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Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, roz-
poczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent, 
to czas oczekiwania na przyjście Pana 
Jezusa, które przeżywamy w liturgii świąt 
Bożego Narodzenia. Jest to także czas 
przygotowania na powtórne przyjście 
Zbawiciela na końcu czasu. Liturgicznym 
znakiem oczekiwania jest poranna Msza 
św. zwana Roratami. W naszym kościele 
Msza św. roratnia odprawiana będzie 
codziennie o godz. 7.00. Dzieci 
zapraszamy na godz. 7.00, w każdy 
poniedziałek, środę i sobotę Adwentu. 
W sobotę po roratach zapraszamy dzieci 
na ciasto i kakao.
Nabożeństwo Eucharystyczne i Nowenna 
do Świętego Michała Archanioła zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wewnątrz kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną 
i wszystkie wspólnoty parafialne o udział  
w procesji. Po procesji modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. 
Spotkanie dzieci i rodziców przed Pier-
wszą Komunią św. odbędzie się dziś             
o godz. 11.00. w kościele. Na Mszy św.
o godz. 11.30. zostaną poświęcone me-
daliki.
W poniedziałek, 4 grudnia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 5 grudnia 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.
Po raz 24 CARITAS POLSKA organizuje 
kampanię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom” pod hasłem „Płomień Miło-
sierdzia”. We wszystkich kościołach całej 
Polski są rozprowadzane świece. 
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– śp. Stanisława Adama Wójcik,
– śp. Anitę i Krzysztofa Banak.
–W ieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
W galerii "Dzwonnica", otwarta jest nowa 
wystawa, na której prezentowane są ikony 
i prace o tematyce sakralnej. Zapraszamy 
do odwiedzania wystawy od dzisiaj do 
końca stycznia.
W następną niedzielę, 10 grudnia, 
serdecznie zapraszamy do galerii 
"Dzwonnica" na kiermasz upominków, 
stroików, pierników i wielu innych atrakcji 
zakupowych. Kiermasz rozpocznie się 
o godz. 9.00 i potrwa do godz. 15.00.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 
W tym roku z wizytą duszpasterską pra-
gniemy odwiedzić mieszkańców Wila-
nowa. Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. No-
wych parafian lub tych, którzy chcieliby po 
raz pierwszy zaprosić księdza, prosimy o 
zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. 
Wizytę duszpasterska rozpoczynamy o 
godz. 17.00., a w soboty o godz. 14.00. W 
dniach od 7 do 16 grudnia odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy ulicach - grafik na 
stronie 5.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
ostatnim miesiącu naszych parafian:

– 

–

7.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 63, 16b–17.19b; 64, 3–7

   Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel 
nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, 
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od
Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się
nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień
się przez wzgląd na Twoje sługi i na
pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą
skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani
oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą
czynił tyle dla tego, co w nim pokłada
ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co
radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają
o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał
gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie
od dawna i byliśmy zbuntowani. My
wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze
dobre czyny jak skrwawiona szmata.
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście,
a nasze winy poniosły nas jak wicher.
Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się
nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo
skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś
nas w moc naszej winy. A jednak, Panie,
Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty
naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich
jesteśmy my wszyscy.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 
Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad chrubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 3–9

Wszyscyśmy

Ps 85, 8 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją 
i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA 
Mt 13, 33–37

   Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, który udał się 
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył 
swoim sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwier-
nemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy 
o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam mówię,
mówię wszystkim: Czuwajcie!
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Oto słowo Pańskie

Powróć, Boże, Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

ks. Maciej Raczyński-Rożek

Łaska wam i pokój od Boga Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu 
mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę 
daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim 
to bowiem zostaliście wzbogaceni we 
wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie 
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe 
utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam 
żadnego daru łaski, gdy oczekujecie 
objawienia się Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. On też będzie umacniał was 
aż do końca, abyście byli bez zarzutu 
w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Wierny jest Bóg, który powołał nas do 
wspólnoty z Synem swoim Jezusem 
Chrystusem, Panem naszym.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 80, 2–3.15–16.18–19 

KOMENTARZ
 W pierwszym czytaniu prorok Izajasz 
trafnie opisuje człowieka uwikłanego w co-
dzienność: Czemu, o Panie, dozwalasz 
nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż 
serca nasze stają się nieczułe na bojaźń 
przed Tobą (Iz 63,17). 

  Nie dbanie o relację z Bogiem w natłoku 
codziennych obowiązków sprawia, że serce 
staje się „nieczułe” na to, jak Bóg polecił 
nam żyć

 Niezwykle istotne jest, aby ciągle 
wpatrywać się w przykład w Chrystusa 
i wsłuchiwać się w Słowo Boże, bo inaczej 
traci się wrażliwość na Boga i na drugiego 
człowieka. 

  Człowiek staje się obojętny. Dlatego 
dzisiejsza Ewangelia, na początku 
Adwentu, wzywa nas: „Czuwajcie” (Mk 
13,37). W naszym codziennym trudzie 
dbajmy o modlitwę, o sakramenty, o czy-
nienie miłosierdzia, wtedy w każdym 
momencie będziemy gotowi na przyjście 
Pana.

Wyciągnij rękę nad mężemTwej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a bedziemy Cię chwalili.
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Rekolekcje Adwentowe 
10 -12 grudnia 2017 r. 

Prowadzi: ks. Arkadiusz Szczepanik

Kanał na youtube:  https://www.youtube.com/
channel/UCXL_NNgrD2TpddEsX7TBS5A
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Uzyskane środki finansowe CARITAS 
przeznacza na całoroczne dożywianie dzie-
ci w szkołach, przedszkolach, świetlicach, 
na pomoc edu-kacyjną i letni wypoczynek. 
Tradycyjnie już nasza Parafia włącza się 
w akcję rozprowadzania świec. Świece 
zapalimy w domach w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Zachęcamy wszystkich Para-
fian do nabywania świec.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się 
w drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia br., i 
będą trwały do wtorku, 12 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00. a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wie-
czornej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają
później z pracy. Rekolekcje poprowadzi ks.
dr Arkadiusz Szczepanik.
W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00, a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny, modlimy się o 
powołania kapłańskie i zakonne. 
Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorga-
nizować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodzi-
ców o przygotowanie i przyniesienie pre-
zentów dla swoich dzieci do zakrystii przed 
Mszą św. Chcemy również przy tej okazji 
wręczyć prezenty dzieciom z rodzin wielo-
dzietnych i potrzebujących wsparcia ma-
terialnego, dlatego dziś będziemy zbierać 
do puszek ofiary na ten cel. Spotkanie z 
Mikołajem odbędzie się w środę, 6 grudnia, 
o godz. 17.30.

 
 

W czwartek, 8 grudnia br., w całym Kościele 
Powszechnym  będziemy obchodzili uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
W tym dniu o godz. 12.00., w „Godzinie 
Łaski dla całego świata”, w naszym kościele 
zostanie odprawiona Msza św., a następnie 
przed Najświętszym Sakramentem zostanie 
odprawione  okolicznościowe nabożeństwo  
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z udziałem wspólnot parafialnych. Zachę-
camy wszystkich parafian, którzy będą 
mogli w tym czasie przyjść do kościoła, do 
wspólnej modlitwy w intencjach osobistych, 
parafii i ojczyzny. Odmówimy różaniec, 
a po nim będziemy się modlić indywi-
dualnie w ciszy. Tych, którzy nie będą 
mogli przyjść do kościoła, prosimy o mo-
dlitwę w domu.
Osoby chcące podjąć Adopcję Duchową 
Dziecka Poczętego, będą mogły tego 
dokonać w piątek, 8 grudnia podczas Mszy 
św., o godz. 18.00. Zobowiązanie wraz       
z modlitwą adopcji dla tych, którzy nie 
mogą być na Mszy św. będą dostępne na 
stoliku przy wejściu do kościoła.
W następną niedzielę, 10 grudnia br., 
przypada XVIII Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Te-
go dnia przeprowadzimy przed kościołem 
zbiórkę ofiar do puszek.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
w czwartek, 7 grudnia, wspomnienie św. 
Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła, 
w piątek, 8 grudnia, uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z prze--
pisem 1251 KPK w tym dniu nie obowią--
zuje post i można spożywać pokarmy 
mięsne. 
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.Pierwszy rok realizacji programu upłynie na 
odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, 
zrozumieniu skutków bierzmowania i sposo-
bów ich zastosowania w dochodzeniu do 
dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast drugi 
rok programu będzie poświęcony misji, czyli 
pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie 
ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chry-
stusa wezwanie do chrześcijańskiego świa-
dectwa.

   Program nie może się ograniczać wyłącznie 
do ludzi młodych, którzy przygotowują się     
w pa-afiach do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania. Jego adresatami są wszyscy och-
rzczeni – ci, którzy zostali już bierzmowani 
oraz ci, którzy ten sakrament dopiero otrzy-
mają. W tym kontekście szansą duszpas-
terską będzie towarzyszenie wiernym w od-
krywaniu darów Ducha Świętego, które „zos-
tały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo 
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często pozostaj niezauważone lub niewy-
korzystane.
   Program na lata 2017-2019 ma realizować 
cztery cele. Cel ewangelizacyjny ma być 
realizowany poprzez głoszenie Słowa Bożego, 
katechezy, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub 
kerygmatyczne oraz „promowanie środowisk 
wzrostu i dojrzewania wiary”. Cel inicjacyjny 
polegać m.in. na ukazywaniu związku miedzy 
chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, pod-
kreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezu-
sa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do 
Kościoła. Cel formacyjny ma być realizowany 
przez podejmowanie duszpasterskich wysił-
ków w parafii na rzecz dalszej formacji osób 
bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym 
Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i uma-
cnia Duch Święty. Cel społeczny z kolei ma 
być widoczny poprzez ukazywanie wiernym 
darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach 
troski o dobro wspólne: od pracy chary-
tatywnej po życie polityczne, a także w ramach 
służby na rzecz wspólnoty parafialnej. 

Elżbieta Wrotek 
Żródło: 
http://kosciol.wiara.pl/doc/4222532.Teraz-
Duch-Swiety

 W pierwszą niedzielę Adwentu wchodzi nowy program duszpasterski „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)”, który ma pomóc wiernym odkryć Osobę Ducha 
Świętego i otworzyć się na Jego działanie.  Będzie kontynuacją refleksji kończącego się 
czteroletniego programu duszpasterskiego, realizowanego w poprzednich latach  w myśl 
hasła „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do 
świadectwa”. 

5Nr 456

 W nauczaniu papieży spotykamy się z czy-
telną wykładnią angelologii.
 Papież Pius VI zwracając się do biskupów      

w jednym ze swoich przemówień zachęcał, by 
nakazali oni wszystkim przełożonym kościołów 
katedralnych i parafialnych, pouczenia wiernych 
o nabożeństwie, jakie są winni swym aniołom 
stróżom. Duchy te są obarczone podtrzymy-
waniem i umacnianiem ludzkiej słabości, aby 
człowiek mógł odnosić zwycięstwo we wszel-
kich zmaganiach życia, zachować wiarę i otrzy-
mać wieniec sprawiedliwości; być pobudzanym 
do odmawiania modlitwy: Aniele Boży, stróżu 
mój. Wierni powinni to czynić w duchu 
wdzięczności za łaskę doświadczenia daru 
Opatrzności Bożej. 

W duchowym życiu Leona XIII istotną rolę 
odgrywało wielkie nabożeństwo do aniołów; 
świadczy o tym ułożona przez niego modlitwa 
do św. Michała archanioła, w której wzywa 
pomocy w walce ze złem oraz jemu zawierza 
wspólnotę Ludu Bożego. Tę ułożoną przez 
papieża modlitwę ku czci św. Michała byli 
zobowiązani odmawiać wszyscy kapłani wraz z 
ludem po tzw. Mszach cichych. Naukę Kościoła 
akcentują zarówno Leon XIII, jak i Pius XI – 
zachęcając dzieci do nabożeństwa poświęco-
nego aniołom stróżom.

W praktyce modlitwy o opiekę duchowych 
stróżów pomóc może świadectwo Piusa XI. 
Podczas jednej z pielgrzymek młodzieży włos-
kiej (2 września 1934 r.) papież zaświadczał: 
„Nasz anioł stróż jest nie tylko cały czas przy 
nas obecny, lecz także jego obecność jest tylko 
i wyłącznie czułością i miłością. Dlatego musimy 
na to odpowiedzieć także czułą miłością, 
prawdziwym oddaniem i szczerym posłuszeń-
stwem. To posłuszeństwo musimy mu udowa-
dniać rano i wieczorem, i w przeciągu całego 
dnia. Tak czyni też sam papież Pius XI, który 
codziennie rano i wieczorem, a także regularnie 
w ciągu dnia, wzywa anioła, przede wszystkim, 

kiedy pojawiają się problemy i trudności, co 
naturalnie [u papieża] nie jest rzadkim 
przypadkiem! Czujemy i stwierdzamy, że anioł 
jest przy nas, wspiera nas i nam pomaga”.
   Pius XII nazywany «Pastor angelicus»; w 
swojej encyklice Humani generis powoływał się 
na aniołów, a przy różnych spotkaniach i prze-
mówieniach przypominał wiernym o żywej obe-
cności anioła stróża i zachęcał do zażyłej z nim 
relacji. Papież ten ukazywał w swoim nau-
czaniu znaczenie i rolę niebieskich duchów w 
duchowym życiu wiernych:
•

•

•

wielka jest pomoc, którą aniołowie ofiarują 
ludziom we wzrastaniu w świętości; 
ważne jest, by wyostrzać zmysły na świat 
rzeczy niewidzialnych;
docenianie ufnego obcowania z aniołem 
stróżem;

Teraz Duch Święty

Aniołowie w w nauczaniu Namiestników Chrystusa

• posiadanie radosnej perspektywy bliskości, 
mieć przy nas anioła stróża także i w 
wieczności;

• dostrzeganie konieczności poznawania 
swojego anioła już na tym świecie. 

 W papieskim przesłaniu Piusa XII odna-
leżć można tłumaczenie zamysłu Stwórcy 
odnośnie do stworzeń: On zlecił aniołom misję. 
Przywołany obraz owczarni z Dobrym Paste-
rzem pomagał papieżowi przybliżać wiernym 
prawdę nie tylko o stróżach pomagających 
w niebezpieczeństwach, lecz także w czynieniu 
łatwiejszymi do wykonania trudów związanych 
z kroczeniem drogą zbawienia – zbliżaniem się 
do Boga. Wiecie o tym, drodzy młodzi 
małżonkowie; ale być może będziecie zasko-
czeni, że dzisiaj pragniemy oddać was w opiekę 
Michała Archanioła. (…) Jak bardzo, drodzy 
małżonkowie, powinniście doceniać jego opiekę i 
pomoc dla dusz, którym zgodnie z prawami 
Stwórcy, przygotowujecie cielesne mieszkanie 
na tym świecie (…). Święty Michał będzie was też

wspierał w waszej misji rodzicielskiej, troszczył 
się o was i o wasze dzieci”.
  «Anielskim» papieżem był także Jan XXIII, 
który cieszył się kultem aniołów stróżów i z nie-
go słynął. Wiernym Kościoła katolickiego tłuma-
czył i wskazywał: „Każdy z nas ma własnego 
anioła stróża i każdy ma rozmawiać z aniołami 
innych ludzi”. Pragnął, aby chrześcijanie nie 
przechodzili obojętnie obok tych wskazanych 
możliwości korzystania z pomocy nadprzy-
rodzonej; one bowiem są godnym zachwytu 
zrządzeniem Opatrzności Bożej, dowodem 
najwyższej troski o dobro człowieka.
   Wiele miejsca niebieskim duchom poświęcił 
św. Jan Paweł II. W wielu swoich katechezach 
i audiencjach przybliżał prawdę o aniołach i ich 
roli w dziele zbawienia. Podczas jednej z au-
diencji generalnych zachęcał do tego, aby nie 
odrzucać daru modlitwy do nich; można 
wówczas od nowa przeżywać prawdę o Stwór-
cy rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Taka 
praktyka jest szczególnie ważna dla umysło-
wości współczesnej, która – zapatrzona w do-
czesność i materializm – jak gdyby zgubiła 
prawdę o stworzeniu także tego, co niewi-
dzialne. Świat czystych duchów stworzonych 
przez Boga ukierunkowuje życie człowieka na 
wieczność, stąd też istnieje potrzeba nie tylko 
odczytywania na nowo słów Chrystusa, lecz 
także proszenia aniołów o rozumienie Dobrej 
Nowiny w perspektywie nieba. Wówczas wiara 
chrześcijan będzie mogła się rozwijać, będą oni 
mogli – sprawując na ziemi Liturgię Eucha-
rystyczną – łączyć się (czuć przedsmak z Litur-
gią w Królestwie Bożym. 
  Zagadnienie roli aniołów w życiu chrześ-
cijanina w świetle nauczania papieży warto 
uzupełnić o praktykę pobożności ludowej. 
W dokumencie poświęconym tego rodzaju 
pobożności zaznaczone zostało: „Pobożność 
ludowa w szczególny sposób rozwinęła

W niedzielę Chrystusa Króla podczas Mszy Św. o godz 10:00 modliliśmy się w intencji 
chóru "Sanctae Annae" oraz współpracujących z nim muzyków. Okazją do tego było, 
obchodzone 22 listopada, święto św. Cecylii, która jest patronką chórzystów, lutników, 
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Fot.
Bogdan 
Drabik

Aniołowie w w nauczaniu Namiestników Chrystusa

Po raz 24 CARITAS POLSKA organizuje 
kampanię społeczną wspierającą najbie-
dniejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom” pod hasłem „Płomień Miło-
sierdzia”. We wszystkich kościołach całej 
Polski są rozprowadzane świece.
Uzyskane środki finansowe CARITAS 
przeznacza na całoroczne dożywianie 
dzieci w szkołach, przedszkolach, świet-
licach, na pomoc edukacyjną i letni wy-
poczynek. Tradycyjnie już nasza Parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Świece zapalimy w domach w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Zachęcamy wszys-
tkich Parafian do nabywania świec.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

od 12.11.2017 do 10.12.2017
Módlmy się za członków 
Kół Żywego Różańca, 

aby żywym Pan Bóg 
błogosławił, a zmarłych obdarzył 

życiem wiecznym. 

Kiermasz Świąteczny
"upominki, stroiki, pierniki"

 10 grudnia 2017 r.
godz. 9.00 - 15.00

zapraszamyy  
do kawiarenki 

W dniach 7–16 grudnia odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– poniedziałek, 11 grudnia –  Rekolekcje Adwentowe
– wtorek, 12 grudnia – Rekolekcje Adwentowe
– środa, 13 grudnia – ul. Królewicza Jakuba 2-38A (numery parzyste)
– czwartek, 14 grudnia –  ul. Królewicza Jakuba 40-76A (numery parzyste)
– piątek, 15 grudnia – ul. Królewicza Jakuba 78-88 (numery parzyste)

i 61-81A (numery nieparzyste)
– sobota, 16 grudnia – ul. Królewicza Jakuba 83-105 (numery nieparzyste),

       ul. Rumiana 2-40 (numery parzyste)

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 14.00. 

– czwartek, 7 grudnia  –  ul. Królowej Marysieńki 1 
– piątek, 8 grudnia      –  ul. Królowej Marysieńki 3-7E (numery nieparzyste) 

 i 2-24L (numery parzyste)
– sobota, 9 grudnia     –  ul. Królowej Marysieńki 26-104 (numery parzyste), ul. Goplańska, 

 ul. Królewicza Jakuba 1-59 (numery nieparzyste)
  

Tablica Ogłoszeń 
Prywatnych 

Chcesz coś oddać, 
sprzedać, zamienić, kupić 

- pozostaw swoje 
ogłoszenie na tablicy, 

która znajduje się 
w dzwonnicy. 

Jest dostępna w godzinach 
pracy  kawiarenki 

parafialnej 

Osoby zainteresowane 
nauką języków obcych 
zapraszamy do korzys-
tania z podręczników 
wyłożonych w dzwon-
nicy.
Wszystkie książki moż-
na wypożyczyć bez 
opłat i czasowych ogra-
niczeń w każdą niedzie-
lę od 9.00 do 15.00. 

ZAPRASZA

na nową wystawę 
prezentującą ikony i 

prace o tematyce 
sakralnej. 

Wystawę 
można oglądać 

do końca stycznia 2018 r.

http://kosciol.wiara.pl/doc/4222532.Teraz-Duch-Swiety
http://kosciol.wiara.pl/doc/4222532.Teraz-Duch-Swiety
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nabożeństwo do anioła stróża.
 Już św. Bazyli Wielki (zm. 379) uczył, że 

„każdy wierny ma u swego boku anioła jako 
obrońcę i przewodnika, by doprowadzić go do 
życia”. 
 Ta starożytna nauka umacniała się stop-

niowo na fundamentach biblijnych i patrysty-
cznych, dając początek różnych wyrazom 
pobożności, aż do czasu, gdy w św. Bernardzie 
z Clairvaux (zm. 1153) znalazła swojego mistrza 
i wy-bitnego apostoła nabożeństwa do aniołów 
stróżów. Dla niego aniołowie byli dowodem, „że 
w niebie nie zaniedbuje się niczego, co nam 
może pomóc” i dlatego Bóg przysyła „owe 
duchy niebieskie, by były przy naszym boku, 
strzegły nas, pouczały i prowadziły.

    Przytaczany wyżej dokument ukazuje przy-
mioty, które są obecne w życiu człowieka, który 
ma nabożeństwo do aniołów stróżów:
„- głęboka wdzięczność Bogu, który do pomocy 
człowiekowi przeznaczył duchy o jakże wielkiej 
świętości i godności;
- postawa poprawnego zachowania się i poboż-
ności, wynikająca ze świadomości stałej 
obecności świętych aniołów;
- pogodna ufność w stawianiu czoła trudnym 
sytuacjom, ponieważ Pan prowadzi wiernego i 
towarzyszy mu w sprawiedliwym życiu także 
przez posługę aniołów”.

Zebrała: Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: internet

Modlitwa:
Święty Michale Archaniele, który zstępujesz do 
czyśćca pełnego udręki, by uwalniać dusze 
wybranych i przenosić je w wieczną szczę-
śliwość, prosimy cię, abyśmy poprzez święte i 
ofiarne życie, uniknęli męczarni czyśćcowych. 
A jeżeli ze względu na jakiekolwiek grzechy i 
winy lub na niedostatek pokuty w tym życiu 
skazani będziemy na znoszenie ich przez jakiś 
czas, wstaw się za nami u Boga i nakłoń ludzi 
na ziemi, aby poprzez modlitwę, umożliwili 
nam przejście do nieba, gdzie razem z anio-
łami i świętymi będziemy przed Bogiem 
śpiewać hymn uwielbienia. Amen. 

Ojcze nasz...

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

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 SIÓDMY  NOWENNY 
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

03 grudnia 2017 rok

Godzina Łaski 
dla świata  

8 grudnia 
12:00 – 13:00

Matka Boża obiecała w objawieniu pielę-
gniarce Pieriny Gilli w Montichiari, 8  gru-
dnia 1947 roku, że  dzięki modlitwie w tej 
godzinie ześle wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą masowe nawrócenia. Dusze za-
twardziałe i zimne jak marmur poruszone 
będą łaską Bożą i znów staną się wierne i 
miłujące Boga. Jeśli ktoś nie może w tym 
czasie przyjść do kościoła, niech modli się 
w domu”. 

70. rocznica śmierci hr Adama Branickiego
   Rodzinę Państwa Branickich, właścicieli 
Dóbr Wilanowskich, podobnie jak pozostałych 
mieszkańców Wilanowa, Niemcy wysiedlili w 
połowie września 1944 roku, gdy w 
Warszawie trwało jeszcze Powstanie. Znaleźli 
oni schronienie pod Nieborowem we wsi 
Zygmuntów. 
  W styczniu 1945 r. po wkroczeniu wojsk 
radzieckich, rodzina Branickich została 
aresztowana i wraz ze swoimi krewnymi i 
wywieziona do Związku Radzieckiego. 

   W pierwszych dniach września 1947 r. 
władze radzieckie pozwoliły im wrócić do 
Polski. Mieli zakaz mieszkania i przebywania 
w Wilanowie, jak również w Warszawie, 
dlatego zamieszkali w Krakowie. Hrabia 
Adam Branicki powrócił z Rosji z bardzo 
zaawansowaną gruźlicą płuc. Pomimo pobytu 
i leczenia w otwockim sanatorium zmarł           
2 grudnia 1947 r.

 Krzysztof Kanabus

Msza św. wotywna
o DUCHU ŚWIĘTYM

4 grudnia 2017 r.
godz. 18.00.



 Stało się to przed samym świętem 
świętego Mikołaja. Na dworze było ślicznie, 
padał puszysty śnieg, słońce nadawało 
światu promienną atmosferę. Na ulicy 
spotkałam Edzia Krasińskiego i poszłam z 
nim na rynek (w Krakowie) przed 
Sukiennice, pospacerować wśród stra-
ganów. Oglądaliśmy choinkowe cuda 
pozawieszane na sznurkach i słuchaliśmy 
gwaru, w którym czuć już było świąteczną 
atmosferę. Oglądając pierniki zachwyciłam 
się wielkim dobrodusznym świętym Miko-
łajem, przyozdobionym lukrem i nalepioną   
z papieru uśmiechniętą twarzą. Kupiłam od 
razu, myśląc o Tatusiu. 
 Tam w Rosji w ostatniego Mikołaja 
rozmawialiśmy właśnie o tych krakowskich 
piernikach i Tatuś mówił, drocząc się ze 
mną: „a uściskałby mnie mój Nutek, 
gdybym mu teraz wręczył takiego malowa-
nego świętego Mikołaja…?”. Wydawało się 
to wtedy tak dalekie i nie dościgłe… 
Kupiłam więc dużo kolorowych pierników i 
zrobiłam z nich paczkę. Chciałam ją wysłać 
po obiedzie do Otwocka. W sam raz na 6 
grudnia doszłaby do Tatuśka. 
   Poszłam potem do Leszków, by im dora-
dzić wysłanie paczki Tatusiowi na Mikołaja. 
Było to święto bardzo kochane u nas           
w rodzinie i Tatuś specjalnie dbał o nie. 
Zadzwoniłam uśmiechnięta do drzwi 
mieszkania Leszków, otrzepując śnieżny pył 
z czapki i kołnierza. Otworzyła mi Leopol-
dzia, twarz jej była codzienna, zwykła, ale 
słów które wypowiedziała … nie zapomnę 
nigdy. Nigdy w życiu! „A co to panna Anna 
nie wie, że Tatuś nie żyje…” Nie zrozu-
miałam w pierwszej chwili. Nie, nie mogłam 
pojąć co znaczą. Co Pani mówi. Powtórzyła 
dobitnie raz, potem drugi. „Przyszła 
depesza” – dodała. Weszłam do pokoju 
Leszków, koło fortepianu siedziała Atka, 
Maryś z Wiesiem na tapczanie. Patrzyłam 
w ich stronę i jeszcze wciąż widać nie 
mogłam zrozumieć. „No co, powiedźcie co 
się stało?” 
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   Drzemałyśmy i co chwilę przeżywałyśmy 
to okropnie, zdając sobie sprawę ze smut-
nej rzeczywistości. Mówiłyśmy ciągle o Ta-
tusiu. Wspominałyśmy go, widząc oczyma 
z dzieciństwa w tysiącach obrazów z Rosi     
i Wilanowa, wesołego, gdy dokazywał          
z nami i pełnego powagi, gdy mówił z nami 
o życiu. Był nam tak bliski, jak nigdy.
Właśnie teraz miałyśmy tyle do powie-
dzenia. W tylu sprawach chciałyśmy
usłyszeć jego głos.
 Rano zmaltretowane, spłakane dojecha-

łyśmy do Warszawy. U Pani Wandy Głu-
chowskiej spotkaliśmy się z Mamą. Zaraz 
powstało moc kwestii i problemów. 
Pogrzeb, klepsydry, trumna, ogłoszenia      
w gazecie, powiadomienie rodziny. 
Wszystko to spadło naraz na nasze 
skołatane głowy, w których stępiałe myśli 
ciążyły i bolały nieznośnie. 
  Chodziłyśmy po mieście jak automaty i za-
łatwiałyśmy sprawy najboleśniejsze w świe-
cie. W cichym pensjonacie oznajmiłam 
Cioci Kasi Branickiej, że Tata umarł. Ledwo 
mi te słowa przeszły przez gardło. Mówiłam 
je, choć w nie wierzyć nie mogłam. 

Z Prezydium Rady Ministrów przyszło 
pozwolenie na pogrzeb w Wilanowie.

 Na drugi dzień po południu wszystkie trzy 
pojechałyśmy do Otwocka. Za nami miał 
przyjechać samochód pogrzebowy, który 
miał Ciało i nas odwieść do Wilanowa. 

W kolejce elektrycznej żołnierz grał na 
harmonijce. Ludzie czytali spokojnie gazety, 
a roześmiane pensjonarki opowiadały sobie 
o szkole. Wszystko było zwyczajne, takie
codzienne, jakby się nigdy nic nie stało. Ze
stacji w Otwocku, rozklekotaną dorożką
dojechałyśmy do sanatorium, na ulicę
Piusa. Wiatr świstał w sosnowym zagajniku.
Niebo było ciemne, pełne chmur i dziwna
groza wisiała w powietrzu. Zajeżdżając
przed jasno oświetlony dom, ściskałyśmy
się nerwowo za ręce. Weszłyśmy do
ciepłego, jasnego hallu, jak trzy czarne
widma. Powiewały za nami czarne welony,
suknie i płaszcze, mocno odbijając się od
białych ścian. Z radia słychać było melodię
kujawiaka. Skupieni przy stolikach bladzi
ludzie grali partię szachów, przy której
nawet będąc gruźlikiem można zapomnieć
o chorobie i smutkach. Widziałam wyraźnie
jak na nasz widok ich twarze pokrył smutek.
 Poszłyśmy po schodach na górę do sio-

stry przełożonej – ostatnim razem szłam 
tedy, prowadząc Tatusia do jego pokoju. 
Ubrana na biało, cicha, młoda osoba 
wyszła nam naprzeciw. Miała opanowaną, 
łagodna twarz i dobrotliwy, wyrozumiały 
uśmiech. Posadziła nas w kancelarii i 
matowym głosem opowiadała o ostatnich 
chwilach Tatusia. 

Ciąg dalszy wspomnień ukaże się 
w następnym numerze "Klimatow".
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 spisane przez Annę Branicką-Wolską jego córkę
  Zaczęłam płakać, stojąc nie zakrywając 
twarzy powtarzałam raz po raz – „To 
niemożliwe, nie wierzę”. Potem siadłam           
i znów płakałam. Było mi tak źle, tak smutno, 
jak wtedy, gdy wjechaliśmy autem na 
rosyjską ziemię i sołdat powiedział „Tiepier 
na wostok”. Tak jak później, gdy po powrocie 
usłyszałam, że Janusz się ożenił. Nie umiem 
powiedzieć i nie będę się starała wysłowić.
  To co wtedy czułam, było bólem wielkim, 
gorącym… nie zapomnianym. Potem ktoś 
przyniósł mi kawałek czarnej krepy, mówiąc 
bym przyszyła to do rękawa mojej białej 
kurtki. Szyłam grubym ściegiem, kłując się    
w palce, bo płakałam coraz bardziej i łzy 
zalewały mi oczy. Gdy nałożyłam kurtkę          
i zobaczyłam w lustrze żałobę, wtedy 
uwierzyłam, że mój Tatuś nie żyje. Tak, 
chyba wtedy to się stało. Potem wszystkie 
trzy poszłyśmy na ulicę trzymając się mocno 
pod ręce; jakoś chciałyśmy być razem, nie 
rozdzielać się ani na chwilę. Właśnie w ta-
kich momentach poznaje się, co to są więzy 
rodzinne. Oczy miałyśmy zaczerwienione, a 
policzki mokre od łez, niektórzy napotkani 
ludzie oglądali się za nami współczując. Inni 
patrzyli obojętnie. Tak, to jest dla ludzi zwykła 
kolej rzeczy. To nikogo nie dziwi – takie jest 
właśnie życie. 
   Na Matejki zastałyśmy Mamę – była już 
ubrana na czarno, siedziała na łóżku 
trzymając twarz w rekach. Nic sobie nie 
mówiłyśmy. Patrzyłyśmy na siebie, wiedząc 
dokładnie co każda czuje. 
  W pracowni sukien było jakoś dziwnie 
cicho. Panienki rozmawiały szeptem – o 
mnie jak zwykle i chichotały jakby po 
kryjomu. Gdy weszłam zerwały się z miejsc, 
by powiedzieć zdawkowe, banalne kon-
dolencje. Dziękowałam, choć właściwie nie 
bardzo wiedząc co mówię. Znowu uprzy-
tomniłam sobie, że Tatuś mój, właśnie Tatuś 
nie żyje. Dziwne, jak w rzeczy tragiczne 
trudno jest uwierzyć. Jak bardzo długo łudzi 
się człowiek nadzieją, że za chwilę okaże się 
to wszystko złym snem. 
 O godzinie 15.00 Mama pojechała z 
Marysią kurierem do Warszawy. Odpro-
wadzaliśmy je na dworzec. My z Atką 
miałyśmy jechać nocą. 
  Całe poobiedzie przesiedziałam w domu, 
przerabiając na gwałt jakieś czarne łaszki.  
Co myślałam, co czułam… nie próbuje 
opowiedzieć, tego domyśli się każdy, kto 
stracił kogoś z najbliższych. Do Warszawy 
pojechał z nami Władek Dynowski, który nie 
chciał zostawić nas samych. Był również 
załamany jak my, przecież chowaliśmy się 
razem, a Tatuś był dla niego tak jakby 
drugim ojcem.
   Jazdę pociągiem wspominam okropnie.    
W zadymionym przedziale było ciemno, 
zimno i brudno. Ludzie niemiłosiernie się 
kręcili i wciąż mówili o nieistotnych, błahych 
sprawach, od których tak daleko były nasze 
myśli.
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.Pierwszy rok realizacji programu upłynie na 
odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, 
zrozumieniu skutków bierzmowania i sposo-
bów ich zastosowania w dochodzeniu do 
dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast drugi 
rok programu będzie poświęcony misji, czyli 
pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie 
ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chry-
stusa wezwanie do chrześcijańskiego świa-
dectwa.

   Program nie może się ograniczać wyłącznie 
do ludzi młodych, którzy przygotowują się     
w pa-afiach do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania. Jego adresatami są wszyscy och-
rzczeni – ci, którzy zostali już bierzmowani 
oraz ci, którzy ten sakrament dopiero otrzy-
mają. W tym kontekście szansą duszpas-
terską będzie towarzyszenie wiernym w od-
krywaniu darów Ducha Świętego, które „zos-
tały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo 

2

często pozostaj niezauważone lub niewy-
korzystane.
   Program na lata 2017-2019 ma realizować 
cztery cele. Cel ewangelizacyjny ma być 
realizowany poprzez głoszenie Słowa Bożego, 
katechezy, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub 
kerygmatyczne oraz „promowanie środowisk 
wzrostu i dojrzewania wiary”. Cel inicjacyjny 
polegać m.in. na ukazywaniu związku miedzy 
chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, pod-
kreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezu-
sa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do 
Kościoła. Cel formacyjny ma być realizowany 
przez podejmowanie duszpasterskich wysił-
ków w parafii na rzecz dalszej formacji osób 
bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym 
Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i uma-
cnia Duch Święty. Cel społeczny z kolei ma 
być widoczny poprzez ukazywanie wiernym 
darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach 
troski o dobro wspólne: od pracy chary-
tatywnej po życie polityczne, a także w ramach 
służby na rzecz wspólnoty parafialnej. 

Elżbieta Wrotek 
Żródło: 
http://kosciol.wiara.pl/doc/4222532.Teraz-
Duch-Swiety

 W pierwszą niedzielę Adwentu wchodzi nowy program duszpasterski „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)”, który ma pomóc wiernym odkryć Osobę Ducha 
Świętego i otworzyć się na Jego działanie.  Będzie kontynuacją refleksji kończącego się 
czteroletniego programu duszpasterskiego, realizowanego w poprzednich latach  w myśl 
hasła „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do 
świadectwa”. 
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 W nauczaniu papieży spotykamy się z czy-
telną wykładnią angelologii.
 Papież Pius VI zwracając się do biskupów      

w jednym ze swoich przemówień zachęcał, by 
nakazali oni wszystkim przełożonym kościołów 
katedralnych i parafialnych, pouczenia wiernych 
o nabożeństwie, jakie są winni swym aniołom 
stróżom. Duchy te są obarczone podtrzymy-
waniem i umacnianiem ludzkiej słabości, aby 
człowiek mógł odnosić zwycięstwo we wszel-
kich zmaganiach życia, zachować wiarę i otrzy-
mać wieniec sprawiedliwości; być pobudzanym 
do odmawiania modlitwy: Aniele Boży, stróżu 
mój. Wierni powinni to czynić w duchu 
wdzięczności za łaskę doświadczenia daru 
Opatrzności Bożej. 

W duchowym życiu Leona XIII istotną rolę 
odgrywało wielkie nabożeństwo do aniołów; 
świadczy o tym ułożona przez niego modlitwa 
do św. Michała archanioła, w której wzywa 
pomocy w walce ze złem oraz jemu zawierza 
wspólnotę Ludu Bożego. Tę ułożoną przez 
papieża modlitwę ku czci św. Michała byli 
zobowiązani odmawiać wszyscy kapłani wraz z 
ludem po tzw. Mszach cichych. Naukę Kościoła 
akcentują zarówno Leon XIII, jak i Pius XI – 
zachęcając dzieci do nabożeństwa poświęco-
nego aniołom stróżom.

W praktyce modlitwy o opiekę duchowych 
stróżów pomóc może świadectwo Piusa XI. 
Podczas jednej z pielgrzymek młodzieży włos-
kiej (2 września 1934 r.) papież zaświadczał: 
„Nasz anioł stróż jest nie tylko cały czas przy 
nas obecny, lecz także jego obecność jest tylko 
i wyłącznie czułością i miłością. Dlatego musimy 
na to odpowiedzieć także czułą miłością, 
prawdziwym oddaniem i szczerym posłuszeń-
stwem. To posłuszeństwo musimy mu udowa-
dniać rano i wieczorem, i w przeciągu całego 
dnia. Tak czyni też sam papież Pius XI, który 
codziennie rano i wieczorem, a także regularnie 
w ciągu dnia, wzywa anioła, przede wszystkim, 

kiedy pojawiają się problemy i trudności, co 
naturalnie [u papieża] nie jest rzadkim 
przypadkiem! Czujemy i stwierdzamy, że anioł 
jest przy nas, wspiera nas i nam pomaga”.
   Pius XII nazywany «Pastor angelicus»; w 
swojej encyklice Humani generis powoływał się 
na aniołów, a przy różnych spotkaniach i prze-
mówieniach przypominał wiernym o żywej obe-
cności anioła stróża i zachęcał do zażyłej z nim 
relacji. Papież ten ukazywał w swoim nau-
czaniu znaczenie i rolę niebieskich duchów w 
duchowym życiu wiernych:
•

•

•

wielka jest pomoc, którą aniołowie ofiarują 
ludziom we wzrastaniu w świętości; 
ważne jest, by wyostrzać zmysły na świat 
rzeczy niewidzialnych;
docenianie ufnego obcowania z aniołem 
stróżem;

Teraz Duch Święty

Aniołowie w w nauczaniu Namiestników Chrystusa

• posiadanie radosnej perspektywy bliskości, 
mieć przy nas anioła stróża także i w 
wieczności;

• dostrzeganie konieczności poznawania 
swojego anioła już na tym świecie. 

 W papieskim przesłaniu Piusa XII odna-
leżć można tłumaczenie zamysłu Stwórcy 
odnośnie do stworzeń: On zlecił aniołom misję. 
Przywołany obraz owczarni z Dobrym Paste-
rzem pomagał papieżowi przybliżać wiernym 
prawdę nie tylko o stróżach pomagających 
w niebezpieczeństwach, lecz także w czynieniu 
łatwiejszymi do wykonania trudów związanych 
z kroczeniem drogą zbawienia – zbliżaniem się 
do Boga. Wiecie o tym, drodzy młodzi 
małżonkowie; ale być może będziecie zasko-
czeni, że dzisiaj pragniemy oddać was w opiekę 
Michała Archanioła. (…) Jak bardzo, drodzy 
małżonkowie, powinniście doceniać jego opiekę i 
pomoc dla dusz, którym zgodnie z prawami 
Stwórcy, przygotowujecie cielesne mieszkanie 
na tym świecie (…). Święty Michał będzie was też

wspierał w waszej misji rodzicielskiej, troszczył 
się o was i o wasze dzieci”.
  «Anielskim» papieżem był także Jan XXIII, 
który cieszył się kultem aniołów stróżów i z nie-
go słynął. Wiernym Kościoła katolickiego tłuma-
czył i wskazywał: „Każdy z nas ma własnego 
anioła stróża i każdy ma rozmawiać z aniołami 
innych ludzi”. Pragnął, aby chrześcijanie nie 
przechodzili obojętnie obok tych wskazanych 
możliwości korzystania z pomocy nadprzy-
rodzonej; one bowiem są godnym zachwytu 
zrządzeniem Opatrzności Bożej, dowodem 
najwyższej troski o dobro człowieka.
   Wiele miejsca niebieskim duchom poświęcił 
św. Jan Paweł II. W wielu swoich katechezach 
i audiencjach przybliżał prawdę o aniołach i ich 
roli w dziele zbawienia. Podczas jednej z au-
diencji generalnych zachęcał do tego, aby nie 
odrzucać daru modlitwy do nich; można 
wówczas od nowa przeżywać prawdę o Stwór-
cy rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Taka 
praktyka jest szczególnie ważna dla umysło-
wości współczesnej, która – zapatrzona w do-
czesność i materializm – jak gdyby zgubiła 
prawdę o stworzeniu także tego, co niewi-
dzialne. Świat czystych duchów stworzonych 
przez Boga ukierunkowuje życie człowieka na 
wieczność, stąd też istnieje potrzeba nie tylko 
odczytywania na nowo słów Chrystusa, lecz 
także proszenia aniołów o rozumienie Dobrej 
Nowiny w perspektywie nieba. Wówczas wiara 
chrześcijan będzie mogła się rozwijać, będą oni 
mogli – sprawując na ziemi Liturgię Eucha-
rystyczną – łączyć się (czuć przedsmak z Litur-
gią w Królestwie Bożym. 
  Zagadnienie roli aniołów w życiu chrześ-
cijanina w świetle nauczania papieży warto 
uzupełnić o praktykę pobożności ludowej. 
W dokumencie poświęconym tego rodzaju 
pobożności zaznaczone zostało: „Pobożność 
ludowa w szczególny sposób rozwinęła

W niedzielę Chrystusa Króla podczas Mszy Św. o godz 10:00 modliliśmy się w intencji 
chóru "Sanctae Annae" oraz współpracujących z nim muzyków. Okazją do tego było, 
obchodzone 22 listopada, święto św. Cecylii, która jest patronką chórzystów, lutników, 
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Fot.
Bogdan 
Drabik

Aniołowie w w nauczaniu Namiestników Chrystusa

Po raz 24 CARITAS POLSKA organizuje 
kampanię społeczną wspierającą najbie-
dniejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom” pod hasłem „Płomień Miło-
sierdzia”. We wszystkich kościołach całej 
Polski są rozprowadzane świece.
Uzyskane środki finansowe CARITAS 
przeznacza na całoroczne dożywianie 
dzieci w szkołach, przedszkolach, świet-
licach, na pomoc edukacyjną i letni wy-
poczynek. Tradycyjnie już nasza Parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Świece zapalimy w domach w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Zachęcamy wszys-
tkich Parafian do nabywania świec.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

od 12.11.2017 do 10.12.2017
Módlmy się za członków 
Kół Żywego Różańca, 

aby żywym Pan Bóg 
błogosławił, a zmarłych obdarzył 

życiem wiecznym. 

Kiermasz Świąteczny
"upominki, stroiki, pierniki"

 10 grudnia 2017 r.
godz. 9.00 - 15.00

zapraszamyy  
do kawiarenki 

W dniach 7–16 grudnia odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– poniedziałek, 11 grudnia –  Rekolekcje Adwentowe
– wtorek, 12 grudnia – Rekolekcje Adwentowe
– środa, 13 grudnia – ul. Królewicza Jakuba 2-38A (numery parzyste)
– czwartek, 14 grudnia –  ul. Królewicza Jakuba 40-76A (numery parzyste)
– piątek, 15 grudnia – ul. Królewicza Jakuba 78-88 (numery parzyste)

i 61-81A (numery nieparzyste)
– sobota, 16 grudnia – ul. Królewicza Jakuba 83-105 (numery nieparzyste),

       ul. Rumiana 2-40 (numery parzyste)

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 14.00. 

– czwartek, 7 grudnia  –  ul. Królowej Marysieńki 1 
– piątek, 8 grudnia      –  ul. Królowej Marysieńki 3-7E (numery nieparzyste) 

 i 2-24L (numery parzyste)
– sobota, 9 grudnia     –  ul. Królowej Marysieńki 26-104 (numery parzyste), ul. Goplańska, 

 ul. Królewicza Jakuba 1-59 (numery nieparzyste)
  

Tablica Ogłoszeń 
Prywatnych 

Chcesz coś oddać, 
sprzedać, zamienić, kupić 

- pozostaw swoje 
ogłoszenie na tablicy, 

która znajduje się 
w dzwonnicy. 

Jest dostępna w godzinach 
pracy  kawiarenki 

parafialnej 

Osoby zainteresowane 
nauką języków obcych 
zapraszamy do korzys-
tania z podręczników 
wyłożonych w dzwon-
nicy.
Wszystkie książki moż-
na wypożyczyć bez 
opłat i czasowych ogra-
niczeń w każdą niedzie-
lę od 9.00 do 15.00. 

ZAPRASZA

na nową wystawę 
prezentującą ikony i 

prace o tematyce 
sakralnej. 

Wystawę 
można oglądać 

do końca stycznia 2018 r.
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K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017 r.

2.

1.

3.

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, roz-
poczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent, 
to czas oczekiwania na przyjście Pana 
Jezusa, które przeżywamy w liturgii świąt 
Bożego Narodzenia. Jest to także czas 
przygotowania na powtórne przyjście 
Zbawiciela na końcu czasu. Liturgicznym 
znakiem oczekiwania jest poranna Msza 
św. zwana Roratami. W naszym kościele 
Msza św. roratnia odprawiana będzie 
codziennie o godz. 7.00. Dzieci 
zapraszamy na godz. 7.00, w każdy 
poniedziałek, środę i sobotę Adwentu. 
W sobotę po roratach zapraszamy dzieci 
na ciasto i kakao.
Nabożeństwo Eucharystyczne i Nowenna 
do Świętego Michała Archanioła zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wewnątrz kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną 
i wszystkie wspólnoty parafialne o udział  
w procesji. Po procesji modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. 
Spotkanie dzieci i rodziców przed Pier-
wszą Komunią św. odbędzie się dziś             
o godz. 11.00. w kościele. Na Mszy św.
o godz. 11.30. zostaną poświęcone me-
daliki.
W poniedziałek, 4 grudnia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 5 grudnia 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.
Po raz 24 CARITAS POLSKA organizuje 
kampanię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom” pod hasłem „Płomień Miło-
sierdzia”. We wszystkich kościołach całej 
Polski są rozprowadzane świece. 

5.

4.

10.

– śp. Stanisława Adama Wójcik,
– śp. Anitę i Krzysztofa Banak.
–W ieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

9.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
W galerii "Dzwonnica", otwarta jest nowa 
wystawa, na której prezentowane są ikony 
i prace o tematyce sakralnej. Zapraszamy 
do odwiedzania wystawy od dzisiaj do 
końca stycznia.
W następną niedzielę, 10 grudnia, 
serdecznie zapraszamy do galerii 
"Dzwonnica" na kiermasz upominków, 
stroików, pierników i wielu innych atrakcji 
zakupowych. Kiermasz rozpocznie się 
o godz. 9.00 i potrwa do godz. 15.00.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 
W tym roku z wizytą duszpasterską pra-
gniemy odwiedzić mieszkańców Wila-
nowa. Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. No-
wych parafian lub tych, którzy chcieliby po 
raz pierwszy zaprosić księdza, prosimy o 
zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. 
Wizytę duszpasterska rozpoczynamy o 
godz. 17.00., a w soboty o godz. 14.00. W 
dniach od 7 do 16 grudnia odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy ulicach - grafik na 
stronie 5.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
ostatnim miesiącu naszych parafian:

– 

–

7.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 63, 16b–17.19b; 64, 3–7

   Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel 
nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, 
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od
Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się
nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień
się przez wzgląd na Twoje sługi i na
pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą
skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani
oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą
czynił tyle dla tego, co w nim pokłada
ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co
radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają
o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał
gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie
od dawna i byliśmy zbuntowani. My
wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze
dobre czyny jak skrwawiona szmata.
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście,
a nasze winy poniosły nas jak wicher.
Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się
nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo
skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś
nas w moc naszej winy. A jednak, Panie,
Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty
naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich
jesteśmy my wszyscy.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 
Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad chrubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 3–9

Wszyscyśmy

Ps 85, 8 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją 
i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA 
Mt 13, 33–37

   Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, który udał się 
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył 
swoim sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwier-
nemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy 
o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam mówię,
mówię wszystkim: Czuwajcie!
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Oto słowo Pańskie

Powróć, Boże, Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

ks. Maciej Raczyński-Rożek

Łaska wam i pokój od Boga Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu 
mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę 
daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim 
to bowiem zostaliście wzbogaceni we 
wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie 
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe 
utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam 
żadnego daru łaski, gdy oczekujecie 
objawienia się Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. On też będzie umacniał was 
aż do końca, abyście byli bez zarzutu 
w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Wierny jest Bóg, który powołał nas do 
wspólnoty z Synem swoim Jezusem 
Chrystusem, Panem naszym.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 80, 2–3.15–16.18–19 

KOMENTARZ
 W pierwszym czytaniu prorok Izajasz 
trafnie opisuje człowieka uwikłanego w co-
dzienność: Czemu, o Panie, dozwalasz 
nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż 
serca nasze stają się nieczułe na bojaźń 
przed Tobą (Iz 63,17). 

  Nie dbanie o relację z Bogiem w natłoku 
codziennych obowiązków sprawia, że serce 
staje się „nieczułe” na to, jak Bóg polecił 
nam żyć

 Niezwykle istotne jest, aby ciągle 
wpatrywać się w przykład w Chrystusa 
i wsłuchiwać się w Słowo Boże, bo inaczej 
traci się wrażliwość na Boga i na drugiego 
człowieka. 

  Człowiek staje się obojętny. Dlatego 
dzisiejsza Ewangelia, na początku 
Adwentu, wzywa nas: „Czuwajcie” (Mk 
13,37). W naszym codziennym trudzie 
dbajmy o modlitwę, o sakramenty, o czy-
nienie miłosierdzia, wtedy w każdym 
momencie będziemy gotowi na przyjście 
Pana.

Wyciągnij rękę nad mężemTwej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a bedziemy Cię chwalili.

1
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Uzyskane środki finansowe CARITAS 
przeznacza na całoroczne dożywianie dzie-
ci w szkołach, przedszkolach, świetlicach, 
na pomoc edu-kacyjną i letni wypoczynek. 
Tradycyjnie już nasza Parafia włącza się 
w akcję rozprowadzania świec. Świece 
zapalimy w domach w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Zachęcamy wszystkich Para-
fian do nabywania świec.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się 
w drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia br., i 
będą trwały do wtorku, 12 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00. a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wie-
czornej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają
później z pracy. Rekolekcje poprowadzi ks.
dr Arkadiusz Szczepanik.
W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00, a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny, modlimy się o 
powołania kapłańskie i zakonne. 
Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorga-
nizować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodzi-
ców o przygotowanie i przyniesienie pre-
zentów dla swoich dzieci do zakrystii przed 
Mszą św. Chcemy również przy tej okazji 
wręczyć prezenty dzieciom z rodzin wielo-
dzietnych i potrzebujących wsparcia ma-
terialnego, dlatego dziś będziemy zbierać 
do puszek ofiary na ten cel. Spotkanie z 
Mikołajem odbędzie się w środę, 6 grudnia, 
o godz. 17.30.

 
 

W czwartek, 8 grudnia br., w całym Kościele 
Powszechnym  będziemy obchodzili uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
W tym dniu o godz. 12.00., w „Godzinie 
Łaski dla całego świata”, w naszym kościele 
zostanie odprawiona Msza św., a następnie 
przed Najświętszym Sakramentem zostanie 
odprawione  okolicznościowe nabożeństwo  

8.

z udziałem wspólnot parafialnych. Zachę-
camy wszystkich parafian, którzy będą 
mogli w tym czasie przyjść do kościoła, do 
wspólnej modlitwy w intencjach osobistych, 
parafii i ojczyzny. Odmówimy różaniec, 
a po nim będziemy się modlić indywi-
dualnie w ciszy. Tych, którzy nie będą 
mogli przyjść do kościoła, prosimy o mo-
dlitwę w domu.
Osoby chcące podjąć Adopcję Duchową 
Dziecka Poczętego, będą mogły tego 
dokonać w piątek, 8 grudnia podczas Mszy 
św., o godz. 18.00. Zobowiązanie wraz       
z modlitwą adopcji dla tych, którzy nie 
mogą być na Mszy św. będą dostępne na 
stoliku przy wejściu do kościoła.
W następną niedzielę, 10 grudnia br., 
przypada XVIII Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Te-
go dnia przeprowadzimy przed kościołem 
zbiórkę ofiar do puszek.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
w czwartek, 7 grudnia, wspomnienie św. 
Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła, 
w piątek, 8 grudnia, uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z prze--
pisem 1251 KPK w tym dniu nie obowią--
zuje post i można spożywać pokarmy 
mięsne. 
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