubisz”.

Należy ten akt dobrze przemyśleć, by go 
wypowiedzieć z całym przekonaniem. Jeśli go 
złożysz będziesz zdolny przyjąć łaskę, która 
stopniowo wyleczy cię z grzechów powszednich. 
Staraj się przyjmować Komunię św. przynajmniej 
raz na tydzień, a nawet częściej i ucz się czytać
Ewangelię, otrzymasz wiele światła i chęci do 
dobrego. Na drugim stopniu można przyłączyć się 
do apostolatu grup maryjnych czyli do 
apostolstwa maryjnego.

   Niestety w okolicy  mieszkali także Ukraińcy 
i zachodziła duża obawa, że wydadzą 
rannego Stanisława w ręce Niemców, a na 
głowę jego opiekuna ściągną represje 
gestapo. Pan Piotr narażał swoje życie i do-
skonale zdawał sobie z tego sprawę, a po-
mimo to przyszedł z pomocą rannemu żoł-
nierzowi. We wrześniu i październiku 1939 
roku były też dość częste przypadki mordo-
wania żołnierzy polskich przez ludność 
ukraińską. Po ustaniu walk i zajęciu tych 
terenów przez Rosjan, rannego Stanisława 
pan Drewiecki zawiózł furmanką do szpitala        
w Chełmie. 
   Pan Drewiecki w czasie okupacji niemie-
ckiej wspomagał polskie formacje niepodle-
głościowe, za co był aresztowany i podczas 
przesłuchań torturowany przez gestapo. Po 
przejściu frontu w 1944 r. taki sam los spotkał 
go ze strony Rosjan z NKWD i funkcjo-
nariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W wyniku 
bicia uszkodzono mu oko, które trzeba było 
usunąć. Na tym się nie skończyło. Pan Piotr, 
choć inwalida, za postawę patriotyczną został 
wywieziony wraz z żoną Władysławą i 
urodzonym w 1941 r. synem Piotrem na 
Syberię, gdzie byli więzieni przez kilka lat. 
Powrócił z jeszcze bardziej nadszarpniętym 
zdrowiem. Zmarł w wieku pięćdziesięciu kilku 
lat, nigdy nie odzyskawszy zdrowia. Jest 
pochowany na cmentarzu w Rakołupach.

Powrót do domu 
i leczenie

   W szpitalu władze niemieckie wystawiły 
Stanisławowi dokumenty jenieckie (w Cheł-
mie zmieniała się administracja, najpierw 
okupowali go Rosjanie, a potem Niemcy)        
i pozwoliły mu na powrót do domu. Na 
noszach załadowano go do pociągu, którym 
po wielu perypetiach dotarł w końcu na 
Dworzec Główny w Warszawie. Tu 
zaopiekował się nim warszawski ryksiarz, 
zawożąc do domu, gdzie początkowo nikt go 
nie rozpoznał, ponieważ z wysokiego, 
ważącego 100 kg. mężczyzny stanął przed 
rodziną szkielet człowieka ważący niespełna 
połowę tego, co przed wojną. Stanął, to 
powiedziane na wyrost, ponieważ bez kul i 
pomocy innych nie mógł zrobić nawet kilku 
kroków, dlatego rodzina postarała się o umie-
szczenie go w szpitalu.
   W dniu 18 października 1939 r. kanonier 
Derda został wciągnięty na stan Szpitala 
Ujazdowskiego w Warszawie, gdzie leczo-
nych było wielu rannych polskich żołnierzy. 
Pani Jadwiga Wiśniewska wspomina, że 
razem z innymi dziewczynami z Zawad 
gotowały, a następnie nosiły dla nich zupę    
w wiadrach, pajdy chleba oraz owoce.
   Prześwietlenie bioder wykonane w szpitalu 
wykazało: „Złamanie trzonu kości łonowej i 
kulszowej w okolicy dolnego brzegu panewki 
stawowej z nieznacznym wgnieceniem dna 
panewki do światła miednicy. Złamanie kości 
kulszowej w miejscu spojenia z dolną gałęzią 
kości łonowej lewej. Złamanie…”.
  Wielomiesięczne leczenie szpitalne, pod-
czas którego łamano i składano mu na 
powrót kości oraz prywatne wizyty u lekarzy

specjalistów postawiły go na nogi. Co 
prawda jedna jego noga pozostała trochę 
krótsza i nawet wiele lat po wojnie, gdy 
poznałem pana Stanisława, stale na nią 
utykał. Różnicę niwelował grubością 
podeszwy buta i wkładką ortopedyczną.     
W latach późniejszych, dolegliwość ta nie 
przeszkadzała mu w wykonywaniu zawodu 
kowala.

Rodzina i praca
  Jesienią 1940 r. Stanisław wziął ślub          
z Marianną Wysocką. Uroczystość zaślubin 
młodych, miała miejsce w ich rodzinnej 
parafii św. Katarzyny na Służewie. W na-
stępnym roku urodził im się syn, a po kilku 
kolejnych latach, córka. 
  W dniu 18 marca 1941 r. pan Stanisław 
stanął do egzaminu przed Komisją Egza-
minacyjną Mistrzowską dla zawodu kowal-
skiego Izby Rzemieślniczej w Warszawie, po 
zdaniu którego otrzymał Dyplom Mistrzo-
wski. Jednak do samodzielnego kucia koni 
potrzebny był jeszcze dodatkowy kurs, który 
odbył w dniach 15 września – 29 listopada 
1941 r. w Jeziornie zakończony wynikiem – 
dobry. Po tym egzaminie pan Stanisław 
mógł w pełni sam prowadzić kuźnię. 

W wilanowskiej kuźni
Na przełomie 1941-42 roku, przejął 

wilanowską kuźnię po poprzednim kowalu 
panu Apolinarym Górskim. Mniej więcej       
w tym samym czasie pan Stanisław z ro-
dziną przeniósł się do Wilanowa i zamie-
szkał przy ówczesnej ulicy Wiejskiej (później 
Sielanki, dziś Biedronki), gdzie mieszkał do 
śmierci, z krótką przerwą w czasie wysiedle-
nia po Powstaniu Warszawskim, które 
spędził z najbliższymi u rodziny na Wolicy.

 Pan Stanisław prowadził kuźnię do spółki     
z panem Leonem Doboszem, który mieszkał 
z rodziną w budynku kuźni. W budynku 
kuźni pracował także stelmach, wyrabiający 
wozy, pan Jan Malinowski zamieszkały       
w Klarysewie. 

Czas okupacji, podczas której pan Stani-
sław rozpoczął pracę w Wilanowie, to 
jednocześnie czas walki z Niemcami na 
wszystkich frontach życia codziennego. 
Dlatego też jego kuźnię odwiedzali konspi-
ratorzy z Armii Krajowej, której to formacji 
zbrojnej, Wilanów, dzięki powiązaniom z ro-
dziną państwa Branickich, był swoistą 
„stolicą” tej części „Obroży”. Pan Stanisław 
dysponując wiedzą fachową i odpowiednimi 
narzędziami ślusarskimi, przywracał spra-
wność broni i oporządzeniu oraz wykonywał 
narzędzia przydatne w sabotażu. 

W 1951 r. pan Dobosz założył swoją 
kuźnię na Powsinku u zbiegu ulic Przy-
czółkowej i Europejskiej. Natomiast pan 
Stanisław pracował w wilanowskiej kuźni, tak 
właściwie od początku był to zakład 
kowalsko-ślusarski, do jesieni 1962 r. Po 
zakończeniu pracy w wilanowskiej kuźni 
przeniósł się do, wybudowanej kilka lat 
wcześniej, elektrociepłowni „Siekierki”, gdzie 
pracował na wydziale kowalsko-ślusarskim.

Wspomnienia o panu Stanisławie
   Dobrze pamiętam pana Stanisława pra-
cującego przy palenisku i kowadle, jak z 
mozołem wykonywał swoją ciężką pracę. 
Nas, małych chłopaków ściągała do kuźni 
pana Stanisława potrzeba zaopatrzenia się w 
kolejne hacele, którymi namiętnie graliśmy w 
ciupy, jak również chęć podpatrzenia jego 
pracy, mającej w sobie element taje-
mniczości. Ten swoisty rytuał odbywający się 
w kuźni ciekawił nas bardzo. Starszych, 
przeważnie okolicznych gospodarzy, wyrób i 
naprawa narzędzi rolniczych niezbędnych    
w gospodarstwach rolnych oraz zwykłe 
międzysąsiedzkie męskie rozmowy. Pan 
Stanisław wykonywał też różne przedmioty 
zamawiane przez księdza proboszcza Fran-
ciszka Pyrzakowskiego, potrzebne przy po-
wojennej renowacji kościoła i jego obejścia. 
 Zapewne do czasów współczesnych 
zachowały się w naszych domach czy na 
podwórkach przedmioty wykonane w kuźni 
przez pana Stanisława. Również takie 
przedmioty jak kute krzyże stojące jeszcze 
nielicznie na niektórych grobach naszych 
bliskich na wilanowskim cmentarzu, wyszły         
z pod ręki pana Stanisława. Przez te z górą 
dwadzieścia lat pan Stanisław na trwałe          
i dobrze zapisał się w pamięci wilanowian.

Nowa kuźnia
   Na początku lat sześćdziesiątych budynek        
wilanowskiej kuźni był już w opłakanym 
stanie. Pan Stanisław nie był jej właścicielem, 
tylko corocznie płacił podatki i otrzymywał  od 
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej 
mieszczącej się przy ulicy Rakowieckiej, 
„koncesję” na kolejny rok.  Po zlikwidowaniu 
kuźni, gdzieś w połowie lat sześćdziesiątych 
XX w., budynek rozebrano do fundamentów. 
Z odzyskanej cegły odbudowano go w po-
przednim kształcie, przeznaczając na restau-
rację. W nawiązaniu do poprzedniej funkcji 
budynku, powstały lokal, mieszczący się 
wówczas przy ulicy Wiertniczej – dziś ulica 
Stanisława Kostki Potockiego, nazwano 
„Kuźnia”.

Śmierć
   Pan Stanisław Derda zmarł 1 marca 1979 r. 
Wraz z jego odejściem skończyła się w Wila-
nowie pewna epoka. Jako wilanowski para-
fianin spoczął na miejscowym cmentarzu. 
Jego grób znajduje się przy samej kaplicy.                                                                                                  

Krzysztof Kanabus

PS.

  Dziękuję Panu Eugeniuszowi Derdzie za 
udostępnienie materiałów, które wykorzy-
stałem przy pisaniu tego artykułu oraz synowi 
Pana Piotra Drewieckiego, również Piotrowi i 
jego żonie Jadwidze za informacje o swoim 
ojcu i teściu, które uzupełniły ten tekst.

  Dziękuję również Pani Teresie Prokop            
z Horodyska za umożliwienie mi kontaktu           
z rodziną państwa Drewieckich. 

Jak pogłębić oddanie swoich uczuć? Odda-
wanie wypłoszy z zakamarków twojej duszy 
wszystkie lęki, które tam były ukryte, a teraz 
ukazują się na powierzchni. Jest rzeczą dobrą, 
gdy przy oddawaniu ujawniają się lęki. Oddanie 
ma cię z nich wyzwolić i oczyścić twoją duszę. 
Mają się pokazać po to, byś je przezwyciężył. 
„Miłość wypędza lęk” - powiedział św. Paweł. Pan 
Jezus w Ogrójcu modlił się: „Nie moja ale Twoja 
wola niech się spełni”: miłość do Ojca 
Niebieskiego przezwyciężyła lęk. Pan Jezus dał 
przykład, że zgoda na wolę Ojca jest miłością. 
Takie postępowanie pomoże przezwyciężyć 
wszystkie lęki.

Oddanie wszystkiego faktycznie podcina 
korzenie grzechu pierworodnego, a więc 
korzenie wszystkich niepotrzebnych przywiązań
do ludzi i rzeczy. Przy okazji takiego oddania 
coraz bardziej rozjaśni się wnętrze i lepiej 
poznasz, czego właściwie chcesz.

Szczęśliwy człowiek, który uświadomi sobie 
wszystkie swe obawy i umie je przezwyciężyć. 
Przyrodzone środki tłumią je w sposób sztuczny 
i mogą źle wpłynąć na psychikę. Jedynie środki 
nadprzyrodzone są tu pomocą skuteczną 
i bezpieczną, bo leczą przez działanie miłości.

Na tym polega wzrost na drodze oddania. 
W życiu naturalnym rozwój niesie coraz głębsze 
uzależnienie od rodziców i wychowawców, coraz 
pełniejszą samodzielność. W życiu nadprzyro-
dzonym rozwój polega na tym, że będziesz 
coraz bardziej niesamodzielny, coraz bardziej 
zależny od Maryi i Boga. Dzięki temu w każdej 
chwili pełnisz to, czego chce Bóg i tak jak Ona 
pragnie.

Oddając się Maryi decydujesz się na tę
zależność. Myśl pełnej zależności wyraża słowo 
oddać się „w niewolę”. Maryja ma odtąd do 
ciebie pełne prawo. Możesz Jej wprawdzie 
przeszkadzać, bo oddanie nie narusza wolnej 
woli. Jednak zamiast przeszkadzać, gorąco 
pragnij coraz więcej się od Niej uzależnić. 
Uzależniaj wolę, by zawsze chcieć i działać jak 
Ona. Uzależniaj swe myśli, by zawsze myśleć
jak Ona, serce, by zawsze kochać jak Ona.

B) WALKA Z GRZECHAMI POWSZEDNIMI

C) ZDOBYWANIE CNÓT

Ludzie znajdują się na różnych stopniach 
oddania. Pierwszy stopień, czyli pierwszy etap 
na drodze oddania, osiągają ci, którzy walczą
z grzechami śmiertelnymi.

Możesz oddać się Matce Bożej, nawet żyjąc 
w grzechu śmiertelnym, nawet będąc wielkim 
grzesznikiem, ale pod warunkiem, że szczerze 
pragniesz wyzwolić się z grzechów i żyć stale 
w łasce uświęcającej i że jesteś gotów na 
wszystko, byleby w łasce wytrwać. Musisz 
zrozumieć, że grozi ci wieczne potępienie i po 
dobrym namyśle z całą szczerością powiedzieć: 
„Matko Boża, pozwalam ci czynić ze mną wszy-
stko, bylebym nie popełnił grzechu śmiertelnego. 
Możesz mi zupełnie poprzestawiać życie, poza-
bierać wszystko, co mnie do grzechu ciągnie, 
bylebym już więcej nie zgrzeszył ciężko”. Taki 
powinien być akt oddania grzesznika.

Za złożenie takiego aktu otrzymasz zdolność
przyjęcia łaski chętnego życia w łasce 
uświęcającej i unikania grzechu. Będziesz się 
chętnie i jak najszybciej spowiadał, gdybyś miał 
nieszczęście zgrzeszyć. Zapanuje w tobie wtedy 
radość z posiadanego Bożego życia.

Ciąg dalszy w następnym numerze ‘Klimatów’ 
Opracowali: A. i Z. Kozikowscy
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Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko
19 października 2017r., obchodzimy wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, 

kapłana i męczennika. 

Jan Paweł II wielokrotnie wspominał 
księdza Popiełuszkę w czasie audiencji 
generalnych w Watykanie oraz podczas 
pielgrzymek do ojczyzny, osobiście modlił 
się u grobu ks. Jerzego 14 czerwca 1987 r.

W wywiadzie udzielonym w 2013 roku
watykańskiemu dziennikowi "L'Osservatore
Romano" matka ks. Jerzego, ówcześnie 92-
letnia Marianna Popiełuszko, opowiedziała 
o swoim ostatnim spotkaniu z synem we 
wrześniu 1984 roku, które miało miejsce 
miesiąc przed jego śmiercią.

„Przyjechał do domu bez zapowiedzi. Nie 
mówił o sobie, ale wiedziałam, że go
śledzono, nawet z okien naszego domu
widać było auta z agentami. Ale on był 
odważny, pomimo, że fizycznie słaby - 
powiedziała matka księdza.

Zostawił mi do zacerowania swoją 
sutannę, mówiąc: Zabiorę ją następnym 
razem. Jeżeli nie, to będziesz miała po mnie 
pamiątkę. A żegnając nas, powiedział: 
Pamiętajcie, jeśli umrę, nie opłakujcie 
mnie”.

Elżbieta Wrotek

Żródło: Internet

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy 
koło Suchowoli na Białostocczyźnie. Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli. Jako
młody chłopak był ministrantem i wyróżniał 
się głęboką religijnością.

Po maturze wstąpił do Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie. Po pierwszym roku studiów został 
skierowany do przymusowej zasadniczej 
służby wojskowej, którą odbywał w latach
1966–1968 w specjalnej jednostce dla kle-
ryków o zaostrzonym rygorze w Barto-
szycach.

28 maja 1972 otrzymał święcenia kapła-
ńskie z rąk prymasa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, a 11 czerwca 1972 odprawił 
prymicyjną mszę świętą w kościele w Dzia-
łoszynie. W latach 1974–1976 był studentem 
Studium Pastoralnego Instytutu Teologii 
Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. 

Pracował w kilku parafiach Archidiecezji 
Warszawskiej: w Ząbkach, Aninie, w parafii 
pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie, był 
duszpasterzem akademickim przy kościele
św. Anny w Warszawie, a od czerwca 1980
pracował w parafii pw. św. Stanisława Kostki.

W 1978 został duszpasterzem środowisk 
medycznych w Warszawie, a po przeło-
mowych strajkach w 1980 roku zorganizował 
duszpasterstwo ludzi pracy. Był jednym 
z inicjatorów Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. Organizował wykłady dla 
robotników, lekarzy, znany był również z tro-
ski o ludzi ubogich, prześladowanych oraz 
rodziny internowanych. W swojej działalności 
potrafił wokół idei wolności i solidarności 
zjednoczyć różne środowiska stolicy, od 
hutników, pielęgniarki i studentów po 
artystów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Ksiądz 
Popiełuszko co miesiąc odprawiał w kościele 
pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu mszę 
za Ojczyznę. Gromadziły się na niej tysiące 
ludzi. Miał odwagę mówić prawdę o człowieku 
i systemie, który go zniewalał. Kilka godzin 
przed śmiercią, podczas rozważań różań-
cowych w Bydgoszczy modlił się: „Módlmy 
się, byśmy byli wolni od lęku zastraszenia, ale 
przede wszystkim od rządzy odwetu i 
przemocy”.

Po nabożeństwach odprawionych 19 paź-
dziernika 1984 w parafii Świętych Polskich 
Braci Męczenników w Bydgoszczy, ksiądz 
Jerzy Popiełuszko wracał do Warszawy. 
Samochód prowadzony przez Waldemara 
Chrostowskiego, który był kierowcą duchow-
nego, został zatrzymany przez funkcjonariu-

szy bezpieki, ubranych w mundury drogówki. 
Esbecy uprowadzili zarówno księdza, jak i 
Waldemara Chrostowskiego. Kierowcy udało 
się uciec, ksiądz Jerzy był torturowany i został 
zamordowany.

Na wieść o tragicznej śmierci duchownego 
ówczesny Prymas Polski kard. Józef Glemp 
powiedział: Jestem przekonany, że męcze-
ńska śmierć księdza Jerzego może przyczynić 
się do większego dobra – powiedział to 
dlatego, że odsłoniły się kłamstwa, odsłoniło 
się zło. Doszło do publicznego ukazania tego, 
co jest złem. 

Ciało księdza Jerzego Popiełuszki odna-
leziono 31 października 1984 r., a 3 listopada 
odbył się pogrzeb kapelana Solidarności, 
który zgromadził wielotysięczne tłumy i prze-
kształcił się w wielką manifestację. Wszędzie
były widoczne transparenty zdelegalizowanej 
wówczas "Solidarności"

Grób ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa, kościół  
pw. św. Stanisława Kostki. Wikimedia Commons/dp. 
Fot.: Reytan

Pomnik w kształcie 
przewróconego krzyża 
upamiętniający porwanie 
księdza Jerzego 
Popiełuszki w Górsku 
w dniu 19 października 
1984 r. 
Wikimedia Commons/dp. 
Fot.: Przemysław Jahr

Duchowny został pochowany przy kościele 
pw. św. Stanisława Kostki, gdzie był wikarym. 
Miejsce to jest do dziś celem licznych 
pielgrzymek.

Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełu-
szko został powszechnie uznany za męczen-
nika okresu komunizmu. W 1997 roku, za 
pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się pro-
ces beatyfikacyjny ks. Jerzego. Został beaty-
fikowany 6 czerwca 2010. Na ołtarze wyniósł 
go Benedykt XVI.
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Uroczyste wprowadzenie relikwii 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki do 
naszego kościoła odbędzie się      
w niedzielę, 22 października br., 
przed Mszą św. o godz. 18.00.

    Zakątki i ulice Wilanowa

Ulica Zygmunta Vogla
  Zygmunt Vogel był polskim malarzem 
akwarelistą, rysownikiem i architektem.  
Urodził się 15 czerwca 1764 w Wołczynie 
jako syn kuchmistrza księcia Michała 
Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litew-
skiego, ale już jako dziecko stracił ojca. 
Czartoryscy zatroszczyli się o los sieroty i 
pomogli w jego naukach, dali mieszkanie     
w Warszawie na swojej posesji przy Solcu, a 
potem zaprotegowali go swoim rozlicznym 
krewnym.
  Nauki, jakie pobierał, miały zrobić zeń 
architekta lub budowniczego, ale nic z tego 
nie wyszło, bo w wieku lat szesnastu, dzięki 
wstawiennictwu Stanisława Kostki Potoc-
kiego, został przyjęty do Malarni Królewskiej 
na Zamku w Warszawie, gdzie zapoznał się 
z pracami Bernarda Bellotta zwanego 
Canaletto. To wtedy w Ptaszku, bo tak zwali 
Vogla przyjaciele, zrodziło się zamiłowanie 
do widoków miejskich, do odwzorowywania 
architektury.  
  Zaczął od kopii dzieł Canaletta, które 
zamawiał u niego Michał Jerzy Wandalin 
Mniszech, marszałek wielki koronny, ale 
potem zaczął malować własne widoki 
Warszawy. Nie używał prawie farb olejnych; 
jego domeną były akwarela, tusz, ołówek, 
sepia. Po latach prace te − pod wpływem 
czynników atmosferycznych − straciły barwy i 
płowiejąc nabrały tonacji szarobrązowej. 

Różaniec do granic 
Pielgrzymi z parafii pw. św. Anny w Wilanowie modlili się w Niemirowie na granicy 
z Białorusią. Fot. Krzysztof Kanabus

  W roku 1787 młodym rysownikiem 
zainteresował się król Stanisław August. 
Polecił Voglowi udać się do „Krzeszowic, 
Tęczyna, Alwerni, Lipowca, Olkusza, 
Rabsztyna, Pieskowej Skały...” w celu 
zrobienia szkiców tych miejsc i zebrania 
wiadomości historycznych. Z tej i innych 
podróży powstał album zawierający 63 
akwarele i rysunki. Stanisława Augusta 
interesował też Gdańsk, więc wysłał tam 
swego protegowanego w roku 1788. 
Z powstałych wówczas akwarel zacho-
wały się tylko dwie, ale musiało być ich 
znacznie więcej, o czym świadczą 
ołówkowe szkice w zeszycie Vogla, który 
spędził w Gdańsku prawie dwa lata.       
W Warszawie Vogel bywał uczestnikiem 
organizowanych przez Stanisława Augu-
sta obiadów czwartkowych.
  Vogel podróżując po kraju, wykonywał 
widoki zamków, ruin, miast i rezydencji, 
posiadające dużą wartość dokumen-
tacyjną. Malował akwarelą, sepią i tuszem 
a prace jego szły w tysiące. Część z nich 
została wydana w akwafortach i akwa-
tintach J.Z. Freya (Zbiór sławniejszych 
pamiątek narodowych w Polsce, 1806). 
  Po abdykacji króla, jego wyjeździe do 
Petersburga i rychłej śmierci, Vogel 
zaczął szukać innej pracy. Został nauczy-
cielem Liceum Warszawskiego, a w 1817 
dostał katedrę perspektywy w Oddziale 
Sztuk Pięknych świeżo otwartego 
Królewskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Brał udział w wystawach 
warszawskich w 1819, 1821 i 1825 roku, 
uzyskując na pierwszej z nich srebrny 
medal za akwarelę Widok kościoła 
Dominikanów Obrermantów. 
   Vogel w swoim dorobku miał też pro-
jekty architektoniczne. W 1818 roku został 
kawalerem Orderu Świętego Stanisława 
IV. klasy.

Pałac w Wilanowie od strony ogrodu Z. Vogla 

   Do końca życia mieszkał w Warszawie. 
Zmarł 20 kwietnia 1826 roku. Pochowany 
został na cmentarzu ewangelicko-augsbur-
skim w Warszawie (al. 26, nr 6).

Elżbieta Wrotek
Żródło: Internet

W Klimatach Św. Anny zamieszczamy 
artykuły między innymi na tematy:
 Wydarzenia w naszej parafii.
 Ocalić od zapomnienia - nasi 

parafianie i wydarzenia z historii.
 Moje Westerplatte - świadectwa.
 Zakątki i ulice Wilanowa.
 Relikwie świętych i błogosławio-

nych w naszym kościele. 

Zapraszamy Czytelników do przysyłania 
artykułów na powyższe tematy na adres 
Redakcji podany w stopce redakcyjnej.
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Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jerze-
go Popiełuszki, kapłana i męczennika do 
naszego kościoła odbędzie się w niedzielę, 
22 października br., przed Mszą św. 
o godz. 18.00. Zapraszamy do licznego
udziału w uroczystości.

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. 
Dziś po każdej Mszy św. członkowie wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym wraz z 
innymi grupami działającymi w parafii, 
włączając się w inicjatywę „Zatrzymaj 
aborcję”, będą zbierali podpisy popierające 
tę inicjatywę. Przy składaniu podpisu będzie 
potrzebny numer PESEL.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
Parafialnych, które będziemy wystawiać 
w naszym kościele już po raz trzeci. Chętne 
dzieci zapraszamy do kanonii w niedzielę 
22 października br., po Mszy św. o godz. 
11.30. Szczegółowych informacji udziela 
siostra Ludmiła.
W dniach 23–26 października zostanie 
podstawiony przy naszym kościele kontener 
na makulaturę. Dochód ze sprzedaży maku-
latury będzie przeznaczony na budowę 
studni w Sudanie.
Zapraszamy do dzwonnicy na prezentację 
gobelinów Elżbiety Hadały. Wystawę można 
będzie oglądać do końca listopada. 
W zeszłą niedzielę członkowie Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej zebrali do puszek 
3881,79 PLN i 20 £ na rzecz Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie 
zaprasza na wykład ks. Prof. Waldemara 
Chrostowskiego pt.: „Jak czytać Pismo 
Święte?”. Wykład odbędzie się w środę, 25 
października br. o godz. 19.00 w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 66 (obok kościoła św. Anny). 
Wstęp wolny. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 25, 6–10a

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich
ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa,
ucztę z wybornych win, z najpożyw-
niejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
Zedrze On na tej górze zasłonę,
zapuszczoną na twarz wszystkich ludów,
i całun, który okrywał wszystkie narody; raz 
na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg 
otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę 
od swego ludu na całej ziemi, bo Pan 
przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto 
nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy
naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego
zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie
na tej górze.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–6

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził 
przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać 
z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków 
jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, 
obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym 
razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim 
ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa 
zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie 
każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu 
naszemu chwała na wieki wieków! Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ef 1, 17–18 

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

EWANGELIA 
Mt 22, 1–14

Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 
chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z 
poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwie-
rzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie 
na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden 
na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy (ich), 
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. 
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 
zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł 
swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili wszystkich, których 
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypa-
trzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, 
nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: 
Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju 
weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł 
sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 
na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, 
lecz mało wybranych.

K O M E N T A R Z
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przy-

gotowałem moją ucztę ...”. 

Zarówno I czytanie jak i Ewangelia 
mówią nam dziś o UCZCIE. Obrazy
„tłustego mięsa” i „wybornego wina” 
mogą sugerować, że chodzi o zwykłą, 
no może wykwintną ucztę. Ale tak nie 
jest! Chodzi o ucztę NIEZWYKŁĄ i to 
w różnych aspektach. 

Zapraszający jest niezwykły, bo to sam 
Bóg, sam Jezus. „Potrawy” są 
niezwykłe, bo to Ciało i Krew Jezusa. 
I niezwykłe jest to, że wszystko dzieje się 
tak ZWYCZAJNIE. I chyba to jest
przyczyną, że są tacy, którzy lekceważą 
zaproszenie i wybierają „swoje pole, 
kupiectwo”?

A jak jest ze mną? Doceniam ten 
ogromny dar Pana Boga? Jestem na
Mszy świętej w każdą niedzielę? Jestem
na spotkanie z Panem na tyle
przygotowany, by karmić się jego
Ciałem? 

Pan Jezus czeka ...

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

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

na prezentację gobelinów

ELŻBIETY HADAŁY

Wystawę tę można oglądać 
do końca listopada 2017 r.

w godzinach pracy 
kawiarenki parafialnej
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w poniedzia ł ek, 16 października, wspo-
mnienie św. Jadwigi Śląskiej,
we wtorek,17 października, wspomnienie 
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 
męczennika,
w środę, 18 października, święto św. 
Łukasza, Ewangelisty,
w czwartek, 19 października, wspomnienie 
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i mę-
czennika,
w piątek, 20 października wspomnienie 
św. Jana Kantego, kapłana,
w sobotę, 21 października, wspomnienie 
bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławie-
ństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą: 

Tomasz Jarosław Przybysz 
i
 Aleksandra Wroniuk, 
oboje z parafii tutejszej, - zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących miedzy narzeczonymi zobowią-
zany jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
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