
1

L I T U R G I A  S Ł O W A

Wszyscyśmy

Nr 452 / 5 listopada 2017   ISSN 2080-0010 
XXXI Niedziela Zwykła 

Nr 452

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 23, 9b. 10b

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

EWANGELIA 
Mt 23, 1-12

   Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: «Na katedrze 
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i 
faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków 
ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami 
nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do 
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, 
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, 
żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 
swoje filakterie i wydłużają frędzle u 
płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na 
ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby 
ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, 
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie 
chciejcie również, żeby was nazywano 
mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym 
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się poniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie

ks. dr Waldemar  R. Macko 

PIERWSZE CZYTANIE 
Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10

    Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym 
Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk 
między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, 
odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie 
usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca 
tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, 
mówi Pan Zastępów, to rzucę na was 
przekleństwo.
Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, 
zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan 
Zastępów. A więc z mojej woli jesteście 
lekceważeni i macie małe znaczenie wśród 
całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich 
dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie 
mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie 
stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego 
oszukujemy jeden drugiego, znieważając 
przymierze naszych przodków?»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 131 (130), 1bcde. 2-3

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Panie, moje serce się nie pyszni 
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie 
ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. 
Jak dziecko na łonie swej matki, 
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. 
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, 
teraz i na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 2, 7b-9. 13

 Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni 
skromności, jak matka troskliwie opiekująca 
się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życz-
liwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko 
Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak 
bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie 
przecież, bracia, naszą pracę i trud. Praco-
waliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie 
być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy 
Ewangelię Bożą.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy 
przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas, 
przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako 
to, czym jest naprawdę – jako słowo Boga, 
który działa w was, wierzących.

Oto słowo Boże

K OM E N T A R Z
  Pouczenie zawarte w rozważanym 
dzisiaj fragmencie Ewangelii można 
streścić następującym stwierdzeniem: 
Najsłabszym elementem w dziele zba-
wienia jest człowiek. Jak to należy 
rozumieć? Właśnie tak, jak przedstawia to 
Jezus. W ręce człowieka został złożony 
wielki skarb, jakim jest zbawienie. Człowiek 
zaś, zamiast ukazywać Wspaniałość i 
Chwałę Boga, wykorzystuje go dla własnej 
chwały.
   Słowa krytyki pod adresem uczonych    
w Piśmie i faryzeuszy, w tej, jak i we 
wszystkich pozostałych wypowiedziach 
Jezusa, potwierdzają zasadę, że należy 
odróżnić to, co jest Boskie, a więc 
Objawienie, od tego co ludzkie – słabości  
tych, którym powierzono troskę o jego 
przekaz. Dlatego Jezus poucza „Czyńcie 
więc i zachowujcie wszystko, co wam 
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.” 
Oczywiści słowa te dotyczą tych, którzy 
wykorzystują swoją pozycję dla niskich, 
egoistycznych celów. 
 Ojcami, nauczycielami czy nawet 
mistrzami możemy nazywać wszystkich 
tych, którzy mając świadomość własnej 
słabości i niedoskonałości, ze wszystkich 
sił, nie zważając na trudności i 
wyrzeczenia, głoszą Słowo Boże.
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2.

1. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 
12.11.17, o godz. 11.00. w kościele.
Zapraszamy do udziału w kiermaszu 
świątecznym, który odbędzie się w nie-
dzielę, 10 grudnia, w dzwonnicy, Szcze-
gółowych informacji udzielają wolonta-
riusze zaangażowani w prowadzenie 
kawiarenki.

W dzwonnicy pojawiła się tablica, na 
której można umieszczać prywatne ogło-
szenia. Zachęcamy do korzystania z tej 
możliwości kontaktu. 

3.

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca listopada. Nabożeństwo Eucharysty-
czne zostanie odprawione o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w 
wypominkach rocznych. 
W listopadzie, w sposób szczególny, 
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego też przez cały miesiąc o godz. 
18.00, w naszym kościele będzie 
odprawiana Msza św. w intencji zmarłych z 
naszej parafii i zmarłych spoczywających 
na naszym cmentarzu.
Do 8 listopada można codziennie uzyskać 
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy za 
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. Warunkiem podsta-
wowym uzyskania odpustu jest stan łaski 
uświęcającej.
W poniedziałek, 6 listopada br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 7 listopada br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. W intencji 
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. 
Modlitwa różańcowa rodziców w intencji 
swoich dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.
W sobotę, 11 listopada, przypada 
Narodowe Święto Niepodległości. Wyra-
zem naszego patriotyzmu i troski o losy 
naszej Ojczyzny niech będzie szczera i 
gorliwa modlitwa. Msze św. w naszym 
kościele będą odprawiane o godz. 7.00., 
12.00., 17.00. i 18.00.
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4.

8.

9.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– 

–

10.

w czwartek, 9 listopada, święto rocznicy 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
w piątek, 10 listopada, wspomnienie św. 
Leona Wielkiego, Papieża i Doktora 
Kościoła,
w sobotę, 11 listopada, wspomnienie 
św. Marcina z Tours, biskupa

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

11.

śp. Jerzego Krykowskiego, 
śp. Zofię Wójcik,
śp. Genowefę Jaroszewicz,
śp. Mieczysława Chojnackiego, 
śp. Romana Pyzla,
śp. Kazimierę Duch,
śp. Leszka Terlikowskiego.

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

W Klimatach:
Aniołowie w życiu świętych . . . . . . . 2

Msza Św. wotywna ku czci 
Ducha Świętego. . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nowenna do Świętego 
Michała Archanioła  . . . . . . . . . . . . . 3

List do Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dzwonnica zaprasza:
- Wystawa gobelinów  . . . . . . . . . . . 4
- Tablica Ogłoszeń Prywatnych . . . . 4
- Kiermasz Świąteczny  . . . . . . . . . . 4

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.

5.

6.

–

–
–
–
–
–
–
–

na wystawę gobelinów
ELŻBIETY HADAŁY

którą można oglądać 
do końca listopada 2017 r.

w godzinach pracy 
kawiarenki parafialnej

   ZAPRASZA 

Tablica Ogłoszeń 
Prywatnych

Chcesz coś oddać, sprzedać, 
zamienić lub kupić - 

pozostaw swoje ogłoszenie
na tablicy, która znajduje się 

w dzwonnicy.
Jest dostępna w godzinach 
pracy kawiarenki parafialnej

10 grudnia 2017 roku 
zapraszamy 

do kawiarenki na 
kiermasz świąteczny 

–

www. facebook.com/ParafiaWilanowAnna

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii 
na portalu Facebook.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna
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Aniołowie w życiu św. Ojca Pio
 Ojciec Pio doświadczał opieki aniołów i 

często korzystał z ich pomocy w sprawach 
duchowych. Z jego pism i licznych relacji 
świadków wynika, że szczególny związek 
łączył go z Aniołem Stróżem oraz aniołami 
osób, które zwracały się do niego o pomoc. 
Wiele spraw rozwiązywał nie sam, lecz przez 
pośrednictwo Aniołów Stróżów powierzonych 
sobie osób.

„Światło słońca – stwierdził Ojciec Pio – 
było bledsze od blasku mojego Anioła 
Stróża. Cała postać tego dobrego ducha 
jaśniała jak błyskawica, gdyż z natury i łaski 
wszystkie duchy niebieskie były Boga 
potężnymi i świętymi aniołami”. Anioł Stróż 
był dla niego odbiciem potęgi Boga. „Po 
Bogu i Matce Bożej – pisał dalej – Anioł Stróż 
jest dla mnie najbliższym przyjacielem na 
ziemi”. Znaczną czcią otaczał także aniołów 
strzegących domów. „W 1912 roku – napisał 
ojciec Agostino – wracałem z Neapolu i 
przybyłem do Pietrelciny, gdzie ze względów 
zdrowotnych przebywał Ojciec Pio. 
Przybyłem do jego domu około godziny 
trzeciej w nocy. Zastałem tam drzwi otwarte. 
Ojciec Pio był w łóżku i nie spał. – Śpisz w 
nocy przy otwartych drzwiach wejściowych? 
– zapytałem. – Czego mam się bać? – 
odpowiedział mi. – Są tu przecież aniołowie 
strzegący domów”.

Przebywanie w obecności Anioła Stróża 
było dla niego prawdziwym szczęściem. Nie 
zapominał nigdy o tym niewidzialnym 
towarzyszu, zawsze obecnym i gotowym, by 
go wysłuchać czy pocieszyć. Byli jak bracia 
bliźniacy i nierozłączni przyjaciele. „Biedny 
anioł – napisał Ojciec Pio – jest zbyt dobry. 
Czy kiedykolwiek uda mu się nauczyć mnie 
wdzięczności? Warto oddać się świadomie 
pod opiekę własnego Anioła Stróża i prosić 
go o pomoc w tym, co nas przerasta i 
przeraża, choćby było to tak banalne jak 
budzenie”.

„Kiedy przychodzi noc i zamykam oczy – 
wyznał kierownikowi duchowemu – widzę 
Niebo, które zjawia się tuż przede mną. Ta 
wizja dodaje mi odwagi i mogę spać ze 
słodkim uśmiechem na ustach i spokojnymi 
myślami, czekając, aż mój mały towarzysz z 
dzieciństwa przybędzie, by mnie obudzić i 
modlić się wspólnie słowami drogimi naszym 
sercom”. Powtarzał zakonnikom, że wiele 
razy jego Anioł Stróż płakał, gdyż on „nie 
chciał słuchać jego wskazań, które były 
wyrazem woli Bożej”.

Niekiedy zdarzały się między Ojcem Pio a 
Aniołem Stróżem małe niesnaski. Anioł bywał 
bowiem niepunktualny. „W sobotę myślałem 
– pisał w liście do kierownika duchowego, 
ojca Agostina – że złe duchy naprawdę chcą 
mnie zabić. Nie wiedziałem, którego 
świętego błagać o pomoc. Zwróciłem się do 
mojego anioła, lecz on celowo się spóźniał. 
W końcu przyleciał do mnie, śpiewając Bogu 
hymny swoim anielskim głosem. Wtedy 
zdarzyło się to, co zwykle. Ostro zganiłem go 
za zwłokę, kiedy tak żarliwie wołałem o 
pomoc. Aby go ukarać, umyślnie nie 
stanąłem z nim twarzą w twarz, 

    

Tymczasem Jan Paweł II podkreślał, iż „Bóg 
dopuścił wszystkie czyste duchy do odwie-
cznej komunii miłości, i to nawet w większym 
stopniu niż człowieka. Dobrzy aniołowie – za 
cel swojej egzystencji obrali Boga, pozostali – 
wybrali złudne poczucie samowystarczal-
ności”. Wiara w anioły nie jest łatwa do 
przyjęcia. Warto jednak im zaufać i zawierzyć 
zarówno dobre, jak i trudne momenty w życiu.

Aniołowie 
w życiu św. Siostry Faustyny

  „Obcowanie z mieszkańcami nieba utwier-
dzało Faustynę w postawie pokory i naśla-
dowania aniołów w ich dobroci dla ludzi. Swą 
miłością wykraczała poza Kościół pielgrzy-
mujący na ziemi".
   Gdy niebiańscy posłańcy prowadzą duszę 
w życiu duchowym, oddziałują na nie              
w sposób niewidzialny, lecz Pan niekiedy 
pozwala, aby uświęcali człowieka w sposób 
odczuwalny. Takim darem zażyłości z po-
słańcami Boga została obdarowana św. 
Siostra Faustyna Kowalska, znana dziś na 
całym świecie jako apostołka Miłosierdzia 
Bożego, a przez teologów zaliczana do 
wybitnych mistyków Kościoła. Święta 
Faustyna przekazuje z prostotą swoje 
doświadczenia związane z aniołami podczas 
trzynastu lat życia zakonnego, gdy aniołowie 
stawali się jej pocieszycielami, obrońcami oraz 
najlepszymi przyjaciółmi. O wymiarach jej 
życia duchowego i roli Bożych posłańców 
świadczą słowa jej długoletniego kierownika 
duszy – ks. Michała Sopoćko: „Jeżeli chodzi 
o kult świętych aniołów – s. Faustyna 
specjalnie odznaczała się nim. Po prostu jakby 
widzialnie czuła obecność swojego niebiań-
skiego opiekuna”.

W pierwszym kontakcie z lekturą Dzien-
niczka św. Siostry Faustyny można ulec 
złudzeniu, że jej życie było łatwiejsze od życia 
innych ludzi, ponieważ doświadczała 
mistycznych spotkań z Panem Jezusem,        
z Maryją i mieszkańcami nieba. Jest to 
złudzenie, a sama Faustyna wyznaje, że 
pomimo tych łask, widzi całą swoją nędzę. 
Każdy dzień rozpoczyna walką i kończy 
walką, a zaledwie się upora z jedną 
trudnością, to na jej miejsce powstaje dziesięć 
innych do zwalczenia. Jednakże nie martwi się 
tym, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że jest to 
czas walki, a nie pokoju.
  Okazuje się, że aniołowie, zjawiając się Sios-
trze Faustynie, nie wyręczali jej w trudnych 
decyzjach, a pośrednicząc w wizjach rzeczy 
ostatecznych: piekła, czyśćca oraz nieba, nie 
zachęcali jej do bezczynności. Ona to, widząc 
posłańców Bożego gniewu, błagała o Boże 
zmiłowanie.

 Święta Faustyna pielęgnowała swoją zaży-
łość z mieszkańcami nieba, którzy ją zachęcali 
do modlitwy, podsuwając naglące intencje, 
wprowadzali w kontemplację Stwórcy oraz 
przynosili Najświętszy Sakrament podczas 
choroby (Dz 1676).
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Nabożeństwo do Ducha Świętego  
polega na comiesięcznym uczestniczeniu 
we Mszy Św. wotywnej ku czci Ducha 
Świętego. 

Jest to godne polecenia, gdyż z taką 
Mszą Św. wiąże się wiele łask, zwłaszcza 
świateł dla praktycznego funkcjonowania 
w tym krytycznym momencie historii, po 
pierwsze dla kapłana – w ramach posługi 
kapłańskiej czy duszpasterskiej, po drugie 
– dla wiernych, przychodzących po światło 
dla trudnych spraw. Oprócz samego
kapłana, dobrze by było, żeby i wierni
mogli również z nastawieniem szukania
światła Bożego, uczestniczyć w tej
wotywie.

Nabożeństwo ma na celu pogłębienie 
świadomości obecności Ducha Świętego - 
Ducha Miłości i Mądrości. Ostatecznie 
chodziłoby o rozwinięcie czci do Ducha 
Świętego, podobnie, jak w zwyczaju są 
wotywy o Najświętszym Sercu Jezusa czy 
o Matce Bożej, np. w pierwsze (wolne 
liturgicznie) poniedziałki czy wtorki 
miesiąca!

Żródło: Internet

Msza św. wotywna 
ku czci 

Ducha Świętego 
w naszym kościele
w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca
o godz. 18:00

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, który będąc 
postrachem szatana, posłany zostałeś przez 
Boga, by nas bronić przed ich napaściami, 
prosimy cię, dodawaj nam otuchy swoją niez-
wykłą obecnością, wspieraj swą niepokonaną 
mocą, byśmy potrafili pokonać wszystkich
wrogów duszy i ciała. Spraw, abyśmy dzięki 
twojej pomocy ustrzegli się grzechu i piekła, a 
przez całą wieczność sławić będziemy twoją 
potęgę i łaskawość. Amen. 

Ojcze nasz...

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

Litania do św. Michała Archanioła:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! 
Synu odkupicielu świata, Boże
Duchy Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, Królowo Aniołów 

–módl się za nami!
Święty Michale Archaniele
Święty Michale książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce 
Święty Michale pogromco szatana 
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów 
Święty Michale zaszczycie nieba 
Święty Michale przedstawiający 

Najwyższemu prośby nasze 
Święty Michale obrońco dusz

sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku 

nasz w modlitwie 
Święty Michale nasza tarczo w pokusach 
Święty Michale warownio ludu Bożego 
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale dobroczyńco 

sławiących Cię narodów 
Święty Michale chorąży zbawienia 
Święty Michale aniele pokoju 
Święty Michale prowadzący dusze do

wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami! 

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P. Módlmy się.

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

MIESIĄC SZÓSTY
NOWENNY DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 
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Aniołowie w życiu świętych
Aniołowie w życiu św. Jana Pawła II
„Duchy światłości są stróżami człowieka 

na jego drodze do królestwa Bożego, 
uczestniczą w życiu Kościoła. Zasługują 
więc na szczególną cześć, zaufanie oraz 
wdzięczność za dobrą opiekę” – podkreślał 
papież Polak. Św. Jan Paweł II w trakcie 
swojego pontyfikatu wielokrotnie przybliżał 
prawdę o aniołach i ich roli w dziele 
zbawienia oraz zachęcał do modlitwy przez 
ich wstawiennictwo.

Jako stworzenia natury duchowej, 
aniołowie posiadają rozum i wolną wolę, są 
istotami osobowymi i nieśmiertelnymi. Jan 
Paweł II, wierny nauczaniu swoich poprze-
dników, wylicza następujące zadania, jakie 
pełnią aniołowie: adorują Boga, ujawniają 
Bożą Opatrzność, pośredniczą między 
Bogiem a ludźmi, są stróżami człowieka, 
zwiastują ludziom wolę Boga oraz 
uczestniczą w dziejach zbawienia ludzkości. 
Nawiązując do posługi adoracji Boga, papież 
mówił: „Zwróćmy uwagę, że aniołami 
nazywa Pismo Święte oraz Tradycja te 
czyste duchy, które w podstawowej próbie 
wolności wybrały Boga, Jego chwałę oraz 
Jego królestwo. Są one zjednoczone z 
Bogiem przez uświęcającą miłość, która 
płynie z jasnego i uszczęśliwiającego 
widzenia Trójcy Przenajświętszej”. 

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia 
(por. Hi 38, 7, gdzie są nazwani „synami 
Bożymi”) i w ciągu całej historii zbawienia 
uczestniczą w wypełnieniu zamysłu Bożego. 
Podczas audiencji generalnej w 1986 roku 
Święty Jan Paweł II powiedział: „Uczes-
tnicząc w życiu Trójcy poprzez światło, anio-
łowie są – wedle świadectwa Objawienia – 
powołani także do tego, aby w momentach 
określonych planem Bożej Opatrzności 
uczestniczyć w dziejach zbawienia ludzi (…). 
W to wierzy i tego naucza Kościół, w oparciu 
o Pismo Święte, z którego dowiadujemy się, 
iż zadaniem dobrych aniołów jest ochrona 
ludzi i troska o ich zbawienie”. Aniołowie są 
stróżami człowieka na jego drodze do króle-
stwa Bożego. Zasługują więc na szczególną 
cześć, zaufanie oraz wdzięczność za nie-
ustanną opiekę. 

Aniołowie objawiają również Bożą Opat-
rzność: „Wobec Boga – mówił Jan Paweł II – 
świat stworzeń duchowych jest z natury, tzn. 
z racji swojej duchowości o wiele bliższy, 
aniżeli świat stworzeń materialnych. Stanowi 
on jakby najbliższe »środowisko« Stwórcy. 
Pismo Święte daje dosyć wyraźne 
świadectwo tej bliskości aniołów wobec 
Boga. Mówiąc o nich, posługuje się takimi 
przenośniami, jak »tron« Boga, Jego 
»zastępy«, Jego »niebiosa«. Przez całe 
stulecia chrześcijaństwa poezja i sztuka 
czerpały z Pisma Świętego natchnienie, 
przedstawiając nam aniołów jako orszak 
Boga.

Niektórzy chrześcijanie odrzucają wiarę w 
istnienie i realne działanie aniołów.  

List do Redakcji
Nazywam się Czesława Jadwiga Kielak, mam 83 lata i jestem stałą czytelniczką 

„Klimatów św. Anny”. W ostatnich numerach było wiele informacji tyczących okupacji 
niemieckiej w Wilanowie. Skojarzyły mi się te fakty z pomnikiem Powstańców Warsza-
wy, który znajduje się blisko Wilanowa – w Powsinie.

W 1956 r. byłam wychowawczynią dzieci, które przyjechały na kolonie. W czasie 
naszych wędrówek bywaliśmy też przy wspomnianym pomniku. Za każdym razem 
spotykaliśmy Panią, która krzątała się w pobliżu. Okazało się, że jest to matka dwóch 
młodych chłopców – powstańców, którzy zostali rozstrzelani (nie pamiętam nazwisk) 
wraz z innymi. Nazwiska wszystkich umieszczone są na pomniku. 

Matka przychodziła każdego dnia i czuwała przez wiele godzin. Mało mówiła, ale była
pogodna. Myślę, że czuwając koiła swoją głęboką tęsknotę i pewnie się modliła.

Piszę do redakcji dlatego, aby to, co bolesne, bohaterskie i piękne „ocalić od 
zapomnienia”.

Łączę serdeczne pozdrowienia. 
Szczęść Boże! 

Czesława Jadwiga Kielak 

chcąc utrzymać go na dystans. Biedak w koń-
cu zwrócił moją uwagę swym płaczem i kiedy 
stanąłem blisko przed nim, zrozumiałem, że 
chciał mnie przeprosić. „Jestem zawsze blisko 
ciebie, mój ulubieńcze – powiedział do mnie – i 
krążę zawsze dookoła ciebie! Moje uczucie do 
ciebie nie wygaśnie nawet wraz z twoją 
śmiercią!”.

Wielkie poważanie Ojciec Pio okazywał też 
aniołom opiekującym się jego duchowymi 
dziećmi. „Módlcie się do Aniołów Stróżów – 
zachęcał podopiecznych – i przysyłajcie mi ich 
zawsze, kiedy czegoś ode mnie potrzebujecie. 
Anioł Stróż jest szybszy od samolotu, nie 
zdziera butów i nie potrzebuje biletu na 
pociąg”. „On przekaże mi wiadomości, a ja 
będę wam towarzyszył, o ile sił mi starczy”.

Ciąg dalszy w następnym numerze „Klimatów”

Przygotowała: 
Katarzyna Maciejowska 

Parafialna Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: internet
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Aniołowie w życiu św. Ojca Pio
Ojciec Pio doświadczał opieki aniołów i 

często korzystał z ich pomocy w sprawach 
duchowych. Z jego pism i licznych relacji 
świadków wynika, że szczególny związek 
łączył go z Aniołem Stróżem oraz aniołami 
osób, które zwracały się do niego o pomoc. 
Wiele spraw rozwiązywał nie sam, lecz przez 
pośrednictwo Aniołów Stróżów powierzonych 
sobie osób.

„Światło słońca – stwierdził Ojciec Pio – 
było bledsze od blasku mojego Anioła 
Stróża. Cała postać tego dobrego ducha 
jaśniała jak błyskawica, gdyż z natury i łaski 
wszystkie duchy niebieskie były Boga 
potężnymi i świętymi aniołami”. Anioł Stróż 
był dla niego odbiciem potęgi Boga. „Po 
Bogu i Matce Bożej – pisał dalej – Anioł Stróż 
jest dla mnie najbliższym przyjacielem na 
ziemi”. Znaczną czcią otaczał także aniołów 
strzegących domów. „W 1912 roku – napisał 
ojciec Agostino – wracałem z Neapolu i 
przybyłem do Pietrelciny, gdzie ze względów 
zdrowotnych przebywał Ojciec Pio. 
Przybyłem do jego domu około godziny 
trzeciej w nocy. Zastałem tam drzwi otwarte. 
Ojciec Pio był w łóżku i nie spał. – Śpisz w 
nocy przy otwartych drzwiach wejściowych? 
– zapytałem. – Czego mam się bać? – 
odpowiedział mi. – Są tu przecież aniołowie 
strzegący domów”.

Przebywanie w obecności Anioła Stróża 
było dla niego prawdziwym szczęściem. Nie 
zapominał nigdy o tym niewidzialnym 
towarzyszu, zawsze obecnym i gotowym, by 
go wysłuchać czy pocieszyć. Byli jak bracia 
bliźniacy i nierozłączni przyjaciele. „Biedny 
anioł – napisał Ojciec Pio – jest zbyt dobry. 
Czy kiedykolwiek uda mu się nauczyć mnie 
wdzięczności? Warto oddać się świadomie 
pod opiekę własnego Anioła Stróża i prosić 
go o pomoc w tym, co nas przerasta i 
przeraża, choćby było to tak banalne jak 
budzenie”.

„Kiedy przychodzi noc i zamykam oczy – 
wyznał kierownikowi duchowemu – widzę 
Niebo, które zjawia się tuż przede mną. Ta 
wizja dodaje mi odwagi i mogę spać ze 
słodkim uśmiechem na ustach i spokojnymi 
myślami, czekając, aż mój mały towarzysz z 
dzieciństwa przybędzie, by mnie obudzić i 
modlić się wspólnie słowami drogimi naszym 
sercom”. Powtarzał zakonnikom, że wiele 
razy jego Anioł Stróż płakał, gdyż on „nie 
chciał słuchać jego wskazań, które były 
wyrazem woli Bożej”.

Niekiedy zdarzały się między Ojcem Pio a 
Aniołem Stróżem małe niesnaski. Anioł bywał 
bowiem niepunktualny. „W sobotę myślałem 
– pisał w liście do kierownika duchowego, 
ojca Agostina – że złe duchy naprawdę chcą 
mnie zabić. Nie wiedziałem, którego 
świętego błagać o pomoc. Zwróciłem się do 
mojego anioła, lecz on celowo się spóźniał. 
W końcu przyleciał do mnie, śpiewając Bogu 
hymny swoim anielskim głosem. Wtedy 
zdarzyło się to, co zwykle. Ostro zganiłem go 
za zwłokę, kiedy tak żarliwie wołałem o 
pomoc. Aby go ukarać, umyślnie nie 
stanąłem z nim twarzą w twarz, 

    

Tymczasem Jan Paweł II podkreślał, iż „Bóg
dopuścił wszystkie czyste duchy do odwie-
cznej komunii miłości, i to nawet w większym
stopniu niż człowieka. Dobrzy aniołowie – za
cel swojej egzystencji obrali Boga, pozostali – 
wybrali złudne poczucie samowystarczal-
ności”. Wiara w anioły nie jest łatwa do
przyjęcia. Warto jednak im zaufać i zawierzyć 
zarówno dobre, jak i trudne momenty w życiu.

Aniołowie 
w życiu św. Siostry Faustyny

„Obcowanie z mieszkańcami nieba utwier-
dzało Faustynę w postawie pokory i naśla-
dowania aniołów w ich dobroci dla ludzi. Swą 
miłością wykraczała poza Kościół pielgrzy-
mujący na ziemi".

Gdy niebiańscy posłańcy prowadzą duszę 
w życiu duchowym, oddziałują na nie              
w sposób niewidzialny, lecz Pan niekiedy 
pozwala, aby uświęcali człowieka w sposób 
odczuwalny. Takim darem zażyłości z po-
słańcami Boga została obdarowana św. 
Siostra Faustyna Kowalska, znana dziś na
całym świecie jako apostołka Miłosierdzia 
Bożego, a przez teologów zaliczana do 
wybitnych mistyków Kościoła. Święta 
Faustyna przekazuje z prostotą swoje 
doświadczenia związane z aniołami podczas 
trzynastu lat życia zakonnego, gdy aniołowie 
stawali się jej pocieszycielami, obrońcami oraz 
najlepszymi przyjaciółmi. O wymiarach jej 
życia duchowego i roli Bożych posłańców 
świadczą słowa jej długoletniego kierownika 
duszy – ks. Michała Sopoćko: „Jeżeli chodzi 
o kult świętych aniołów – s. Faustyna 
specjalnie odznaczała się nim. Po prostu jakby 
widzialnie czuła obecność swojego niebiań-
skiego opiekuna”.

W pierwszym kontakcie z lekturą Dzien-
niczka św. Siostry Faustyny można ulec
złudzeniu, że jej życie było łatwiejsze od życia 
innych ludzi, ponieważ doświadczała 
mistycznych spotkań z Panem Jezusem,        
z Maryją i mieszkańcami nieba. Jest to 
złudzenie, a sama Faustyna wyznaje, że 
pomimo tych łask, widzi całą swoją nędzę.
Każdy dzień rozpoczyna walką i kończy
walką, a zaledwie się upora z jedną 
trudnością, to na jej miejsce powstaje dziesięć
innych do zwalczenia. Jednakże nie martwi się 
tym, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że jest to
czas walki, a nie pokoju.
Okazuje się, że aniołowie, zjawiając się Sios-

trze Faustynie, nie wyręczali jej w trudnych
decyzjach, a pośrednicząc w wizjach rzeczy
ostatecznych: piekła, czyśćca oraz nieba, nie 
zachęcali jej do bezczynności. Ona to, widząc
posłańców Bożego gniewu, błagała o Boże
zmiłowanie.

Święta Faustyna pielęgnowała swoją zaży-
łość z mieszkańcami nieba, którzy ją zachęcali 
do modlitwy, podsuwając naglące intencje, 
wprowadzali w kontemplację Stwórcy oraz
przynosili Najświętszy Sakrament podczas 
choroby (Dz 1676).
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  Nabożeństwo do Ducha Świętego  
polega na comiesięcznym uczestniczeniu 
we Mszy Św. wotywnej ku czci Ducha 
Świętego. 

   Jest to godne polecenia, gdyż z taką 
Mszą Św. wiąże się wiele łask, zwłaszcza 
świateł dla praktycznego funkcjonowania 
w tym krytycznym momencie historii, po 
pierwsze dla kapłana – w ramach posługi 
kapłańskiej czy duszpasterskiej, po drugie 
– dla wiernych, przychodzących po światło 
dla trudnych spraw. Oprócz samego
kapłana, dobrze by było, żeby i wierni
mogli również z nastawieniem szukania
światła Bożego, uczestniczyć w tej
wotywie.

 Nabożeństwo ma na celu pogłębienie 
świadomości obecności Ducha Świętego - 
Ducha Miłości i Mądrości. Ostatecznie 
chodziłoby o rozwinięcie czci do Ducha 
Świętego, podobnie, jak w zwyczaju są 
wotywy o Najświętszym Sercu Jezusa czy 
o Matce Bożej, np. w pierwsze (wolne 
liturgicznie) poniedziałki czy wtorki 
miesiąca!

Żródło: Internet

Msza św. wotywna 
ku czci 

Ducha Świętego 
w naszym kościele
w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca
o godz. 18:00

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, który będąc 
postrachem szatana, posłany zostałeś przez 
Boga, by nas bronić przed ich napaściami, 
prosimy cię, dodawaj nam otuchy swoją niez-
wykłą obecnością, wspieraj swą niepokonaną 
mocą, byśmy potrafili pokonać wszystkich 
wrogów duszy i ciała. Spraw, abyśmy dzięki 
twojej pomocy ustrzegli się grzechu i piekła, a 
przez całą wieczność sławić będziemy twoją 
potęgę i łaskawość. Amen. 

Ojcze nasz...

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

Litania do św. Michała Archanioła:
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! 
Synu odkupicielu świata, Boże 
Duchy Święty, Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże 
Święta Maryjo, Królowo Aniołów 

–módl się za nami!
Święty Michale Archaniele 
Święty Michale książę przesławny 
Święty Michale dzielny w walce 
Święty Michale pogromco szatana 
Święty Michale postrachu złych duchów 
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego 
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały 

Święty Michale radości Aniołów 
Święty Michale zaszczycie nieba 
Święty Michale przedstawiający 

Najwyższemu prośby nasze 
Święty Michale obrońco dusz

 sprawiedliwych 
Święty Michale posłanniku Boga 
Święty Michale przewodniku 

nasz w modlitwie 
Święty Michale nasza tarczo w pokusach 
Święty Michale warownio ludu Bożego 
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła 
Święty Michale dobroczyńco 

sławiących Cię narodów 
Święty Michale chorąży zbawienia 
Święty Michale aniele pokoju 
Święty Michale prowadzący dusze do

 wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami! 

P. Módl się za nami, święty Michale
Archaniele

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P. Módlmy się.

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

MIESIĄC SZÓSTY 
NOWENNY DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 
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Aniołowie w życiu świętych
Aniołowie w życiu św. Jana Pawła II
„Duchy światłości są stróżami człowieka 

na jego drodze do królestwa Bożego, 
uczestniczą w życiu Kościoła. Zasługują 
więc na szczególną cześć, zaufanie oraz
wdzięczność za dobrą opiekę” – podkreślał 
papież Polak. Św. Jan Paweł II w trakcie 
swojego pontyfikatu wielokrotnie przybliżał 
prawdę o aniołach i ich roli w dziele
zbawienia oraz zachęcał do modlitwy przez 
ich wstawiennictwo.

Jako stworzenia natury duchowej, 
aniołowie posiadają rozum i wolną wolę, są
istotami osobowymi i nieśmiertelnymi. Jan 
Paweł II, wierny nauczaniu swoich poprze-
dników, wylicza następujące zadania, jakie 
pełnią aniołowie: adorują Boga, ujawniają 
Bożą Opatrzność, pośredniczą między 
Bogiem a ludźmi, są stróżami człowieka, 
zwiastują ludziom wolę Boga oraz 
uczestniczą w dziejach zbawienia ludzkości.
Nawiązując do posługi adoracji Boga, papież
mówił: „Zwróćmy uwagę, że aniołami 
nazywa Pismo Święte oraz Tradycja te
czyste duchy, które w podstawowej próbie
wolności wybrały Boga, Jego chwałę oraz
Jego królestwo. Są one zjednoczone z 
Bogiem przez uświęcającą miłość, która 
płynie z jasnego i uszczęśliwiającego
widzenia Trójcy Przenajświętszej”.

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia
(por. Hi 38, 7, gdzie są nazwani „synami 
Bożymi”) i w ciągu całej historii zbawienia 
uczestniczą w wypełnieniu zamysłu Bożego. 
Podczas audiencji generalnej w 1986 roku 
Święty Jan Paweł II powiedział: „Uczes-
tnicząc w życiu Trójcy poprzez światło, anio-
łowie są – wedle świadectwa Objawienia – 
powołani także do tego, aby w momentach 
określonych planem Bożej Opatrzności 
uczestniczyć w dziejach zbawienia ludzi (…).
W to wierzy i tego naucza Kościół, w oparciu 
o Pismo Święte, z którego dowiadujemy się, 
iż zadaniem dobrych aniołów jest ochrona 
ludzi i troska o ich zbawienie”. Aniołowie są 
stróżami człowieka na jego drodze do króle-
stwa Bożego. Zasługują więc na szczególną 
cześć, zaufanie oraz wdzięczność za nie-
ustanną opiekę. 

Aniołowie objawiają również Bożą Opat-
rzność: „Wobec Boga – mówił Jan Paweł II – 
świat stworzeń duchowych jest z natury, tzn. 
z racji swojej duchowości o wiele bliższy, 
aniżeli świat stworzeń materialnych. Stanowi 
on jakby najbliższe »środowisko« Stwórcy. 
Pismo Święte daje dosyć wyraźne 
świadectwo tej bliskości aniołów wobec 
Boga. Mówiąc o nich, posługuje się takimi 
przenośniami, jak »tron« Boga, Jego 
»zastępy«, Jego »niebiosa«. Przez całe 
stulecia chrześcijaństwa poezja i sztuka 
czerpały z Pisma Świętego natchnienie, 
przedstawiając nam aniołów jako orszak 
Boga.

Niektórzy chrześcijanie odrzucają wiarę w 
istnienie i realne działanie aniołów.  

List do Redakcji
    Nazywam się Czesława Jadwiga Kielak, mam 83 lata i jestem stałą czytelniczką 
„Klimatów św. Anny”. W ostatnich numerach było wiele informacji tyczących okupacji 
niemieckiej w Wilanowie. Skojarzyły mi się te fakty z pomnikiem Powstańców Warsza-
wy, który znajduje się blisko Wilanowa – w Powsinie.
   W 1956 r. byłam wychowawczynią dzieci, które przyjechały na kolonie. W czasie 
naszych wędrówek bywaliśmy też przy wspomnianym pomniku. Za każdym razem 
spotykaliśmy Panią, która krzątała się w pobliżu. Okazało się, że jest to matka dwóch 
młodych chłopców – powstańców, którzy zostali rozstrzelani (nie pamiętam nazwisk) 
wraz z innymi. Nazwiska wszystkich umieszczone są na pomniku. 
   Matka przychodziła każdego dnia i czuwała przez wiele godzin. Mało mówiła, ale była 
pogodna. Myślę, że czuwając koiła swoją głęboką tęsknotę i pewnie się modliła.
  Piszę do redakcji dlatego, aby to, co bolesne, bohaterskie i piękne „ocalić od 
zapomnienia”.

Łączę serdeczne pozdrowienia. 
Szczęść Boże! 

Czesława Jadwiga Kielak 

chcąc utrzymać go na dystans. Biedak w koń-
cu zwrócił moją uwagę swym płaczem i kiedy 
stanąłem blisko przed nim, zrozumiałem, że 
chciał mnie przeprosić. „Jestem zawsze blisko 
ciebie, mój ulubieńcze – powiedział do mnie – i 
krążę zawsze dookoła ciebie! Moje uczucie do 
ciebie nie wygaśnie nawet wraz z twoją 
śmiercią!”.

Wielkie poważanie Ojciec Pio okazywał też 
aniołom opiekującym się jego duchowymi 
dziećmi. „Módlcie się do Aniołów Stróżów – 
zachęcał podopiecznych – i przysyłajcie mi ich 
zawsze, kiedy czegoś ode mnie potrzebujecie. 
Anioł Stróż jest szybszy od samolotu, nie 
zdziera butów i nie potrzebuje biletu na 
pociąg”. „On przekaże mi wiadomości, a ja 
będę wam towarzyszył, o ile sił mi starczy”.

Ciąg dalszy w następnym numerze „Klimatów”

Przygotowała: 
Katarzyna Maciejowska 

Parafialna Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: internet
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 23, 9b. 10b

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

EWANGELIA 
Mt 23, 1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: «Na katedrze 
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i 
faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków 
ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami 
nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do 
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, 
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, 
żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 
swoje filakterie i wydłużają frędzle u 
płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na 
ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby 
ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, 
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie 
chciejcie również, żeby was nazywano 
mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym 
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się poniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie

ks. dr Waldemar R. Macko

PIERWSZE CZYTANIE 
Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10

Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym 
Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk 
między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, 
odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie 
usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca 
tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, 
mówi Pan Zastępów, to rzucę na was 
przekleństwo.
Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, 
zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan 
Zastępów. A więc z mojej woli jesteście 
lekceważeni i macie małe znaczenie wśród 
całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich 
dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie 
mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie 
stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego 
oszukujemy jeden drugiego, znieważając 
przymierze naszych przodków?»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 131 (130), 1bcde. 2-3

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Panie, moje serce się nie pyszni 
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie 
ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. 
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, 
teraz i na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 2, 7b-9. 13

Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni 
skromności, jak matka troskliwie opiekująca
się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życz-
liwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko 
Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak 
bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie
przecież, bracia, naszą pracę i trud. Praco-
waliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie 
być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy
Ewangelię Bożą.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy 
przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas,
przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako
to, czym jest naprawdę – jako słowo Boga, 
który działa w was, wierzących.

Oto słowo Boże

K OM E N T A R Z
Pouczenie zawarte w rozważanym 

dzisiaj fragmencie Ewangelii można 
streścić następującym stwierdzeniem: 
Najsłabszym elementem w dziele zba-
wienia jest człowiek. Jak to należy 
rozumieć? Właśnie tak, jak przedstawia to 
Jezus. W ręce człowieka został złożony 
wielki skarb, jakim jest zbawienie. Człowiek 
zaś, zamiast ukazywać Wspaniałość i 
Chwałę Boga, wykorzystuje go dla własnej 
chwały.

Słowa krytyki pod adresem uczonych    
w Piśmie i faryzeuszy, w tej, jak i we 
wszystkich pozostałych wypowiedziach 
Jezusa, potwierdzają zasadę, że należy 
odróżnić to, co jest Boskie, a więc 
Objawienie, od tego co ludzkie – słabości  
tych, którym powierzono troskę o jego 
przekaz. Dlatego Jezus poucza „Czyńcie 
więc i zachowujcie wszystko, co wam 
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.” 
Oczywiści słowa te dotyczą tych, którzy 
wykorzystują swoją pozycję dla niskich, 
egoistycznych celów. 

Ojcami, nauczycielami czy nawet 
mistrzami możemy nazywać wszystkich 
tych, którzy mając świadomość własnej 
słabości i niedoskonałości, ze wszystkich 
sił, nie zważając na trudności i 
wyrzeczenia, głoszą Słowo Boże.
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2.

1. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 
12.11.17, o godz. 11.00. w kościele.
Zapraszamy do udziału w kiermaszu 
świątecznym, który odbędzie się w nie-
dzielę, 10 grudnia, w dzwonnicy, Szcze-
gółowych informacji udzielają wolonta-
riusze zaangażowani w prowadzenie 
kawiarenki.

W dzwonnicy pojawiła się tablica, na 
której można umieszczać prywatne ogło-
szenia. Zachęcamy do korzystania z tej 
możliwości kontaktu. 

3.

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca listopada. Nabożeństwo Eucharysty-
czne zostanie odprawione o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w 
wypominkach rocznych. 
W listopadzie, w sposób szczególny, 
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego też przez cały miesiąc o godz. 
18.00, w naszym kościele będzie 
odprawiana Msza św. w intencji zmarłych z 
naszej parafii i zmarłych spoczywających 
na naszym cmentarzu.
Do 8 listopada można codziennie uzyskać 
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy za 
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. Warunkiem podsta-
wowym uzyskania odpustu jest stan łaski 
uświęcającej.
W poniedziałek, 6 listopada br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 7 listopada br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. W intencji 
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. 
Modlitwa różańcowa rodziców w intencji 
swoich dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.
W sobotę, 11 listopada, przypada 
Narodowe Święto Niepodległości. Wyra-
zem naszego patriotyzmu i troski o losy 
naszej Ojczyzny niech będzie szczera i 
gorliwa modlitwa. Msze św. w naszym 
kościele będą odprawiane o godz. 7.00., 
12.00., 17.00. i 18.00.
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4.

8.

9.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– 

–

10.

w czwartek, 9 listopada, święto rocznicy 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
w piątek, 10 listopada, wspomnienie św. 
Leona Wielkiego, Papieża i Doktora 
Kościoła,
w sobotę, 11 listopada, wspomnienie 
św. Marcina z Tours, biskupa

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

11.

śp. Jerzego Krykowskiego, 
śp. Zofię Wójcik,
śp. Genowefę Jaroszewicz, 
śp. Mieczysława Chojnackiego, 
śp. Romana Pyzla,
śp. Kazimierę Duch,
śp. Leszka Terlikowskiego.

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

W Klimatach:
Aniołowie w życiu świętych . . . . . . . 2

Msza Św. wotywna ku czci 
Ducha Świętego. . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nowenna do Świętego 
Michała Archanioła  . . . . . . . . . . . . . 3

List do Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dzwonnica zaprasza:
- Wystawa gobelinów  . . . . . . . . . . . 4
- Tablica Ogłoszeń Prywatnych . . . . 4
- Kiermasz Świąteczny  . . . . . . . . . . 4

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,
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Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
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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.

5.

6.

–

–
–
–
–
–
–
–

na wystawę gobelinów
ELŻBIETY HADAŁY

którą można oglądać 
do końca listopada 2017 r. 

w godzinach pracy 
kawiarenki parafialnej

   ZAPRASZA 

Tablica Ogłoszeń 
Prywatnych 

Chcesz coś oddać, sprzedać, 
zamienić lub kupić - 

pozostaw swoje ogłoszenie 
na tablicy, która znajduje się 

w dzwonnicy.
Jest dostępna w godzinach 
pracy kawiarenki parafialnej

10 grudnia 2017 roku 
zapraszamy 

do kawiarenki na 
kiermasz świąteczny 

–

www. facebook.com/ParafiaWilanowAnna

Zapraszamy do polubienia 
strony naszej parafii 
na portalu Facebook.

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