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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A
5.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 14.07.2019 do 11.08.2019
Módlmy się

za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Dziś przypada I niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00, a następnie procesja 
eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział             
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w jutro o godz. 18.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 6 sierpnia br., modlić się 
będziemy za dzieci, zwłaszcza te które 
odeszły od wiary i Kościoła. Modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 17.30. Msza św.       
w intencji dzieci i ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.

Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od 
wtorku, 6 sierpnia br., naszą duchową 
łączność z pielgrzymami wyrażać będziemy 
odmawiając różaniec przez cały czas 
trwania pielgrzymki. Modlitwę różańcową 
odmawiamy codziennie, za wyjątkiem 
soboty, po Mszy św. o godz. 17.00. -  
chodząc wokół kościoła.

Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego, w następny wtorek, 6 sierpnia o 
godz. 16.00, zostanie odprawiona na 
cmentarzu Msza św. za zmarłych z naszych 
rodzin. Miłosierdziu Bożemu, w sposób 
szczególny, polecać będziemy tych, którzy 
opuścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych 
polecanych naszym modlitwom prosimy 
zgłaszać w zakrystii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

we wtorek, 6 sierpnia, święto Prze-
mienienia Pańskiego,

w czwartek, 8 sierpnia, wspomnienie 
św. Dominika, kapłana,

w piątek, 9 sierpnia, święto św. Tere-
sy Benedykty od Krzyża (Edyty 
Stein), dziewicy i męczennicy,

w sobotę, 10 sierpnia, święto św. 
Wawrzyńca, diakona i męczennika,.  

PIERWSZE CZYTANIE 
Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta: Marność nad 
marnościami, powiada Kohelet, marność nad 
marnościami – wszystko jest marnością. Jest 
nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza 
się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział 
swój musi on oddać człowiekowi, który nie 
włożył w nią trudu. To także jest marność i 
wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszel-
kiego swego trudu i z pracy ducha swego, 
którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie 
dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego 
utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie 
zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka 
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach 
jest jak wczorajszy dzień, który minął, 
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 
jak trawa, która rośnie: 
rankiem zielona i kwitnąca, 
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj!

6.

−−
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Pierwszy poniedziałek, wtorek

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

−−

Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy 
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 
Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne    
w członkach: rozpuście, nieczystości, lubież-
ności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 
bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się na-
wzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego 
człowieka z jego uczynkami, a przyoble-
kliście nowego, który wciąż się odnawia ku 
głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, 
który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, 
barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, 
lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-   
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych       
w minionym miesiącu naszych parafianina

- śp. Marcelego Drozda,

- śp. Henrykę Barbarę Borkowską,

- śp. Marię Janinę Fiderkiewicz.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie    
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen.4.

PONIEDZIAŁEK 
5 sierpnia 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna 
o Duchu Świętym.

Po Mszy Św. odmówimy Litanię do
Ducha Świętego.

WTOREK
6 sierpnia 2019 r. 

Modlitwa za dzieci o godz. 17.30 
Msza św. o godz. 18.00

Modlimy się za dzieci, 
zwłaszcza za te które odeszły od wiary 

i Kościoła oraz ich rodziców.

ŚRODA
3 lipca 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów 
pracujących w naszej parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem 
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co    
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiada-
jący po prawicy Boga. Dążcie do tego, co    

Mt 5, 3
Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

EWANGELIA 
Łk 12, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: 
«Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby 
się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu 
odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustano-
wił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeż-
cie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 
ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie 
jego nie zależy od jego mienia». I opo-
wiedział im przypowieść: «Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. 
I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, 

i środa miesiąca - modlitwy i nabożeństwa . .4

K O M E N T A R Z
   Jezus podając przykład człowieka, który 
dzięki obfitości zbiorów niezmiernie się 
wzbogacił, nie krytykuje go za stan posia-
dania, lecz za to, jak chciał ten majątek 
wykorzystać. Taką postawę wprost nazywa 
chciwością i przeciwstawia ją Królestwu 
Bożemu.
  Zbawienie nie zależy od posiadanego ma-
jątku, ten bowiem w oczach Bożych nie ma 
wartości. Wartością jest czynione przez 
człowieka dobro, a środki materialne mają 
jedynie pomóc w jego realizacji.
   Prawo spadkowe w Izraelu jasno określało 
sposób podziału ojcowizny pomiędzy spad-
kobierców. Musiało być zatem coś nienatu-
ralnego w postawie pokrzywdzonego brata, 
skoro Jezus uchylił się od rozstrzygnięcia 
sporu.

Wypowiedź Jezusa dotycząca chciwości    
miała ukazać słuchającym Go zasadniczą 
prawdę: bogactwo doczesne jest niczym 
wobec bogactwa przed Bogiem. To ostatnie 
jest bowiem nieprzemijające.
   Każdy człowiek zaangażowany w rzeczy-
wistość doczesną musi troszczyć się o za-
pewnienie godziwych warunków życia dla 
siebie i swoich najbliższych, nad którymi 
sprawuje opiekę. Zawsze jednak musimy 
pamiętać, by dobra materialne nie przysłoniły 
nam Boga i Jego Królestwa.

a pobuduję większe i tam zgromadzę całe 
moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz 
wielkie dobra, na długie lata złożone; 
odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg 
rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy  
zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje 
się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, 
a nie jest bogaty u Boga».  

Oto słowo Pańskie

w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście 
bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystu-
sem w Bogu. 

−−

Modlitwa różańcowa w łączności z pielgrzymami
codziennie (za wyjątkiem soboty) po Mszy św. o godz. 17.00 

Od wtorku 6 sierpnia modlić się będziemy chodząc wokół kościoła.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

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


Herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Krucjata została uroczyście ogłoszona        
w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i 
przez Niego pobłogosławiona podczas          
1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r.
w Nowym Targu.

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. 
Zawołaniem są słowa "Nie lękajcie się!" 
często wypowiadane przez Chrystusa, a tak-
że często przywoływane przez Jana Pawła II. 
Przypominają one członkom Krucjaty, że 
głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi 
od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.

 Krzyż to znak Krucjaty wyprawy krzyżowej, 
a zarazem znak najgłębszej tajemnicy 
wolności.

Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem 
Maryję wzór naszego oddania się Chrys-
tusowi i zjednoczenia z Nim.

Małe „m” po drugiej stronie krzyża to „my”, 
którzy stajemy na zawołanie Papieża, aby 
wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (Totus 
Tuus) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana 
jest także Dziełem Niepokalanej Matki 
Kościoła.

Dlaczego „Krucjata”?
KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie 

„kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy 
mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką 
jest każdy człowiek odkupiony przez 
Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na 
Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego 
zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako 
symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, 
jest jedyną drogą do skutecznego wyzwa-
lania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, 
trzeba pokonać lęk, dlatego zadaniem 
Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.
Źródło: www.kwc.oaza.pl

Nr 543z w2 3Nr 543

radości.

  W miesiącu sierpniu Kościół w Polsce wzywa wiernych by powstrzymali się od spożywania napojów alkoholowych pod jakąkolwiek 
postacią, a także by innych nie częstowali. Tak już jest od 1984 roku, kiedy to na Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła SIERPIEŃ - 
miesiącem trzeźwości Narodu (miesiącem abstynencji). Sierpień, ponieważ to miesiąc wielkich Maryjnych uroczystości i doniosłych 
Narodowych rocznic. Sierpień – to w naszej historii współczesnej – miesiąc przebudzenia Narodowego. Powstanie Solidarności. Nam 
dzisiaj idzie o budzenie sumień Polaków.

   Dlatego podejmijmy abstynencję od alko-
holu. Nie kupujmy, nie częstujemy nikogo 
alkoholem, nie zmuszajmy do picia innych. 
Abstynencja niech będzie moim darem dla 
Jezusa, darem dla tych, którzy nie mogą 
wyjść z nałogu!!! Niech będzie to konkretny 
wyraz solidarności z osobami i rodzinami, 
które przeżywają dramat alkoholizmu, czy też 
narkomanii, i innych uzależnień. 

Módlmy się o trzeźwość w Polskich 
rodzinach! Przystępujmy do Komunii św. od-
mawiajmy Różaniec! Podejmijmy absty-
nenckie postanowienia na ten czas miesiąca, 
czy też dłużej!

Źródło:
http://www.kwc.oaza.pl/sierpien-miesiacem-trzezwosci

Mało kto wie, że ks. Stefan Wyszyński miał swój udział w Powstaniu 
Warszawskim. Gdy 1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie znajdował się w Laskach. 
Wspierał żołnierzy walczących w kampinoskich oddziałach pełniąc funkcję kapelana 
AK okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos. Działał pod pseudonimem Radwan III.

  Alkoholizm poniewiera ludzką godność. To 
zagrożenie nr 1 dla bytu Narodowego, dla 
Polskich rodzin. Co 5 rodzina dotknięta jest 
problemem alkoholowym, 1 mln uzależnio-
nych od alkoholu, ok. 5 mln ludzi jest 
codziennie pijanych, już wypijamy ponad 10 
litrów alkoholu na statystycznego mieszkańca 
Naszej Ojczyzny. Wystarczy popatrzeć wokół 
siebie. Jakże często miarą naszego wypo-
czynku, czy wakacji jest ilość wypitego 
alkoholu. Dzieci i młodzież naśladują doro-
słych, trwa dzisiaj wielka „cicha” zgoda 
dorosłych na picie alkoholu przez dzieci i 
młodzież. Skutki są tragiczne, uzależnienie, 
rozpad życia rodzinnego, rozwody, depresja, 
matki samotnie wychowujące dzieci – bez 
ojca, przemoc w rodzinach, agresja, można 
by wymieniać jeszcze długo.

W niedzielę 28 lipca 2019 roku wysłuchaliśmy ostatniego koncertu z cyklu "Koncerty letnie u św. Anny". W programie 
znalazły się znane i mniej znane "Ave Maria" w wykonaniu Trio: Karolina Sienkiewicz (skrzypce), Aleksandra Kiszka-Stefanek 
(altówka) i Martyna Kępińska (wiolonczela) oraz solistki Aleksandry Żakiewicz (wokal). Prowadzenie: Leszek Knyziak.

„Będziesz miłował. To najświętszy apel walczącej Warszawy”- 
wspominał sługa Boży Prymas Wyszyński.

W domu rekolekcyjnym zamienionym na 
szpital powstańczy ks. Wyszyński pełnił 
posługę kapłańską wśród rannych żołnierzy, 
asystował także przy operacjach. Odwiedzał 
też inne szpitale powstańcze na terenie 
Puszczy Kampinoskiej.

Oto jego wspomnienia z tamtego czasu:

„Pamiętam pierwsze dni powstania warsza-
wskiego. Przebywałem na terenie Kampi-
nosu. Biegnąc z komżą i stułą do miejsca, 
w którym właśnie zakończyła się bitwa z od-
działami niemieckimi, natknąłem się na trzech 
rannych żołnierzy z wyszarpanymi wnętrzno-
ściami. Zatrzymałem się przy nich. Wokół nie 
było nikogo. Jak im pomóc?” [Stefan 
Kardynał Wyszyński, Z gniazda orląt… Wy-
bór przemó-wień i konferencji dla młodzieży, 
Rzym 1972, s. 149].

„W okresie powstania byłem kapelanem AK i 
miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i 
męką ludzką. Pamiętam operację bardzo 
dzielnego żołnierza, któremu trzeba było 
odjąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na 
operację pod tym warunkiem, że przez cały 
czas będę przy nim stał. Złapał mnie za rękę i 
trzymał ją, dopóki nie zaczął działać środek 
usypiający. Byłem wtedy strasznie nie-
uczciwy, bo gdy poczułem, że jego ręka 
opadła, pobiegłem do innych, których trzeba 
było spowiadać lub przygotowywać do 
następnych operacji. Aby zdążyć na czas, 
umówiłem się tylko z lekarzem, że mnie 
natychmiast wezwie, gdy mój żołnierz 
zacznie się budzić. W tym wypadku nie było 
innego wyjścia. 

Przyszedłem w porę, gdy on budził się już 
po operacji. Było to dla niego wielką pocie-
chą, podtrzymaniem i otuchą. Wystarczyła 
sama życzliwość, współczująca obecność, 
jakieś dobre słowo, trzymanie za rękę”.
[Prymas Stefan Wyszyński, marzec 1966 r,
Warszawa, w: Idzie nowych ludzi plemię, 
Poznań-Warszawa, s. 281]

„Pamiętam pewne zdarzenie. Biegałem od 
jednego szpitala do drugiego. W Laskach   
pod Izabelinem były szpitale powstańcze; 
była też izba dla kobiet, które przerażone, 
uciekając z płonącego Żoliborza po drodze, 
w rowach, rodziły przedwcześnie swoje 
dzieci. Zbieraliśmy je po polach jak gruszki 
spadające z drzew…” [S. Wyszyński, Droga 
życia…, s. 67]

Pod koniec powstania warszawskiego 
mieszkający w Laskach ks. Stefan Wyszyń-
ski zobaczył na niebie chmurę wirujących 
kartek niesionych przez wiatr od strony 
płonącej stolicy. Na jednej z nich widniał 
niedopalony fragment ze słowami: „Będziesz 
miłował”. Wyszyński zaniósł karteczkę do 
kaplicy, pokazał siostrom i powiedział: „Nic 
droższego nie mogła nam przysłać ginąca 
stolica. To najświętszy apel walczącej 
Warszawy do nas i do całego świata. Apel i 
testament… Będziesz miłował”.

Po latach Wyszyński wspominał:

„Chodząc dziś po ulicach Stolicy, pamię-
tajmy, że jest to miasto, w którym zginęło 
ponad 300 tysięcy warszawian. Najlepsza 
młodzież obmyła krwią swoją bruki tego 
miasta. 

„Ave Maria” 

Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. 
Przez taką miłość zyskuje się prawo do 
Ojczyzny. Dlatego młodzież gotowa była na 
wszystko. Zdolna była walczyć o wolność i 
zarazem wybraniać się przed nienawiścią”. 
[S. Wyszyński, Droga życia…, s. 69]

„Na warszawskim bruku zburzonego miasta 
– zamienionego w popioły i zgliszcza –
pozostał Chrystus. Obalony wprawdzie,
niemocny, leżący na swym krzyżu, ale dłonią
pokazujący zburzonej Stolicy niebo, aby nie
przestała wierzyć, iż może się odrodzić.
Jednego tylko potrzeba – nadziei! Sursum
corda – w górę serca!”. [S. Wyszyński,
Droga życia, Warszawa 2001, s. 68, Homilia
z okazji rocznicy powstania warszawskiego
wygłoszona w Laskach 3.08.1960 r.]

Oprac. Joanna Olendzka, Muzeum 
Jana Pawła II 

i Prymasa Wyszyńskiego
Źródło:
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-
najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-
sluga-bozy-prymas-wyszynski/

 Sierpień miesiącem trzeźwości

Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
   Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła jest 
maryjnym ruchem [...], który zrzesza w swoich szeregach  całkowitych abstynentów i zmierza 
do tego, aby jak najwięcej ludzi w imię miłości do Niepokalanej nakłonić do decyzji całkowitej 
abstynencji od alkoholu.

  Krucjata Wyzwolenia Człowieka powstała      
z inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego (założyciela ruchu 
oazowego).
    8 września 1957 roku, w uroczystość Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny po raz 
pierwszy publicznie ogłoszono Krucjatę 
Trzeźwości w Piekarach, przed Cudownym 
Obrazem Panienki Piekarskiej. Rok później 
dzieło nazwano Krucjatą Wstrzemięźliwości. 
   W 1960 r. w Krucjacie było już 100 tys. 
dorosłych członków (nie licząc młodzieży i 
dzieci), w tym 700 kapłanów. W Centrali 
Krucjaty pracowało wtedy na pełnym etacie 
17 osób, w tym 3 kapłanów. W województwie 
katowickim notowano realne sukcesy w po-
staci spadku spożycia alkoholu. Wprowa-
dzono owocnie pewne zwyczaje, np. dzień      
I Komunii Św. bez alkoholu, wesela bez-
alkoholowe, święta kościelne czy stanowe.
   Władze zaczęły obawiać się siły i społe-
cznego oddziaływania tej akcji duszpa-
sterskiej, dlatego postanowiły zlikwidować 
Krucjatę pod pretekstem "nielegalnej działal-
ności". 11 X 1960 r. ks. F. Blachnicki w Kroś-
cienku n. Dunajcem napisał "Memoriał           
w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemięźli-
wości", w którym domagał się przywrócenia 
Krucjaty Wstrzemięźliwości, opisując w jakich 
okolicznościach i z jakich powodów została 
ona zlikwidowana.
    Ks. Blachnicki był wzywany na przesłucha-
nia i po jednym z nich - 15 III 1961 r. został 
aresztowany pod zarzutem rozpowszech-
nienia Memoriału.

     

   Na czas aresztu został osadzony w Cen-
tralnym Więzieniu Karnym w Katowicach, 
gdzie w czasie okupacji oczekiwał na 
wykonanie kary śmierci za walkę o wolną 
Polskę.
   Po zmianie sytuacji politycznej w Polsce 
w dniu 16 stycznia 1070 roku Przewo-
dniczący nowopowstałej Komisji Episkopatu 
Polski ds. Trzeźwości, bp J. Mazur powołał 
ks. Blachnickiego, by mógł owocnie 
"pracować dla chwały Bożej i dobra Narodu". 
Przychylność Episkopatu oraz zmiany 
personalne władz komunistycznych pozwoliły 
Słudze Bożemu zacząć poważnie myśleć       
o zorganizowaniu II Krucjaty Wstrzemięźli-
wości.

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża 
stanowi moment przełomowy dla Krucjaty. 
Duchowość jaką przekazał w trakcie 
pontyfikatu stanowi fundament duchowości 
KWC. 22 X 1978 r. w trakcie inauguracji 
pontyfikatu wypowiedział on słowa, które 
stały się zawołaniem Krucjaty: "Non abbiate 
paura!" - "Nie lękajcie się!". 

 23 X 1978 Jan Paweł II skierował Apel do 
Polaków: Proszę was też, abyście zachowali 
wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Koś-
ciołowi i Jego Pasterzom. Proszę, abyście 
przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 
ludzkiej godności i poniża obyczaje zdro-
wego społeczeństwa; co czasem może aż 
zagrażać jego egzystencji i dobru wspól-
nemu, co może umniejszać jego wkład do 
wspólnego skarbca ludzkości, narodów 
chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Fragmentu koncertu można posłuchać na parafialnym profilu Fb: www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna/videos/2066911426948802/

http://www.kwc.oaza.pl
http://www.kwc.oaza.pl/sierpien-miesiacem-trzezwosci
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna/videos/2066911426948802/


Herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Krucjata została uroczyście ogłoszona        
w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i 
przez Niego pobłogosławiona podczas          
1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r.
w Nowym Targu.

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. 
Zawołaniem są słowa "Nie lękajcie się!" 
często wypowiadane przez Chrystusa, a tak-
że często przywoływane przez Jana Pawła II. 
Przypominają one członkom Krucjaty, że 
głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi 
od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.

 Krzyż to znak Krucjaty wyprawy krzyżowej, 
a zarazem znak najgłębszej tajemnicy 
wolności.

Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem 
Maryję wzór naszego oddania się Chrys-
tusowi i zjednoczenia z Nim.

Małe „m” po drugiej stronie krzyża to „my”, 
którzy stajemy na zawołanie Papieża, aby 
wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (Totus 
Tuus) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana 
jest także Dziełem Niepokalanej Matki 
Kościoła.

Dlaczego „Krucjata”?
KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie 

„kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy 
mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką 
jest każdy człowiek odkupiony przez 
Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na 
Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego 
zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako 
symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, 
jest jedyną drogą do skutecznego wyzwa-
lania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, 
trzeba pokonać lęk, dlatego zadaniem 
Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.
Źródło: www.kwc.oaza.pl
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radości.

  W miesiącu sierpniu Kościół w Polsce wzywa wiernych by powstrzymali się od spożywania napojów alkoholowych pod jakąkolwiek 
postacią, a także by innych nie częstowali. Tak już jest od 1984 roku, kiedy to na Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła SIERPIEŃ - 
miesiącem trzeźwości Narodu (miesiącem abstynencji). Sierpień, ponieważ to miesiąc wielkich Maryjnych uroczystości i doniosłych 
Narodowych rocznic. Sierpień – to w naszej historii współczesnej – miesiąc przebudzenia Narodowego. Powstanie Solidarności. Nam 
dzisiaj idzie o budzenie sumień Polaków.

   Dlatego podejmijmy abstynencję od alko-
holu. Nie kupujmy, nie częstujemy nikogo 
alkoholem, nie zmuszajmy do picia innych. 
Abstynencja niech będzie moim darem dla 
Jezusa, darem dla tych, którzy nie mogą 
wyjść z nałogu!!! Niech będzie to konkretny 
wyraz solidarności z osobami i rodzinami, 
które przeżywają dramat alkoholizmu, czy też 
narkomanii, i innych uzależnień. 

Módlmy się o trzeźwość w Polskich 
rodzinach! Przystępujmy do Komunii św. od-
mawiajmy Różaniec! Podejmijmy absty-
nenckie postanowienia na ten czas miesiąca, 
czy też dłużej!

Źródło:
http://www.kwc.oaza.pl/sierpien-miesiacem-trzezwosci

  Mało kto wie, że ks. Stefan Wyszyński miał swój udział w Powstaniu 
Warszawskim. Gdy 1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie znajdował się w Laskach. 
Wspierał żołnierzy walczących w kampinoskich oddziałach pełniąc funkcję kapelana 
AK okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos. Działał pod pseudonimem Radwan III.

  Alkoholizm poniewiera ludzką godność. To 
zagrożenie nr 1 dla bytu Narodowego, dla 
Polskich rodzin. Co 5 rodzina dotknięta jest 
problemem alkoholowym, 1 mln uzależnio-
nych od alkoholu, ok. 5 mln ludzi jest 
codziennie pijanych, już wypijamy ponad 10 
litrów alkoholu na statystycznego mieszkańca 
Naszej Ojczyzny. Wystarczy popatrzeć wokół 
siebie. Jakże często miarą naszego wypo-
czynku, czy wakacji jest ilość wypitego 
alkoholu. Dzieci i młodzież naśladują doro-
słych, trwa dzisiaj wielka „cicha” zgoda 
dorosłych na picie alkoholu przez dzieci i 
młodzież. Skutki są tragiczne, uzależnienie, 
rozpad życia rodzinnego, rozwody, depresja, 
matki samotnie wychowujące dzieci – bez 
ojca, przemoc w rodzinach, agresja, można 
by wymieniać jeszcze długo.

   W niedzielę 28 lipca 2019 roku wysłuchaliśmy ostatniego koncertu z cyklu "Koncerty letnie  u św. Anny".  W programie 
znalazły się znane i mniej znane "Ave Maria" w wykonaniu Trio: Karolina Sienkiewicz (skrzypce), Aleksandra Kiszka-Stefanek 
(altówka) i Martyna Kępińska (wiolonczela) oraz solistki Aleksandry Żakiewicz (wokal). Prowadzenie: Leszek Knyziak.

„Będziesz miłował. To najświętszy apel walczącej Warszawy”- 
wspominał sługa Boży Prymas Wyszyński.

W domu rekolekcyjnym zamienionym na 
szpital powstańczy ks. Wyszyński pełnił 
posługę kapłańską wśród rannych żołnierzy, 
asystował także przy operacjach. Odwiedzał 
też inne szpitale powstańcze na terenie 
Puszczy Kampinoskiej.

Oto jego wspomnienia z tamtego czasu:

„Pamiętam pierwsze dni powstania warsza-
wskiego. Przebywałem na terenie Kampi-
nosu. Biegnąc z komżą i stułą do miejsca, 
w którym właśnie zakończyła się bitwa z od-
działami niemieckimi, natknąłem się na trzech 
rannych żołnierzy z wyszarpanymi wnętrzno-
ściami. Zatrzymałem się przy nich. Wokół nie 
było nikogo. Jak im pomóc?” [Stefan 
Kardynał Wyszyński, Z gniazda orląt… Wy-
bór przemó-wień i konferencji dla młodzieży, 
Rzym 1972, s. 149].

„W okresie powstania byłem kapelanem AK i 
miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i 
męką ludzką. Pamiętam operację bardzo 
dzielnego żołnierza, któremu trzeba było 
odjąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na 
operację pod tym warunkiem, że przez cały 
czas będę przy nim stał. Złapał mnie za rękę i 
trzymał ją, dopóki nie zaczął działać środek 
usypiający. Byłem wtedy strasznie nie-
uczciwy, bo gdy poczułem, że jego ręka 
opadła, pobiegłem do innych, których trzeba 
było spowiadać lub przygotowywać do 
następnych operacji. Aby zdążyć na czas, 
umówiłem się tylko z lekarzem, że mnie 
natychmiast wezwie, gdy mój żołnierz 
zacznie się budzić. W tym wypadku nie było 
innego wyjścia. 

Przyszedłem w porę, gdy on budził się już 
po operacji. Było to dla niego wielką pocie-
chą, podtrzymaniem i otuchą. Wystarczyła 
sama życzliwość, współczująca obecność, 
jakieś dobre słowo, trzymanie za rękę”.
[Prymas Stefan Wyszyński, marzec 1966 r, 
Warszawa, w: Idzie nowych ludzi plemię, 
Poznań-Warszawa, s. 281]

„Pamiętam pewne zdarzenie. Biegałem od 
jednego szpitala do drugiego. W Laskach   
pod Izabelinem były szpitale powstańcze; 
była też izba dla kobiet, które przerażone, 
uciekając z płonącego Żoliborza  po drodze, 
w rowach, rodziły przedwcześnie swoje 
dzieci. Zbieraliśmy je po polach jak gruszki 
spadające z drzew…” [S. Wyszyński, Droga 
życia…, s. 67]

Pod koniec powstania warszawskiego 
mieszkający w Laskach ks. Stefan Wyszyń-
ski zobaczył na niebie chmurę wirujących 
kartek niesionych przez wiatr od strony 
płonącej stolicy. Na jednej z nich widniał 
niedopalony fragment ze słowami: „Będziesz 
miłował”. Wyszyński zaniósł karteczkę do 
kaplicy, pokazał siostrom i powiedział: „Nic 
droższego nie mogła nam przysłać ginąca 
stolica. To najświętszy apel walczącej 
Warszawy do nas i do całego świata. Apel i 
testament… Będziesz miłował”.

Po latach Wyszyński wspominał:

„Chodząc dziś po ulicach Stolicy, pamię-
tajmy, że jest to miasto, w którym zginęło 
ponad 300 tysięcy warszawian. Najlepsza 
młodzież obmyła krwią swoją bruki tego 
miasta. 

„Ave Maria” 

Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. 
Przez taką miłość zyskuje się prawo do 
Ojczyzny. Dlatego młodzież gotowa była na 
wszystko. Zdolna była walczyć o wolność i 
zarazem wybraniać się przed nienawiścią”. 
[S. Wyszyński, Droga życia…, s. 69]

„Na warszawskim bruku zburzonego miasta 
– zamienionego w popioły i zgliszcza –
pozostał Chrystus. Obalony wprawdzie,
niemocny, leżący na swym krzyżu, ale dłonią
pokazujący zburzonej Stolicy niebo, aby nie
przestała wierzyć, iż może się odrodzić.
Jednego tylko potrzeba – nadziei! Sursum
corda – w górę serca!”. [S. Wyszyński,
Droga życia, Warszawa 2001, s. 68, Homilia
z okazji rocznicy powstania warszawskiego
wygłoszona w Laskach 3.08.1960 r.]

Oprac. Joanna Olendzka, Muzeum 
Jana Pawła II 

i Prymasa Wyszyńskiego
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 Sierpień miesiącem trzeźwości

Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
   Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła jest 
maryjnym ruchem [...], który zrzesza w swoich szeregach  całkowitych abstynentów i zmierza 
do tego, aby jak najwięcej ludzi w imię miłości do Niepokalanej nakłonić do decyzji całkowitej 
abstynencji od alkoholu.

  Krucjata Wyzwolenia Człowieka powstała      
z inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego (założyciela ruchu 
oazowego).
    8 września 1957 roku, w uroczystość Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny po raz 
pierwszy publicznie ogłoszono Krucjatę 
Trzeźwości w Piekarach, przed Cudownym 
Obrazem Panienki Piekarskiej. Rok później 
dzieło nazwano Krucjatą Wstrzemięźliwości. 
   W 1960 r. w Krucjacie było już 100 tys. 
dorosłych członków (nie licząc młodzieży i 
dzieci), w tym 700 kapłanów. W Centrali 
Krucjaty pracowało wtedy na pełnym etacie 
17 osób, w tym 3 kapłanów. W województwie 
katowickim notowano realne sukcesy w po-
staci spadku spożycia alkoholu. Wprowa-
dzono owocnie pewne zwyczaje, np. dzień      
I Komunii Św. bez alkoholu, wesela bez-
alkoholowe, święta kościelne czy stanowe.
   Władze zaczęły obawiać się siły i społe-
cznego oddziaływania tej akcji duszpa-
sterskiej, dlatego postanowiły zlikwidować 
Krucjatę pod pretekstem "nielegalnej działal-
ności". 11 X 1960 r. ks. F. Blachnicki w Kroś-
cienku n. Dunajcem napisał "Memoriał           
w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemięźli-
wości", w którym domagał się przywrócenia 
Krucjaty Wstrzemięźliwości, opisując w jakich 
okolicznościach i z jakich powodów została 
ona zlikwidowana.
    Ks. Blachnicki był wzywany na przesłucha-
nia i po jednym z nich - 15 III 1961 r. został 
aresztowany pod zarzutem rozpowszech-
nienia Memoriału.

     

   Na czas aresztu został osadzony w Cen-
tralnym Więzieniu Karnym w Katowicach, 
gdzie w czasie okupacji oczekiwał na 
wykonanie kary śmierci za walkę o wolną 
Polskę.
   Po zmianie sytuacji politycznej w Polsce 
w dniu 16 stycznia 1070 roku Przewo-
dniczący nowopowstałej Komisji Episkopatu 
Polski ds. Trzeźwości, bp J. Mazur powołał 
ks. Blachnickiego, by mógł owocnie 
"pracować dla chwały Bożej i dobra Narodu". 
Przychylność Episkopatu oraz zmiany 
personalne władz komunistycznych pozwoliły 
Słudze Bożemu zacząć poważnie myśleć       
o zorganizowaniu II Krucjaty Wstrzemięźli-
wości.

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża 
stanowi moment przełomowy dla Krucjaty. 
Duchowość jaką przekazał w trakcie 
pontyfikatu stanowi fundament duchowości 
KWC. 22 X 1978 r. w trakcie inauguracji 
pontyfikatu wypowiedział on słowa, które 
stały się zawołaniem Krucjaty: "Non abbiate 
paura!" - "Nie lękajcie się!". 

 23 X 1978 Jan Paweł II skierował Apel do 
Polaków: Proszę was też, abyście zachowali 
wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Koś-
ciołowi i Jego Pasterzom. Proszę, abyście 
przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 
ludzkiej godności i poniża obyczaje zdro-
wego społeczeństwa; co czasem może aż 
zagrażać jego egzystencji i dobru wspól-
nemu, co może umniejszać jego wkład do 
wspólnego skarbca ludzkości, narodów 
chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Fragmentu koncertu można posłuchać na parafialnym profilu Fb:   www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna/videos/2066911426948802/
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http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://archwwa.pl/aktualnosci/bedziesz-milowal-to-najswietszy-apel-walczacej-warszawy-wspominal-sluga-bozy-prymas-wyszynski/
http://www.facebook.com/ParafiaWilanowAnna/videos/2066911426948802/
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A S Ł O W A
5.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 14.07.2019 do 11.08.2019
Módlmy się

 za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.

Dziś przypada I niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00, a następnie procesja 
eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział             
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w jutro o godz. 18.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 6 sierpnia br., modlić się 
będziemy za dzieci, zwłaszcza te które 
odeszły od wiary i Kościoła. Modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 17.30. Msza św.       
w intencji dzieci i ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.

Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od 
wtorku, 6 sierpnia br., naszą duchową 
łączność z pielgrzymami wyrażać będziemy 
odmawiając różaniec przez cały czas 
trwania pielgrzymki. Modlitwę różańcową 
odmawiamy codziennie, za wyjątkiem 
soboty, po Mszy św. o godz. 17.00. -  
chodząc wokół kościoła.

Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego, w następny wtorek, 6 sierpnia o 
godz. 16.00, zostanie odprawiona na 
cmentarzu Msza św. za zmarłych z naszych 
rodzin. Miłosierdziu Bożemu, w sposób 
szczególny, polecać będziemy tych, którzy 
opuścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych 
polecanych naszym modlitwom prosimy 
zgłaszać w zakrystii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

we wtorek, 6 sierpnia, święto Prze-
mienienia Pańskiego,

w czwartek, 8 sierpnia, wspomnienie 
św. Dominika, kapłana,

w piątek, 9 sierpnia, święto św. Tere-
sy Benedykty od Krzyża (Edyty 
Stein), dziewicy i męczennicy,

w sobotę, 10 sierpnia, święto św. 
Wawrzyńca, diakona i męczennika,.  

PIERWSZE CZYTANIE 
Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta: Marność nad 
marnościami, powiada Kohelet, marność nad 
marnościami – wszystko jest marnością. Jest 
nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza 
się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział 
swój musi on oddać człowiekowi, który nie 
włożył w nią trudu. To także jest marność i 
wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszel-
kiego swego trudu i z pracy ducha swego, 
którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie 
dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego 
utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie 
zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka 
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach 
jest jak wczorajszy dzień, który minął, 
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 
jak trawa, która rośnie: 
rankiem zielona i kwitnąca, 
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj!

6. 

−−

Sierpień miesiącem trzeźwości . . . . . . . . . . . 2

Krucjata Wyzwolenia Człowieka . . . . . . . . . . 2

„Będziesz miłował. To najświętszy apel 
walczącej Warszawy”- wspominał 
sługa Boży Prymas Wyszyński . . . . . . . . . . . 3

28.07.2019 r. „Ave Maria”
- z cyklu „Koncerty u św. Anny" . . . . . . . . . . . 3

Pierwszy poniedziałek, wtorek

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

−−

Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy 
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 
Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne    
w członkach: rozpuście, nieczystości, lubież-
ności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 
bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się na-
wzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego 
człowieka z jego uczynkami, a przyoble-
kliście nowego, który wciąż się odnawia ku 
głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, 
który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, 
barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, 
lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-   
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym. 

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych       
w minionym miesiącu naszych parafianina

- śp. Marcelego Drozda,

- śp. Henrykę Barbarę Borkowską,

- śp. Marię Janinę Fiderkiewicz.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie    
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen.4.

PONIEDZIAŁEK 
5 sierpnia 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna 
o Duchu Świętym.

Po Mszy Św. odmówimy  Litanię do 
Ducha Świętego.

WTOREK
6 sierpnia 2019 r. 

Modlitwa  za dzieci o godz. 17.30 
Msza św. o godz. 18.00

Modlimy się za dzieci, 
zwłaszcza za te które odeszły od wiary 

i Kościoła oraz ich rodziców.

ŚRODA
3 lipca 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów 
pracujących w naszej parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem 
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co    
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiada-
jący po prawicy Boga. Dążcie do tego, co    

Mt 5, 3
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

EWANGELIA 
Łk 12, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: 
«Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby 
się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu 
odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustano-
wił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeż-
cie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 
ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie 
jego nie zależy od jego mienia». I opo-
wiedział im przypowieść: «Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. 
I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, 

i środa miesiąca - modlitwy i nabożeństwa . .4

K O M E N T A R Z
Jezus podając przykład człowieka, który 

dzięki obfitości zbiorów niezmiernie się 
wzbogacił, nie krytykuje go za stan posia-
dania, lecz za to, jak chciał ten majątek 
wykorzystać. Taką postawę wprost nazywa 
chciwością i przeciwstawia ją Królestwu 
Bożemu.

Zbawienie nie zależy od posiadanego ma-
jątku, ten bowiem w oczach Bożych nie ma 
wartości. Wartością jest czynione przez 
człowieka dobro, a środki materialne mają 
jedynie pomóc w jego realizacji.

Prawo spadkowe w Izraelu jasno określało 
sposób podziału ojcowizny pomiędzy spad-
kobierców. Musiało być zatem coś nienatu-
ralnego w postawie pokrzywdzonego brata, 
skoro Jezus uchylił się od rozstrzygnięcia 
sporu.

Wypowiedź Jezusa dotycząca chciwości    
miała ukazać słuchającym Go zasadniczą 
prawdę: bogactwo doczesne jest niczym 
wobec bogactwa przed Bogiem. To ostatnie 
jest bowiem nieprzemijające.

Każdy człowiek zaangażowany w rzeczy-
wistość doczesną musi troszczyć się o za-
pewnienie godziwych warunków życia dla 
siebie i swoich najbliższych, nad którymi 
sprawuje opiekę. Zawsze jednak musimy 
pamiętać, by dobra materialne nie przysłoniły 
nam Boga i Jego Królestwa.

a pobuduję większe i tam zgromadzę całe 
moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz 
wielkie dobra, na długie lata złożone; 
odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg 
rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy  
zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje 
się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, 
a nie jest bogaty u Boga». 

Oto słowo Pańskie

w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście 
bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystu-
sem w Bogu. 

−−

Modlitwa różańcowa w łączności z pielgrzymami
codziennie (za wyjątkiem soboty) po Mszy św. o godz. 17.00 

Od wtorku 6 sierpnia modlić się będziemy chodząc wokół kościoła.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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