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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. Michał Dubicki 

od 11.08.2019 do 08.09.2019
Módlmy się

za osoby uzależnione,
aby dobry BÓG dodał im woli i sił
do walki ze swoimi słabościami.

Nabożeństwo różańcowe w intencji piel-
grzymów zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00.

Nabożeństwo fatimskie zostanie odpra-
wione we wtorek, 13 sierpnia br., po Mszy 
św. o godz. 17.00. Połączymy je z naszą 
modlitwą różańcową w intencji pielgrzy-
mów. Po Mszy św. o godz. 18.00. odbędzie 
się procesja dookoła kościoła z figurą MB 
Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy.

W czwartek 15 sierpnia przypada Uro-
czystość Wniebowzięcia NMP. Msze św.         
z uroczystości zostaną odprawione

o godz.: 7.00., 8.30., 10.00., 11.30.,
13.00. i 18.00. Na każdej Mszy św. po
Komunii Świętej poświęcimy kwiaty i
owoce z naszych pól, działek i ogrodów.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

w środę, 14 sierpnia, wspomnienie 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
kapłana i męczennika,

w czwartek, 15 sierpnia, Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP,

w sobotę, 17 sierpnia, wspomnienie 
św. Jacka, kapłana.
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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła- 
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

4.

Świeccy też mogą studiować teologię. Studiować by mądrzej żyć! 
Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie trwa nabór, rekrutacja potrwa do września, rozmowy 

rekrutacyjne z kandydatami na studia zaplanowano na 26 września od godz. 15.00.
,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle

szuka. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom. Człowiek, który studiuje teologię – człowiek Kościoła – gromadzi
się wokół dobra, które się tworzy. Człowiek, który studiuje teologię powinien być zakorzeniony w górze Synaj ale zarazem żyć 
w taki sposób, aby dokonywały się w jego życiu słowa wypowiedziane na górze błogosławieństw.”

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
Propozycja skierowana jest do wszystkich, choć szczególnie może być interesująca dla członków ruchów i stowarzyszeń kato-
lickich oraz dla osób konsekrowanych. Wykłady na teologii odbywają się w soboty, studia trwają 6 lat i kończą się egzaminem 
z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim. Szczegóły na: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/

K O M E N T A R Z
    Dziś jesteśmy zaproszeni do czujności 
oraz otwartości na głos Boga w naszym 
życiu. Jezus dwukrotnie podkreśla, że słudzy 
będą szczęśliwi jeśli czuwają na przyjście 
swego Pana. Co to znaczy czuwać ? Czy 
Chrystus oczekuje od nas abyśmy bez 
przerwy myśleli o Bogu? Nieustannie spo-
glądali w niebo, myśląc, czy nie nadchodzi 
już koniec świata? Oczywiście, że nie. Owo 
czuwanie trzeba raczej rozumieć jako ciągłe 
trwanie w przyjaźni z Bogiem, jako stan 
Bożego dziecięctwa. Wzorem może być tu 
dla nas kochająca matka, której uwagę 
zajmuje gotowanie, pranie, rozmowa z przy-
jaciółmi, czy oglądanie filmu, a przy tym  
nieustanne czuwanie. Chrześcijanin także 
pracuje, wypoczywa, jeździ po świecie, 
ogląda filmy, ale wszystko to powinno być 
zawsze zanurzone w Bożej przyjaźni. I tak 
jak matka od czasu do czasu rozgląda się , 
gdzie jest jej dziecko tak i każdy z nas 
powinien stawiać sobie pytanie czy w danej 
chwili nic mnie nie oddziela od Boga? 

   Czy teraz w ten sierpniowy dzień nie żyję 
np. w grzechu ciężkim, który zrywa przyjaźń 
z Bogiem? Czy czuwam ?

niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszy-
scy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrze-
czono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, 
uznawszy siebie za obcych i gości na tej 
ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, 
że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspo-
minali, z której wyszli, znaleźliby sposobność 
powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, 
to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie 
wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, 
gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze 
Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował 
Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, 
on, który otrzymał obietnicę, któremu powie-
dziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie 
potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg 
mocen jest wskrzesić także umarłych, i 
dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 24, 42a. 44

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.

EWANGELIA 
Łk 12, 32-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało 
się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. 
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej 
się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie 
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 
Niech będą przepasane biodra wasze i 
zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni 
do ludzi oczekujących swego pana, kiedy

       

z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczę-
śliwi owi słudzy, których pan zastanie czu-
wających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powia-
dam wam: Przepasze się i każe im zasiąść 
do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. 
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział,     
o której godzinie przyjść ma złodziej, nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy
też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyj-
dzie».

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 18, 6-9

Czytanie z Księgi Mądrości: Noc wyzwolenia 
oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by 
nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przy-
sięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał 
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. 
Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym 
wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potom-
kowie dobrych składali w ukryciu ofiary i 
ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jedna-
kowo te same dobra i niebezpieczeństwa 
podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny 
przodków.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, 
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla 
siebie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci  
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,  
według nadziei pokładanej w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 11, 1-2. 8-19

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Wiara jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie 
otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, 
którego nazwano Abrahamem, usłuchał wez-
wania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć 
w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi 
Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami 
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdzie-
dzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem 
miasta zbudowanego na silnych fundamen-
tach, którego architektem i budowniczym jest 
sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, 
mimo podeszłego wieku, otrzymała moc 
poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary  
Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z czło-
wieka jednego, i to już niemal obumarłego, 
powstało potomstwo tak liczne  jak  gwiazdy  na 

−−

Ciąg dalszy Ewangelii na str 2.

W sierpniu można oglądać 
malarstwo Marii Piekut .

- tematyką obrazów jest
Wilanów oraz kwiaty

Zapraszamy do odwiedzania wystawy.

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa Marii Piekut . . . . . . . 4
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radości.

  Od zarania ludzkości spotykamy się z różnymi formami migracji. Znane nam są wielkie 
wędrówki ludów, które spowodowały znaczące zmiany gospodarcze, polityczne i kulturowe.
  Ludzie wędrowali w różnym celu, jedni uciekali przed prześladowaniami, inni w celu 
handlowym, jeszcze inni wędrowali do słynnych akademii.
   Jedną z najstarszych form wędrowania są podróże podejmowane w celach religijnych czyli 
pielgrzymki. Pielgrzymka bowiem to podróż do miejsca uważanego za święte, w którym 
wędrujący czyli pielgrzym, spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem lub jego świętymi. 
Pielgrzym pragnie tam spełnić określone formy kultu w celu w celu uzyskania nadprzy-
rodzonych łask

  W czwartek, 1 sierpnia, obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia tradycyjnie o godz. 16.00 została 
odprawiona Msza św. w intencji żywych i zmarłych uczestników powstania, a następnie w uroczystej procesji, przeszliśmy do kwatery 
grobów powstańczych na naszym cmentarzu.

   Święto to pojawiło się na chrześcijańskim Wschodzie już w V stuleciu i było obchodzone 6 sierpnia. Wybór daty nie był przypadkowy, 
nawiązuje bowiem do 6 stycznia. Wtedy to wspominamy pierwsze wielkie objawienie Pana Jezusa podczas chrztu w rzece Jordan. Liturgia 
rzymska wspominała tajemnicę Przemienienia w drugą niedzielę Wielkiego Postu, łącząc ją bezpośrednio z tajemnicą męki i śmierci 
Chrystusa Pana. 
   Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o sierpniowym święcie posiadamy z X wieku. Dalszy rozwój święta związany jest ze wzrostem czci 

miejsc świętych w Palestynie w dobie wypraw krzyżowych. Papież Kalikst III w 1457 r. - na znak wdzięczności za odniesione zwycięstwo 
nad Turkami pod Belgradem - wprowadził święto do kalendarza Kościoła powszechnego. Ma ono uświadomić ludziom wierzącym głębszy 
sens tajemnicy Chrystusa. 

1 sierpnia 2019 roku 
- rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Religijny sens pielgrzymowania.L I T U R G I A
S Ł O W A

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas 
mówisz tę przypowieść, czy też do wszy-
stkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym 
rządcą wiernym i roztropnym, którego pan 
ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej 
żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten 
sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie 
przy tej czynności. Prawdziwie powiadam 
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój 
pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi 
i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to 
nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 
surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce   

  Pielgrzymka stanowi odzwierciedlenie ludz-
kiego życia, które jest nieustannym wędro-
waniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego 
mieszkania, do wiecznego celu - domu Ojca 
w niebie (por. 1 P 2,11; Hbr 13,14;    Flp 3, 
20).
 Pielgrzymowanie pozostaje w ścisłym zwią-
zku z sanktuarium jako bardzo rozpowsze-
chniony i charakterystyczny wyraz poboż-
ności ludowej.

Rozwój pielgrzymowania
 Fenomen pielgrzymowania występuje w 
wielu religiach świata. W niektórych należy 
do świętego obowiązku np. w Starym Testa-
mencie do Jerozolimy, w islamie do Mekki. 
Pierwowzorem dla pielgrzymów jest wędró-
wka Abrahama (por. Rdz 12, 1 nn) i wyjście 
narodu wybranego (por. Ps 136, 10-26). Sam 
Jezus pielgrzymował do Jerozolimy jako 
dziecko (Łk 9, 51n i J 7, 10).   
  Pielgrzymowanie rozwijało się w historii 
chrześcijaństwa. Celem stały się miejsca za-
wierające pamiątki ziemskiego życia Chry-
stusa czyli Ziemia Święta, a także związane z 
życiem i kultem świętych męczenników, a 
potem wyznawców /także ich relikwii/ oraz 
najpóźniej miejsca związane z czcią Matki 
Bożej, które zresztą z biegiem czasu zaczęły 
dominować.
  Jak już stwierdzono pielgrzymkę definiuje 
się jako podróż podjętą z motywów religij-
nych. Jest ona wyjściem z miejsca zamie-
szkania w poszukiwaniu sacrum, a więc wę-
drowaniem do miejsca uznanego za święte. 
Pielgrzym spodziewa się bliższego spotkania 
z Bogiem i uzyskania specjalnych łask.
  W ostatnich dziesiątkach lat pojawiło się 
zjawisko definiowane jako turystyka religijna. 
Jest to wędrowanie podjęte zasadniczo          
z motywów turystycznych (poznawczych, kul-
turowych, rekreacyjnych), zawierających jed-
nakże religijne przeżycia. Mieści się ono 
między pielgrzymką a turystyką. W praktyce 
trudno jest określić, kiedy turystyka skłania 
się ku pielgrzymowaniu. Z kolei pielgrzymka 
nie wyklucza elementów turystycznych (cie-
kawość poznania nowych okolic i zabytków, 
chęć przeżycia radości spotkania w grupie, 
twórczy wypoczynek itp.).

Cele pielgrzymowania
 Duchowymi celami pielgrzymki jest wy-
pełnienie aktów kultu, przez które pątnik 
pragnie dziękować, pokutować bądź prosić  
o upragnione łaski.

Wymiar eschatologiczny pielgrzymki
przypomina, że wszyscy jesteśmy w dro-
dze. „Droga do Sanktuarium” to znak i obraz 
drogi do królestwa niebieskiego. 

z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę 
swego pana, a nic nie przygotował i nie 
uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką 
chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli,  
a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą 
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wy-
magać się będzie; a komu wiele powierzono, 
tym więcej od niego żądać będą».

 Oto słowo Pańskie

Nabożeństwo Fatimskie 
13 sierpnia 2019 r. 

 Pielgrzymka ma też wymiar pokutny.  
Podobna jest do „drogi nawrócenia”. Jest 
okazją do skorzystania z sakramentu pokuty.
  Pielgrzymka ma wymiar świąteczny. Jest 
oddechem i przerwą w codziennej mono-
tonii, bo daje człowiekowi choć trochę 
odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą    
w troskach życia, które dla wielu, a zwła-
szcza biednych, stanowią dokuczliwy ciężar.
 Pielgrzymka ma charakter apostolski. 
Pielgrzymi są znakiem wiary dla innych, sta-
ją się wędrującymi głosicielami Chrystusa.
   Pielgrzymka jest przede wszystkim aktem 
kultu. Pielgrzym idzie do Sanktuarium po to, 
żeby spotkać się z Bogiem, przeżyć Jego 
obecność, oddając Mu adorującą cześć i 
otwierając prze Nim swoje serce.
  W Sanktuarium pielgrzym spełnia wiele 
aktów kultu. Jego modlitwa przybiera różne 
formy: adoracja i uwielbienie Pana za Jego 
dobroć i Jego Świętość; dziękczynienie za 
otrzymane dobra; wypraszanie łask konie-
cznych w życiu; prośba o przebaczenie po-
pełnionych grzechów. Pielgrzymowanie jest 
zatem szczególną formą obcowania z Bo-
giem, poszukiwaniem źródeł wiary oraz sen-
su ludzkiej egzystencji. 
   Nie można wykluczyć pozareligijnych mo-
tywów pielgrzymowania, takich jak zamiło-
wanie do podróży, chęć zaspokojenia cie-
kawości i poznania nowych miejsc, prag-
nienie niezwykłych przeżyć, doświadczenie 
wspólnoty z innymi ludźmi, poznania zaby-
tków chrześcijańskiej kultury.

Znaczenie Sanktuarium
  Pielgrzymowanie pozostaje w ścisłym zwią-
zku z Sanktuarium jako bardzo rozpowsze-
chniony i charakterystyczny wyraz poboż-
ności ludowej.
  Kodeks Prawa Kanonicznego (kan 1230) 
definiuje Sanktuarium jako Kościół lub inne 
miejsce święte, do którego - za aprobatą 
ordynariusza miejscowego - pielgrzymują 
liczni wierni, z powodu szczególnej pobo-
żności.
 W aspekcie teologicznym Sanktuarium 
powstaje dość często pod wpływem pobo-
żności ludowej jest znakiem czynnej i zbaw-
czej obecności Pana w historii oraz miej-
scem odpoczynku, w którym lud Boży, piel-
grzymujący po drogach tego świata ku 
Miastu przyszłemu, nabiera sil na dalszą 
drogę.
Żródło:
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Kustosz/10.html

 Po Mszy św. o godz. 17.00. 
połączymy je z modlitwą 

różańcową w intencji 
pielgrzymów. 

Po Mszy św. o godz. 18.00. 
odbędzie się procesja dookoła 

kościoła z figurą MB Fatimskiej.

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.

6 sierpnia 2019 roku 
- święto Przemienienia Pańskiego (fot. Elżbieta Wrotek).

   O godz. 17.00. – godzinie ”W”, o której rozpo-
częło się powstanie, uczciliśmy pamięć pole-
głych i pomordowanych powstańców – została 
wystawiona asysta honorowa, złożono wieńce 
w kwaterze powstańczej na cmentarzu, uro-
czystość zakończył koncert patriotyczny.
  31.07.2019 r. Premier Mateusz Morawiecki 
wraz z harcerzami sprzątał nagrobki powstań-
ców na naszym wilanowskim cmentarzu.

Żródło: https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/
spotkanie-z-powstancami-i-kombatantami-oraz-
sprzatanie-nagrobkow-z-harcerzami.html

    Od niepamiętnych czasów Msza św. w święto Przemienienia Pańskiego jest odprawiana na naszym 
parafialnym cmentarzu. Dlaczego? Na to pytanie podczas homilii próbował odpowiedzieć ks. Maciej 
Raczyński-Rożek i podzielił się następującymi przemyśleniami:

− Jezus na Górze Tabor objawił wybranym uczniom Bożą chwałę, aby to doświadczenie mieli w pamięci
kiedy przyjdzie męka i krzyż, że to nie jest koniec;

− przemieniając się wobec uczniów Jezus wskazuje na cel ostateczny jakim jest przebywanie z Nim
w chwale Bożej, w Królestwie Niebieskim;

− śmierć i cmentarz nie jest celem ostatecznym człowieka, ale miejscem modlitwy za zmarłych i nadziei
na ich zmartwychwstanie do życia wiecznego, na wejście do Bożego Królestwa;

− rozważając tajemnicę Przemienia Pańskiego pośród grobów osób nam bliskich wznosimy wzrok ku
górze, ku Jezusowi, ku Jego chwale i umacniamy się w wierze w zmartwychwstanie.

fot. Krystian Maj/KPRM fot. Elżbieta Wrotek

https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Kustosz/10.html
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radości.

Od zarania ludzkości spotykamy się z różnymi formami migracji. Znane nam są wielkie 
wędrówki ludów, które spowodowały znaczące zmiany gospodarcze, polityczne i kulturowe.

Ludzie wędrowali w różnym celu, jedni uciekali przed prześladowaniami, inni w celu 
handlowym, jeszcze inni wędrowali do słynnych akademii.

Jedną z najstarszych form wędrowania są podróże podejmowane w celach religijnych czyli 
pielgrzymki. Pielgrzymka bowiem to podróż do miejsca uważanego za święte, w którym 
wędrujący czyli pielgrzym, spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem lub jego świętymi. 
Pielgrzym pragnie tam spełnić określone formy kultu w celu w celu uzyskania nadprzy-
rodzonych łask

  W czwartek, 1 sierpnia, obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia tradycyjnie o godz. 16.00 została 
odprawiona Msza św. w intencji żywych i zmarłych uczestników powstania, a następnie w uroczystej procesji, przeszliśmy do kwatery 
grobów powstańczych na naszym cmentarzu.

   Święto to pojawiło się na chrześcijańskim Wschodzie już w V stuleciu i było obchodzone 6 sierpnia. Wybór daty nie był przypadkowy, 
nawiązuje bowiem do 6 stycznia. Wtedy to wspominamy pierwsze wielkie objawienie Pana Jezusa podczas chrztu w rzece Jordan. Liturgia 
rzymska wspominała tajemnicę Przemienienia w drugą niedzielę Wielkiego Postu, łącząc ją bezpośrednio z tajemnicą męki i śmierci 
Chrystusa Pana. 
   Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o sierpniowym święcie posiadamy z X wieku. Dalszy rozwój święta związany jest ze wzrostem czci 

miejsc świętych w Palestynie w dobie wypraw krzyżowych. Papież Kalikst III w 1457 r. - na znak wdzięczności za odniesione zwycięstwo 
nad Turkami pod Belgradem - wprowadził święto do kalendarza Kościoła powszechnego. Ma ono uświadomić ludziom wierzącym głębszy 
sens tajemnicy Chrystusa. 

1 sierpnia 2019 roku 
- rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Religijny sens pielgrzymowania.L I T U R G I A
S Ł O W A

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas 
mówisz tę przypowieść, czy też do wszy-
stkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym 
rządcą wiernym i roztropnym, którego pan 
ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej 
żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten 
sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie 
przy tej czynności. Prawdziwie powiadam 
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój 
pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi 
i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to 
nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 
surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce   

Pielgrzymka stanowi odzwierciedlenie ludz-
kiego życia, które jest nieustannym wędro-
waniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego 
mieszkania, do wiecznego celu - domu Ojca 
w niebie (por. 1 P 2,11; Hbr 13,14; Flp 3, 
20).
 Pielgrzymowanie pozostaje w ścisłym zwią-
zku z sanktuarium jako bardzo rozpowsze-
chniony i charakterystyczny wyraz poboż-
ności ludowej.

Rozwój pielgrzymowania
Fenomen pielgrzymowania występuje w 

wielu religiach świata. W niektórych należy 
do świętego obowiązku np. w Starym Testa-
mencie do Jerozolimy, w islamie do Mekki. 
Pierwowzorem dla pielgrzymów jest wędró-
wka Abrahama (por. Rdz 12, 1 nn) i wyjście 
narodu wybranego (por. Ps 136, 10-26). Sam 
Jezus pielgrzymował do Jerozolimy jako 
dziecko (Łk 9, 51n i J 7, 10).

Pielgrzymowanie rozwijało się w historii 
chrześcijaństwa. Celem stały się miejsca za-
wierające pamiątki ziemskiego życia Chry-
stusa czyli Ziemia Święta, a także związane z 
życiem i kultem świętych męczenników, a 
potem wyznawców /także ich relikwii/ oraz 
najpóźniej miejsca związane z czcią Matki 
Bożej, które zresztą z biegiem czasu zaczęły 
dominować.

Jak już stwierdzono pielgrzymkę definiuje 
się jako podróż podjętą z motywów religij-
nych. Jest ona wyjściem z miejsca zamie-
szkania w poszukiwaniu sacrum, a więc wę-
drowaniem do miejsca uznanego za święte. 
Pielgrzym spodziewa się bliższego spotkania 
z Bogiem i uzyskania specjalnych łask.

W ostatnich dziesiątkach lat pojawiło się 
zjawisko definiowane jako turystyka religijna. 
Jest to wędrowanie podjęte zasadniczo 
z motywów turystycznych (poznawczych, kul-
turowych, rekreacyjnych), zawierających jed-
nakże religijne przeżycia. Mieści się ono 
między pielgrzymką a turystyką. W praktyce 
trudno jest określić, kiedy turystyka skłania 
się ku pielgrzymowaniu. Z kolei pielgrzymka 
nie wyklucza elementów turystycznych (cie-
kawość poznania nowych okolic i zabytków, 
chęć przeżycia radości spotkania w grupie, 
twórczy wypoczynek itp.).

Cele pielgrzymowania
Duchowymi celami pielgrzymki jest wy-

pełnienie aktów kultu, przez które pątnik 
pragnie dziękować, pokutować bądź prosić  
o upragnione łaski.

Wymiar eschatologiczny pielgrzymki
przypomina, że wszyscy jesteśmy w dro-
dze. „Droga do Sanktuarium” to znak i obraz 
drogi do królestwa niebieskiego. 

z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę 
swego pana, a nic nie przygotował i nie 
uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką 
chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli,  
a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą 
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wy-
magać się będzie; a komu wiele powierzono, 
tym więcej od niego żądać będą».

Oto słowo Pańskie

Nabożeństwo Fatimskie 
13 sierpnia 2019 r. 

Pielgrzymka ma też wymiar pokutny.  
Podobna jest do „drogi nawrócenia”. Jest 
okazją do skorzystania z sakramentu pokuty.

Pielgrzymka ma wymiar świąteczny. Jest 
oddechem i przerwą w codziennej mono-
tonii, bo daje człowiekowi choć trochę 
odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą    
w troskach życia, które dla wielu, a zwła-
szcza biednych, stanowią dokuczliwy ciężar.

Pielgrzymka ma charakter apostolski. 
Pielgrzymi są znakiem wiary dla innych, sta-
ją się wędrującymi głosicielami Chrystusa.

Pielgrzymka jest przede wszystkim aktem 
kultu. Pielgrzym idzie do Sanktuarium po to, 
żeby spotkać się z Bogiem, przeżyć Jego 
obecność, oddając Mu adorującą cześć i 
otwierając prze Nim swoje serce.

W Sanktuarium pielgrzym spełnia wiele 
aktów kultu. Jego modlitwa przybiera różne 
formy: adoracja i uwielbienie Pana za Jego 
dobroć i Jego Świętość; dziękczynienie za 
otrzymane dobra; wypraszanie łask konie-
cznych w życiu; prośba o przebaczenie po-
pełnionych grzechów. Pielgrzymowanie jest 
zatem szczególną formą obcowania z Bo-
giem, poszukiwaniem źródeł wiary oraz sen-
su ludzkiej egzystencji.

Nie można wykluczyć pozareligijnych mo-
tywów pielgrzymowania, takich jak zamiło-
wanie do podróży, chęć zaspokojenia cie-
kawości i poznania nowych miejsc, prag-
nienie niezwykłych przeżyć, doświadczenie 
wspólnoty z innymi ludźmi, poznania zaby-
tków chrześcijańskiej kultury.

Znaczenie Sanktuarium
Pielgrzymowanie pozostaje w ścisłym zwią-

zku z Sanktuarium jako bardzo rozpowsze-
chniony i charakterystyczny wyraz poboż-
ności ludowej.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan 1230) 
definiuje Sanktuarium jako Kościół lub inne 
miejsce święte, do którego - za aprobatą 
ordynariusza miejscowego - pielgrzymują 
liczni wierni, z powodu szczególnej pobo-
żności.

W aspekcie teologicznym Sanktuarium 
powstaje dość często pod wpływem pobo-
żności ludowej jest znakiem czynnej i zbaw-
czej obecności Pana w historii oraz miej-
scem odpoczynku, w którym lud Boży, piel-
grzymujący po drogach tego świata ku 
Miastu przyszłemu, nabiera sil na dalszą 
drogę.
Żródło:
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Kustosz/10.html

Po Mszy św. o godz. 17.00. 
połączymy je z modlitwą 

różańcową w intencji 
pielgrzymów. 

Po Mszy św. o godz. 18.00. 
odbędzie się procesja dookoła 

kościoła z figurą MB Fatimskiej.

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.

6 sierpnia 2019 roku 
- święto Przemienienia Pańskiego (fot. Elżbieta Wrotek).

   O godz. 17.00. – godzinie ”W”, o której rozpo-
częło się powstanie, uczciliśmy pamięć pole-
głych i pomordowanych powstańców – została 
wystawiona asysta honorowa, złożono wieńce 
w kwaterze powstańczej na cmentarzu, uro-
czystość zakończył koncert patriotyczny.
  31.07.2019 r. Premier Mateusz Morawiecki 
wraz z harcerzami sprzątał nagrobki powstań-
ców na naszym wilanowskim cmentarzu.

Żródło: https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/
spotkanie-z-powstancami-i-kombatantami-oraz-
sprzatanie-nagrobkow-z-harcerzami.html

    Od niepamiętnych czasów Msza św. w święto Przemienienia Pańskiego jest odprawiana na naszym 
parafialnym cmentarzu. Dlaczego? Na to pytanie podczas homilii próbował odpowiedzieć ks. Maciej 
Raczyński-Rożek i podzielił się następującymi przemyśleniami:

− Jezus na Górze Tabor objawił wybranym uczniom Bożą chwałę, aby to doświadczenie mieli w pamięci
kiedy przyjdzie męka i krzyż, że to nie jest koniec;

− przemieniając się wobec uczniów Jezus wskazuje na cel ostateczny jakim jest przebywanie z Nim
w chwale Bożej, w Królestwie Niebieskim;

− śmierć i cmentarz nie jest celem ostatecznym człowieka, ale miejscem modlitwy za zmarłych i nadziei
na ich zmartwychwstanie do życia wiecznego, na wejście do Bożego Królestwa;

− rozważając tajemnicę Przemienia Pańskiego pośród grobów osób nam bliskich wznosimy wzrok ku
górze, ku Jezusowi, ku Jego chwale i umacniamy się w wierze w zmartwychwstanie.

fot. Krystian Maj/KPRM fot. Elżbieta Wrotek

https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Kustosz/10.html
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- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
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e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

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.

Nr 544

L I T U R G I A S Ł O W A
5.

Ks. Michał Dubicki 

od 11.08.2019 do 08.09.2019
Módlmy się

za osoby uzależnione,
aby dobry BÓG dodał im woli i sił
do walki ze swoimi słabościami.

             

Nabożeństwo różańcowe w intencji piel-
grzymów zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00.

Nabożeństwo fatimskie zostanie odpra-
wione we wtorek, 13 sierpnia br., po  Mszy 
św. o godz. 17.00. Połączymy je z naszą 
modlitwą różańcową w intencji pielgrzy-
mów. Po Mszy św. o godz. 18.00. odbędzie 
się procesja dookoła kościoła z figurą MB 
Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy.

W czwartek 15 sierpnia przypada Uro-
czystość Wniebowzięcia NMP. Msze św.         
z uroczystości     zostaną     odprawione

o godz.: 7.00., 8.30., 10.00., 11.30.,
13.00. i 18.00. Na każdej Mszy św. po
Komunii Świętej poświęcimy kwiaty i
owoce z naszych pól, działek i ogrodów.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

w środę, 14 sierpnia, wspomnienie 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
kapłana i męczennika,

w czwartek, 15 sierpnia, Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP,

w sobotę, 17 sierpnia, wspomnienie 
św. Jacka, kapłana.

−−
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Świeccy też mogą studiować teologię. 
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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-   
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym. 

4.

Świeccy też mogą studiować teologię. Studiować by mądrzej żyć! 
   Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie trwa nabór, rekrutacja potrwa do września, rozmowy 
rekrutacyjne z kandydatami na studia zaplanowano na 26 września od godz. 15.00.
      ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle 
szuka. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom. Człowiek, który studiuje teologię – człowiek Kościoła – gromadzi 
się wokół dobra, które się tworzy. Człowiek, który studiuje teologię powinien być zakorzeniony w górze Synaj ale zarazem żyć  
w taki sposób, aby dokonywały się w jego życiu słowa wypowiedziane na górze błogosławieństw.”

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
Propozycja skierowana jest do wszystkich, choć szczególnie może być interesująca dla członków ruchów i stowarzyszeń kato-
lickich oraz dla osób konsekrowanych. Wykłady na teologii odbywają się w soboty, studia trwają 6 lat i kończą się egzaminem 
z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim. Szczegóły na: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/

K O M E N T A R Z
Dziś jesteśmy zaproszeni do czujności 

oraz otwartości na głos Boga w naszym 
życiu. Jezus dwukrotnie podkreśla, że słudzy 
będą szczęśliwi jeśli czuwają na przyjście 
swego Pana. Co to znaczy czuwać ? Czy 
Chrystus oczekuje od nas abyśmy bez 
przerwy myśleli o Bogu? Nieustannie spo-
glądali w niebo, myśląc, czy nie nadchodzi 
już koniec świata? Oczywiście, że nie. Owo 
czuwanie trzeba raczej rozumieć jako ciągłe 
trwanie w przyjaźni z Bogiem, jako stan 
Bożego dziecięctwa. Wzorem może być tu 
dla nas kochająca matka, której uwagę 
zajmuje gotowanie, pranie, rozmowa z przy-
jaciółmi, czy oglądanie filmu, a przy tym  
nieustanne czuwanie. Chrześcijanin także 
pracuje, wypoczywa, jeździ po świecie, 
ogląda filmy, ale wszystko to powinno być 
zawsze zanurzone w Bożej przyjaźni. I tak 
jak matka od czasu do czasu rozgląda się , 
gdzie jest jej dziecko tak i każdy z nas 
powinien stawiać sobie pytanie czy w danej 
chwili nic mnie nie oddziela od Boga? 

Czy teraz w ten sierpniowy dzień nie żyję 
np. w grzechu ciężkim, który zrywa przyjaźń 
z Bogiem? Czy czuwam ?

niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszy-
scy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrze-
czono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, 
uznawszy siebie za obcych i gości na tej 
ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, 
że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspo-
minali, z której wyszli, znaleźliby sposobność 
powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, 
to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie 
wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, 
gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze 
Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował 
Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, 
on, który otrzymał obietnicę, któremu powie-
dziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie 
potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg 
mocen jest wskrzesić także umarłych, i 
dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 24, 42a. 44

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.

EWANGELIA 
Łk 12, 32-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało 
się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. 
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej 
się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie 
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 
Niech będą przepasane biodra wasze i 
zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni 
do ludzi oczekujących swego pana, kiedy

       

z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczę-
śliwi owi słudzy, których pan zastanie czu-
wających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powia-
dam wam: Przepasze się i każe im zasiąść 
do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. 
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział,     
o której godzinie przyjść ma złodziej, nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy
też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyj-
dzie».

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 18, 6-9

Czytanie z Księgi Mądrości: Noc wyzwolenia 
oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by 
nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przy-
sięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał 
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. 
Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym 
wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potom-
kowie dobrych składali w ukryciu ofiary i 
ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jedna-
kowo te same dobra i niebezpieczeństwa 
podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny 
przodków.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, 
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla 
siebie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci  
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,  
według nadziei pokładanej w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 11, 1-2. 8-19

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Wiara jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie 
otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, 
którego nazwano Abrahamem, usłuchał wez-
wania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć 
w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi 
Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami 
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdzie-
dzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem 
miasta zbudowanego na silnych fundamen-
tach, którego architektem i budowniczym jest 
sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, 
mimo podeszłego wieku, otrzymała moc 
poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary  
Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z czło-
wieka jednego, i to już niemal obumarłego, 
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

−−

Ciąg dalszy Ewangelii na str 2.

W sierpniu można oglądać 
malarstwo Marii Piekut.

- tematyką obrazów jest
Wilanów oraz kwiaty

Zapraszamy do odwiedzania wystawy.

Galeria Dzwonnica zaprasza
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