
Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
dzieci do nowego roku szkolnego. W na-
stępną niedzielę, przed kościołem przepro-
wadzimy zbiórkę ofiar na ten cel.

Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę Wikto-
rii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w na-
szym kościele, w czwartek 12 września,        
o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał
Markowski. W czasie Mszy św. modlić się
będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

W naszej parafii zostaną odprawione kolej-
ne już Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 
w Duchu Świętym tzw. REO.  Rekolekcje  
rozpoczną się 7 października, a zakończą     
2 grudnia br. W tym okresie odbędzie się    
11 spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz 
Lis wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu 
Świętym. Rekolekcje adresowane są do 
młodzieży i dorosłych. Więcej informacji na 
stronie oraz facebooku naszej parafii.

W przyszłą niedzielę, 25 sierpnia, zapra-
szamy na kiermasz owoców, soków i prze-
tworów owocowych. Kiermasz odbędzie się 
przed dzwonnicą w godzinach od 08.00. do 
14.00. 
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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
6.

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.

             

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

we wtorek, 20 sierpnia, wspomnienie 
św. Bernarda, opata i Doktora Koś-
cioła,

w środę, 21 sierpnia, wspomnienie 
św. Piusa X, papieża,

w czwartek, 22 sierpnia, wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny, królo-
wej,

w sobotę, 24 sierpnia, święto św. 
Bartłomieja, Apostoła.

−− Czy mamy dziś kryzys wiary? 
– rozmowa z Ks. Rektorem Krzysztofem
Pawliną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Codzienne wybory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Człowiek dwóch powołań  . . . . . . . . . . . . . . . 3

Studiować by mądrzej żyć! . . . . . . . . . . . . . . 3

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
w Duchu Świętym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

−−

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

4.

22 sierpnia  2019 roku   
Msza święta o godz.18.00 

w intencji Bractwa Adoracyjnego 
z kazaniem nt. Adoracji.

 Zapraszamy również sympatyków Bractwa oraz 
osoby Adorujące Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie w Kaplicy św. Anny.
 Bractwo poszukuje osób do Adoracji we środy            
i czwartki w godzinach 17-18 oraz 18-19. Zainte-
resowanych Prosimy o kontakt z koordynatorami 
dni: https://parafiawilanow.pl/wspolnoty/bractwo-adoracji-
najswietszego-sakramentu/

K O M E N T A R Z
   Obecnie wiele osób bierze udział w róż-
nych formach biegów, maratonów czy 
sztafet. Ich uczestnicy, nie tylko zawodowcy, 
starają się dobrze przygotować, by osiągnąć 
upragnioną metę. Św. Paweł zachęca nas 
dziś mocno: „biegnijmy wytrwale w wyzna-
czonych nam zawodach”. Mowa tu jest           
o zmaganiach, których celem jest zbawienie,
czyli wieczne życie z Bogiem. Oczywiście nie
da się uniknąć w czasie tych zmagań
ciężkich doświadczeń, kryzysów i różno-
rodnych prób. Sam Zbawiciel daje nam tu
przykład, realizując wytrwale i gorliwie swój
bieg paschalny, który prowadzi przez krzyż
do zmartwychwstania.

A my, gdzie mamy szukać pomocy,             
w chwilach osłabienia, czy nawet upadku? 
Przede wszystkim pokrzepiając się Ciałem      
i Krwią Pańską na Eucharystii. A także  
„patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
przewodzi i ją wydoskonala”.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 38, 4-6. 8-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza:
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, 
którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powie-
dzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo 
naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, któ-
rzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, 
gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten 
nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, 
lecz nieszczęścia». Król Sedecjasz odrzekł: 
«Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bo-
wiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc 
Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, 
do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, 
która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. 
W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; 
zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebedme-
lek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do 
króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak 
postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzu-
cając go do cysterny. Przecież umrze z głodu    
w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba 
w mieście». Rozkazał król Kuszycie Ebedmele-
kowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij 
proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40 (39), 2-3. 4. 18

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się 
nade mną i wysłuchał mego wołania. 
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego 
grzęzawiska, stopy moje postawił na skale 
i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową, 
śpiew dla naszego Boga. 
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, 
i zaufają Panu.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 
ale Pan troszczy się o mnie. 
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, 
Boże mój, nie zwlekaj!

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 1-4

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 
zrzuciwszy wszelki ciężar,  a przede wszystkim 

−−

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

22.08.2019 r godz. 18.00 - Msza św. 
w intencji Bractwa Adoracyjnego . . . . . . . . . 4

grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy 
wytrwale w wyznaczonych nam zawodach.    
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast 
radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał 
krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po 
prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na 
Tego, który ze strony grzeszników tak wielką 
wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście 
nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze 
nie opieraliście się aż do krwi, walcząc 
przeciw grzechowi.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10, 27

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

EWANGELIA 
Łk 12, 49-53

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza: Jezus powiedział do swoich 
uczniów:  «Przyszedłem ogień rzucić na 
ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. 
Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, 
aż się to stanie. Czy myślicie, że przy-
szedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 
będzie podzielonych w jednym domu: troje 
stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw 
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowej».

Oto Słowo Pańskie

Msza święta
w intencji beatyfikacji 

kard. Stefana Wyszyńskiego

każdego 28 dnia miesiąca o godz. 19.00 
odprawiana jest Msza św. 

w Archikatedrze Warszawskiej.

Po jej zakończeniu, w kaplicy Prymasa 
Tysiąclecia odmawiana jest modlitwa 

o beatyfikację  Księdza Prymasa.

5.

−−
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Codzienne wybory
Nasze wybory wydają się nieistotne, ale to jest nieprawda. Każdego dnia, w sklepie,     
w domu, na wakacjach podejmujemy konkretne decyzje. Gdy pijemy wodę z lodo-
wców Północy, jakiś opalany mazutem statek musi ją do nas dowieźć. Jeżeli konie-
cznie chcemy mieć samochód wyprodukowany na drugim końcu świata, ktoś ten 
samochód, i tysiące innych, musi przywieźć. Jeżeli w naszej diecie codziennie jest 
mięso, gdzieś trzeba wykarczować lasy, żeby zrobić miejsce na pastwiska.
Co jemy? Czym ogrzewamy dom? Jak dużego mieszkania potrzebujemy? Dokąd 
jeździmy na wakacje? W co się ubieramy? Jak często wymieniamy meble? Co robimy 
ze śmieciami? Codzienne wybory. Są małe jak ziarenka piasku, ale każda lawina 
zawsze rozpoczyna się od nic nieznaczącej kulki śniegu. 
Fragment artykułu dostępnego na stronie: 
https://nauka.wiara.pl/doc/5680670.Codzienne-wybory
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radości.

   Młodzi na pewnym etapie dorastania odchodzą od Boga, od religii, nie uczestniczą w życiu Kościoła. Ich praktykujący bliscy bardzo to 
przeżywają, traktują jako swoją porażkę wychowawczą, zarzucają sobie brak zaangażowania, niewystarczającą wiedzę religijną czy 
nieumiejętność nawiązywania relacji z dziećmi. Firma badawcza Pew Research Center z USA przez ostatnie 8 lat prowadziła badania na 
temat religijności ludzi przed 40 rokiem życia i po nim. Wzięło w nich udział 108 państw. Wyniki ich ogłoszono w roku 2018. Pierwszy 
wniosek nie jest zaskakujący: ludzie starsi w Polsce są religijni. Drugi, płynący z tych badań może jednak budzić niepokój. Różnica 
religijności między młodszym a starszym pokoleniem w Polsce jest największa ze wszystkich przebadanych państw. Jak to możliwe, 
skoro większość obywateli naszego kraju deklaruje się jako chrześcijanie?

Czy mamy dziś kryzys wiary? – rozmowa z Ks. Rektorem Krzysztofem Pawliną. 

Czy patrząc na tłum młodych ludzi podczas 
spotkań lednickich, można zgodzić się z tezą 
o ich słabnącej religijności?

Należy ustalić, o czym rozmawiamy. Jeżeli 
przez religijność rozumiemy tradycyjną 
formę przeżywania wiary, możemy odnieść 
wrażenie, że religia jest w kryzysie. Jeśli 
jednak przez religijność rozumiemy tęsknotę 
człowieka za Bogiem, dążenie do Jego 
znalezienia lub chociażby podjęcie próby 
odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, to 
bałbym się użyć słów o słabnącej religijności. 
Ona przybiera nowe oblicze. I to jest 
zjawisko naturalne.
A jednak nie podlega dyskusji fakt, że mimo 
działających wspólnot i dużej frekwencji na 
wydarzeniach o charakterze religijnym, jako 
zbiorowość na co dzień zapominamy o mo-
dlitwie, o uczestnictwie we Mszy świętej,       
o czytaniu Słowa Bożego?

Współczesna religijność nie jest wspólno-
towa, lecz raczej indywidualistyczna. Nie 
celebrujemy jej w tłumie. Ale to samo doty-
czy wszystkich sfer współczesnego życia.
Jak Ksiądz Rektor postrzega zaangażo-
wanie ludzi młodych w życie Kościoła?
Sprawa jest dość złożona. Młodość jest 
okresem budowania swojej tożsamości i 
widać wyraźnie, że młodzież ma z tym teraz 
większe problemy. Przestaje nas dziwić 
widok trzydziesto-, a nawet czterdziesto-
latków, którzy nadal nie mają pomysłu na 
swoje życie. Być może młodych ludzi 
rzadziej widać dzisiaj w Kościele, ale nadal 
wielu z nich oblega chrześcijańskie portale i 
chrześcijańskich youtuberów. Ich głód 
wspólnoty i potrzeba zrozumienia siebie są 
silne, choć oczywiście nie dotyczy to wszys-
tkich.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Studiować by mądrzej żyć!
Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 

trwa  rekrutacja na studia:
TEOLOGIA - Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków 
ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń 
życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie 
pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską 
wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia 
Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i 
przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny 
funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.
W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie 
specjalności:
– teologia ogólna
– katechetyka
Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie 
cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę 
wykładów oraz ćwiczeń. Studia trwają 6 lat i kończą się  egzaminem 
magisterskim.

STUDIA E-LEARNINGOWE - forma studiów dedykowana wszystkim 
zainteresowanym teologią, którzy mieszkają daleko od Warszawy lub 
poza granicami Polski. Wśród studentów i absolwentów mamy osoby 
między innymi z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, 
Białorusi, Ukrainy i Australii.
Dzięki blended-learning można połączyć swoje zobowiązania z prag-
nieniem studiowania teologii. Więcej na platformie: e-pwtw.pl
Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku,    
a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-
learningowej.

 Jego pokój, przesiąknięty wonią egzoty-
cznych olejków, ozdabiało zdjęcie ulubionej 
artystki - Edith Piaf. Przez wiele lat pielgrzy-
mował do Ziemi Świętej. Za każdym razem 
zatrzymywał się w starym Domu Polskim przy 
Via Dolorosa w Jerozolimie i z namaszcze-
niem przemierzał ostatnią drogę Chrystusa.
  Duszpasterzem aktorów uczynił go kard. 
Stefan Wyszyński, który zdecydował także, 
że jego powołanie jest na tyle silne i pewne, 
że może ukończyć seminarium, najpierw       
w Gnieźnie, a potem w Warszawie. Jego 
mama, która złożyła ślub, że jej syn będzie 
kapłanem, już chyba nie wierzyła. A stał się 
cud. Wzruszona stała w 1968 r. w Krakowie 
na Mszy prymicyjnej obok aktorów i kard. 
Karola Wojtyły.

 W kapłaństwie przeżył 51 lat.
  Po święceniach koledzy żartowali, że do-
brze życie urządził: cały czas "na scenie", 
wśród tłumów, w przepięknej "dekoracji".
   Ksiądz Orzechowski dla aktorów został po 
prostu "Kazikiem" i nie zerwał kontaktu z pier-
wszą pasją. Grał m.in. w "Człowieku z mar-
muru" i "Pannach z Wilka". Występował w te-
lenoweli "W labiryncie".  Ksiądz  ze  "Złotopol-
skich" był sobą: księdzem-rozjemcą, ciepłym

    Księdza Orzechowskiego po prostu nie spo-
sób było nie słuchać. 18 lat grał na scenie - od 
krakowskiej Bagateli, po deski warszawskiego 
Teatru Polskiego. Urodzony w Gdańsku, 10 lat 
przed wybuchem wojny, lubił wszystkie swoje 
role - pazia u boku Niny Andrycz w "Marii 
Stuart", księcia Floryzela z "Opowieści zimo-
wej" Szekspira... Gdy od Iwona Galla zaraził 
się teatrem, miał zaledwie 16 lat. U Iwona 
uczyli się również Maciej Maciejewski, Renata 
Kossobudzka, Bronisław Pawlik. To było zaraz 
po wojnie. Dyplom Kazimierz Orzechowski 
zrobił w Łodzi, u Kazimierza Dejmka.

    Był już dojrzałym aktorem, gdy poczuł, że 
Bóg chce, by grał także na innej scenie. To 
było 21 czerwca 1959 r., w kościele wizytek na 
Krakowskim Przedmieściu. Zobaczył, że 
ksiądz z ambony, opowiadając o św. Alojzym 
Gonzadze, wycelował wzrok w niego. W jed-
nej chwili pomyślał: "Odejdę ze sceny. Pójdę 
za Chrystusem, jak w Ewangelii". I poszedł, ku 
pożytkowi nie tylko wielu setek polskich 
aktorów. W tej samej świątyni tłumnie przyszli 
go pożegnać 8 sierpnia, a potem odprowadzili 
na cmentarz w Skolimowie, gdzie przez 25 lat 
był kapelanem Domu Aktora Weterana Scen 
Polskich, a później jego rezydentem.

 i dobrym człowiekiem. Mówił, że spowiednik 
nie powinien się mądrzyć; niech zaznacza, 
że też jest grzesznikiem. Co więcej, wyzna-
wał, że nie umie się modlić. Udawało mu się 
to tylko wtedy, gdy cierpiał. A to zdarzało się 
coraz częściej.
 Zmarł 4 sierpnia w wieku 90 lat.

Tomasz Gołąb
Źródło:
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-
dwoch-powolan

   Uroczystość pogrzebowa zgromadziła wie-
lu przedstawicieli środowiska aktorów i 
artystów scen polskich. W mowach pogrze-
bowych wspominali zmarłego m.in reżyser 
Radosław Piwowarski, aktorka Joanna 
Kurowska oraz Ewa Ziętek, która we 
wzruszającym świadectwie wyznała, że to 
właśnie u księdza Orzechowskiego odbyła 
swoją spowiedź życia.
  Na zakończenie uroczystości kard. Kazi-
mierz Nycz zauważył, że ks. Orzechowski 
umiał połączyć w swojej jednej osobie dwie 
drogi, dwa powołania: aktorskie i kapłańskie.
  Ciało Zmarłego zostało przewiezione i 
pochowane na cmentarzu w Skolimowie.

Według informacji, które docierają do nas od 
nauczycieli, głównie wychowawców, wiemy 
także, że coraz więcej dzieci i ludzi młodych 
rezygnuje z udziału w lekcjach religii. Te 
zmiany są powolne, ale zauważalne bez 
głębszych analiz. Dlaczego tak się dzieje? 
Czy społeczeństwo się laicyzuje?
Najlepszym czasem do przekazywania wiary 
jest etap przedszkolny. Kiedy dziecko 
pójdzie do szkoły, do rodziców należy już 
tylko „połowa jego duszy”. I ten udział będzie 
nieustannie malał. Autorytetami stają się 
rówieśnicy, nie zawsze właściwie wycho-
wani, media i nauczyciele, na których wybór 
rodzice mają coraz mniejszy wpływ. Jeżeli 
do czternastego roku życia dziecko nie 
zbuduje silnej relacji z rodzicami i z Bogiem, 
właściwie nie zbuduje jej już nigdy. Chyba że 
stanie się coś wyjątkowego.
W dokumencie finalnym Spotkania Przed-
synodalnego XV Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów „Młodzi ludzie, wiara i 
rozeznanie powołania” z roku 2018 czytamy: 
„Niektórzy odwracają się od rodzinnych 
tradycji, chcąc być bardziej oryginalnymi niż 
to, co postrzegają jako «tkwiące w prze-
szłości» i «przestarzałe». Z drugiej strony,     
w niektórych częściach świata młodzi szuka-
ją swej tożsamości poprzez zakorzenienie    
w rodzinnych tradycjach oraz dążenie do 
bycia wiernymi temu, w jaki sposób zostali 
wychowani”. Czego brakuje w naszym 
tradycyjnym, polskim wychowaniu A.D. 
2019? Czy jesteśmy zbyt zanurzeni w prze-
szłości, czy też tak bardzo nie rozumiemy 
swoich dzieci?
Młodzież wzrasta w konkretnym otoczeniu,    
a to otoczenie obraca się dzisiaj przeciwko 
religii. Niewielu młodych ludzi jest w stanie 
wytrzymać taką presję. Dochodzą do tego 
inne elementy, takie jak indywidualne kry-
zysy i upadki, lenistwo duchowe i przyj-
mowanie konsumpcyjnego stylu życia.

Żródło:
http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-
rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/

22 czerwca 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli świętej Rity

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy litanię 

do św. Rity i ucałujemy jej relikwie. 

Czemu odchodzą od Kościoła, od religii? 
Czy przykład płynie z pokolenia rodziców, 
dziadków? Czemu oni nie przeciwdziałają 
temu zjawisku?
Odejście od Kościoła nie jest tym samym, co 
odejście od Boga. Kościół w kilku miejscach 
zawiódł; Kościołowi zdarza się odpowiadać 
na pytania, których nikt nie zadaje i to może 
zniechęcić nastolatka. Ale nie oznacza to, że 
przestaje on szukać Boga. Dzisiaj kontakt       
z młodymi ludźmi jest trudny. Nawet osiem-
nastolatkowie potrafią przyznać, że nie rozu-
mieją już swoich młodszych o zaledwie trzy 
czy cztery lata kolegów. Papieski Wydział 
Teologiczny w Warszawie otwiera w tym 
roku Szkołę Duszpasterzy Młodzieży. Zanim 
za-czniemy mówić do młodych ludzi, chcemy 
nauczyć się słuchać, rozumieć ich, przeży-
wać z nimi ich problemy, wspierać w chwi-
lach zagubienia. I nie mieć na wszystko 
gotowej rady.
Ośrodki duszpasterstwa młodzieży są 
ważnymi ogniskami życia młodego poko-
lenia. Ich działalność daje mnóstwo okazji do 
współdziałania: modlitwy, aktywności chary-
tatywnej, pielgrzymowania. A jednak według 
badań GUS – przy pełnej strukturze 
wiekowej – najrzadziej deklarują religijność 
osoby w wieku 25-34 lat, a następna w ko-
lejności jest grupa najmłodsza – 16-24 lata. 
Kiedy tracimy z oczu młodzież, co jako ich 
rodzice i dziadkowie robimy nie tak, jak 
trzeba?
Zerwała się nić pokoleniowa. Tempo zmian 
jest na tyle szybkie, że rodzice i dziadkowie 
mimo dobrych chęci nie są w stanie zainte-
resować swoich dzieci tą formą wiary, która 
ich niosła do Boga. Najlepszym ratunkiem 
będzie wyjście poza dotychczasowe doś-
wiadczenia i pozwolenie sobie na odrobinę 
szaleństwa dla Boga, tak by zaimponować 
swoim dzieciom.

Człowiek dwóch powołań
   Przyjaciele, kapłani i artyści pożegnali ks. Kazimierza Orzechowskiego, księdza i aktora, 
który zmarł 4 sierpnia. Jego uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele sióstr wizytek na 
Krakowskim Przedmieściu - tym samym, w którym dokładnie 60 lat wcześniej usłyszał 
wezwanie Chrystusa, by pójść za Nim.

https://nauka.wiara.pl/doc/5680670.Codzienne-wybory
http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/
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http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-dwoch-powolan
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-dwoch-powolan
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Codzienne wybory
Nasze wybory wydają się nieistotne, ale to jest nieprawda. Każdego dnia, w sklepie,     
w domu, na wakacjach podejmujemy konkretne decyzje. Gdy pijemy wodę z lodo-
wców Północy, jakiś opalany mazutem statek musi ją do nas dowieźć. Jeżeli konie-
cznie chcemy mieć samochód wyprodukowany na drugim końcu świata, ktoś ten 
samochód, i tysiące innych, musi przywieźć. Jeżeli w naszej diecie codziennie jest 
mięso, gdzieś trzeba wykarczować lasy, żeby zrobić miejsce na pastwiska.
Co jemy? Czym ogrzewamy dom? Jak dużego mieszkania potrzebujemy? Dokąd 
jeździmy na wakacje? W co się ubieramy? Jak często wymieniamy meble? Co robimy 
ze śmieciami? Codzienne wybory. Są małe jak ziarenka piasku, ale każda lawina 
zawsze rozpoczyna się od nic nieznaczącej kulki śniegu. 
Fragment artykułu dostępnego na stronie: 
https://nauka.wiara.pl/doc/5680670.Codzienne-wybory
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radości.

Młodzi na pewnym etapie dorastania odchodzą od Boga, od religii, nie uczestniczą w życiu Kościoła. Ich praktykujący bliscy bardzo to 
przeżywają, traktują jako swoją porażkę wychowawczą, zarzucają sobie brak zaangażowania, niewystarczającą wiedzę religijną czy 
nieumiejętność nawiązywania relacji z dziećmi. Firma badawcza Pew Research Center z USA przez ostatnie 8 lat prowadziła badania na 
temat religijności ludzi przed 40 rokiem życia i po nim. Wzięło w nich udział 108 państw. Wyniki ich ogłoszono w roku 2018. Pierwszy 
wniosek nie jest zaskakujący: ludzie starsi w Polsce są religijni. Drugi, płynący z tych badań może jednak budzić niepokój. Różnica 
religijności między młodszym a starszym pokoleniem w Polsce jest największa ze wszystkich przebadanych państw. Jak to możliwe, 
skoro większość obywateli naszego kraju deklaruje się jako chrześcijanie?

Czy mamy dziś kryzys wiary? – rozmowa z Ks. Rektorem Krzysztofem Pawliną.

Czy patrząc na tłum młodych ludzi podczas 
spotkań lednickich, można zgodzić się z tezą
o ich słabnącej religijności?

Należy ustalić, o czym rozmawiamy. Jeżeli 
przez religijność rozumiemy tradycyjną 
formę przeżywania wiary, możemy odnieść 
wrażenie, że religia jest w kryzysie. Jeśli 
jednak przez religijność rozumiemy tęsknotę 
człowieka za Bogiem, dążenie do Jego 
znalezienia lub chociażby podjęcie próby 
odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, to 
bałbym się użyć słów o słabnącej religijności. 
Ona przybiera nowe oblicze. I to jest 
zjawisko naturalne.
A jednak nie podlega dyskusji fakt, że mimo 
działających wspólnot i dużej frekwencji na 
wydarzeniach o charakterze religijnym, jako 
zbiorowość na co dzień zapominamy o mo-
dlitwie, o uczestnictwie we Mszy świętej,
o czytaniu Słowa Bożego?

Współczesna religijność nie jest wspólno-
towa, lecz raczej indywidualistyczna. Nie 
celebrujemy jej w tłumie. Ale to samo doty-
czy wszystkich sfer współczesnego życia.
Jak Ksiądz Rektor postrzega zaangażo-
wanie ludzi młodych w życie Kościoła?
Sprawa jest dość złożona. Młodość jest 
okresem budowania swojej tożsamości i 
widać wyraźnie, że młodzież ma z tym teraz 
większe problemy. Przestaje nas dziwić 
widok trzydziesto-, a nawet czterdziesto-
latków, którzy nadal nie mają pomysłu na 
swoje życie. Być może młodych ludzi 
rzadziej widać dzisiaj w Kościele, ale nadal 
wielu z nich oblega chrześcijańskie portale i 
chrześcijańskich youtuberów. Ich głód 
wspólnoty i potrzeba zrozumienia siebie są 
silne, choć oczywiście nie dotyczy to wszys-
tkich.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Studiować by mądrzej żyć!
Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 

trwa  rekrutacja na studia:
TEOLOGIA - Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków 
ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń 
życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie 
pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską 
wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia 
Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i 
przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny 
funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.
W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie 
specjalności:
– teologia ogólna
– katechetyka
Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie 
cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę 
wykładów oraz ćwiczeń. Studia trwają 6 lat i kończą się  egzaminem 
magisterskim.

STUDIA E-LEARNINGOWE - forma studiów dedykowana wszystkim 
zainteresowanym teologią, którzy mieszkają daleko od Warszawy lub 
poza granicami Polski. Wśród studentów i absolwentów mamy osoby 
między innymi z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, 
Białorusi, Ukrainy i Australii.
Dzięki blended-learning można połączyć swoje zobowiązania z prag-
nieniem studiowania teologii. Więcej na platformie: e-pwtw.pl
Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku,    
a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-
learningowej.

 Jego pokój, przesiąknięty wonią egzoty-
cznych olejków, ozdabiało zdjęcie ulubionej 
artystki - Edith Piaf. Przez wiele lat pielgrzy-
mował do Ziemi Świętej. Za każdym razem 
zatrzymywał się w starym Domu Polskim przy 
Via Dolorosa w Jerozolimie i z namaszcze-
niem przemierzał ostatnią drogę Chrystusa.
  Duszpasterzem aktorów uczynił go kard. 
Stefan Wyszyński, który zdecydował także, 
że jego powołanie jest na tyle silne i pewne, 
że może ukończyć seminarium, najpierw       
w Gnieźnie, a potem w Warszawie. Jego 
mama, która złożyła ślub, że jej syn będzie 
kapłanem, już chyba nie wierzyła. A stał się 
cud. Wzruszona stała w 1968 r. w Krakowie 
na Mszy prymicyjnej obok aktorów i kard. 
Karola Wojtyły.

 W kapłaństwie przeżył 51 lat.
  Po święceniach koledzy żartowali, że do-
brze życie urządził: cały czas "na scenie", 
wśród tłumów, w przepięknej "dekoracji".
   Ksiądz Orzechowski dla aktorów został po 
prostu "Kazikiem" i nie zerwał kontaktu z pier-
wszą pasją. Grał m.in. w "Człowieku z mar-
muru" i "Pannach z Wilka". Występował w te-
lenoweli "W labiryncie".  Ksiądz  ze  "Złotopol-
skich" był sobą: księdzem-rozjemcą, ciepłym

    Księdza Orzechowskiego po prostu nie spo-
sób było nie słuchać. 18 lat grał na scenie - od 
krakowskiej Bagateli, po deski warszawskiego 
Teatru Polskiego. Urodzony w Gdańsku, 10 lat 
przed wybuchem wojny, lubił wszystkie swoje 
role - pazia u boku Niny Andrycz w "Marii 
Stuart", księcia Floryzela z "Opowieści zimo-
wej" Szekspira... Gdy od Iwona Galla zaraził 
się teatrem, miał zaledwie 16 lat. U Iwona 
uczyli się również Maciej Maciejewski, Renata 
Kossobudzka, Bronisław Pawlik. To było zaraz 
po wojnie. Dyplom Kazimierz Orzechowski 
zrobił w Łodzi, u Kazimierza Dejmka.

    Był już dojrzałym aktorem, gdy poczuł, że 
Bóg chce, by grał także na innej scenie. To 
było 21 czerwca 1959 r., w kościele wizytek na 
Krakowskim Przedmieściu. Zobaczył, że 
ksiądz z ambony, opowiadając o św. Alojzym 
Gonzadze, wycelował wzrok w niego. W jed-
nej chwili pomyślał: "Odejdę ze sceny. Pójdę 
za Chrystusem, jak w Ewangelii". I poszedł, ku 
pożytkowi nie tylko wielu setek polskich 
aktorów. W tej samej świątyni tłumnie przyszli 
go pożegnać 8 sierpnia, a potem odprowadzili 
na cmentarz w Skolimowie, gdzie przez 25 lat 
był kapelanem Domu Aktora Weterana Scen 
Polskich, a później jego rezydentem.

 i dobrym człowiekiem. Mówił, że spowiednik 
nie powinien się mądrzyć; niech zaznacza, 
że też jest grzesznikiem. Co więcej, wyzna-
wał, że nie umie się modlić. Udawało mu się 
to tylko wtedy, gdy cierpiał. A to zdarzało się 
coraz częściej.
 Zmarł 4 sierpnia w wieku 90 lat.

Tomasz Gołąb
Źródło:
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-
dwoch-powolan

   Uroczystość pogrzebowa zgromadziła wie-
lu przedstawicieli środowiska aktorów i 
artystów scen polskich. W mowach pogrze-
bowych wspominali zmarłego m.in reżyser 
Radosław Piwowarski, aktorka Joanna 
Kurowska oraz Ewa Ziętek, która we 
wzruszającym świadectwie wyznała, że to 
właśnie u księdza Orzechowskiego odbyła 
swoją spowiedź życia.
  Na zakończenie uroczystości kard. Kazi-
mierz Nycz zauważył, że ks. Orzechowski 
umiał połączyć w swojej jednej osobie dwie 
drogi, dwa powołania: aktorskie i kapłańskie.
  Ciało Zmarłego zostało przewiezione i 
pochowane na cmentarzu w Skolimowie.

Według informacji, które docierają do nas od
nauczycieli, głównie wychowawców, wiemy 
także, że coraz więcej dzieci i ludzi młodych 
rezygnuje z udziału w lekcjach religii. Te
zmiany są powolne, ale zauważalne bez 
głębszych analiz. Dlaczego tak się dzieje? 
Czy społeczeństwo się laicyzuje?
Najlepszym czasem do przekazywania wiary 
jest etap przedszkolny. Kiedy dziecko 
pójdzie do szkoły, do rodziców należy już 
tylko „połowa jego duszy”. I ten udział będzie
nieustannie malał. Autorytetami stają się 
rówieśnicy, nie zawsze właściwie wycho-
wani, media i nauczyciele, na których wybór 
rodzice mają coraz mniejszy wpływ. Jeżeli 
do czternastego roku życia dziecko nie 
zbuduje silnej relacji z rodzicami i z Bogiem, 
właściwie nie zbuduje jej już nigdy. Chyba że
stanie się coś wyjątkowego.
W dokumencie finalnym Spotkania Przed-
synodalnego XV Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów „Młodzi ludzie, wiara i 
rozeznanie powołania” z roku 2018 czytamy:
„Niektórzy odwracają się od rodzinnych
tradycji, chcąc być bardziej oryginalnymi niż 
to, co postrzegają jako «tkwiące w prze-
szłości» i «przestarzałe». Z drugiej strony, 
w niektórych częściach świata młodzi szuka-
ją swej tożsamości poprzez zakorzenienie 
w rodzinnych tradycjach oraz dążenie do
bycia wiernymi temu, w jaki sposób zostali 
wychowani”. Czego brakuje w naszym
tradycyjnym, polskim wychowaniu A.D.
2019? Czy jesteśmy zbyt zanurzeni w prze-
szłości, czy też tak bardzo nie rozumiemy 
swoich dzieci?
Młodzież wzrasta w konkretnym otoczeniu,
a to otoczenie obraca się dzisiaj przeciwko 
religii. Niewielu młodych ludzi jest w stanie
wytrzymać taką presję. Dochodzą do tego
inne elementy, takie jak indywidualne kry-
zysy i upadki, lenistwo duchowe i przyj-
mowanie konsumpcyjnego stylu życia.

Żródło:
http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-
rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/

22 czerwca 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli świętej Rity

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy litanię 

do św. Rity i ucałujemy jej relikwie. 

Czemu odchodzą od Kościoła, od religii? 
Czy przykład płynie z pokolenia rodziców, 
dziadków? Czemu oni nie przeciwdziałają 
temu zjawisku?
Odejście od Kościoła nie jest tym samym, co 
odejście od Boga. Kościół w kilku miejscach 
zawiódł; Kościołowi zdarza się odpowiadać 
na pytania, których nikt nie zadaje i to może 
zniechęcić nastolatka. Ale nie oznacza to, że 
przestaje on szukać Boga. Dzisiaj kontakt       
z młodymi ludźmi jest trudny. Nawet osiem-
nastolatkowie potrafią przyznać, że nie rozu-
mieją już swoich młodszych o zaledwie trzy 
czy cztery lata kolegów. Papieski Wydział 
Teologiczny w Warszawie otwiera w tym 
roku Szkołę Duszpasterzy Młodzieży. Zanim 
za-czniemy mówić do młodych ludzi, chcemy 
nauczyć się słuchać, rozumieć ich, przeży-
wać z nimi ich problemy, wspierać w chwi-
lach zagubienia. I nie mieć na wszystko 
gotowej rady.
Ośrodki duszpasterstwa młodzieży są 
ważnymi ogniskami życia młodego poko-
lenia. Ich działalność daje mnóstwo okazji do 
współdziałania: modlitwy, aktywności chary-
tatywnej, pielgrzymowania. A jednak według 
badań GUS – przy pełnej strukturze 
wiekowej – najrzadziej deklarują religijność 
osoby w wieku 25-34 lat, a następna w ko-
lejności jest grupa najmłodsza – 16-24 lata. 
Kiedy tracimy z oczu młodzież, co jako ich 
rodzice i dziadkowie robimy nie tak, jak 
trzeba?
Zerwała się nić pokoleniowa. Tempo zmian 
jest na tyle szybkie, że rodzice i dziadkowie 
mimo dobrych chęci nie są w stanie zainte-
resować swoich dzieci tą formą wiary, która 
ich niosła do Boga. Najlepszym ratunkiem 
będzie wyjście poza dotychczasowe doś-
wiadczenia i pozwolenie sobie na odrobinę 
szaleństwa dla Boga, tak by zaimponować 
swoim dzieciom.

Człowiek dwóch powołań
   Przyjaciele, kapłani i artyści pożegnali ks. Kazimierza Orzechowskiego, księdza i aktora, 
który zmarł 4 sierpnia. Jego uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele sióstr wizytek na 
Krakowskim Przedmieściu - tym samym, w którym dokładnie 60 lat wcześniej usłyszał 
wezwanie Chrystusa, by pójść za Nim.

https://nauka.wiara.pl/doc/5680670.Codzienne-wybory
http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/
http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/
http://www.pwtw.pl/czy-mamy-dzis-kryzys-wiary-rozmowa-z-ks-rektorem-krzysztofem-pawlina/
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-dwoch-powolan
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-dwoch-powolan
https://warszawa.gosc.pl/doc/5760095.Czlowiek-dwoch-powolan


Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
dzieci do nowego roku szkolnego. W na-
stępną niedzielę, przed kościołem przepro-
wadzimy zbiórkę ofiar na ten cel.

Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę Wikto-
rii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w na-
szym kościele, w czwartek 12 września,        
o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć
będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał
Markowski. W czasie Mszy św. modlić się
będziemy za naszych parafian i wszystkich
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do
licznego udziału w uroczystości.

W naszej parafii zostaną odprawione kolej-
ne już Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 
w Duchu Świętym tzw. REO.  Rekolekcje  
rozpoczną się 7 października, a zakończą     
2 grudnia br. W tym okresie odbędzie się    
11 spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz 
Lis wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu 
Świętym. Rekolekcje adresowane są do 
młodzieży i dorosłych. Więcej informacji na 
stronie oraz facebooku naszej parafii.

W przyszłą niedzielę, 25 sierpnia, zapra-
szamy na kiermasz owoców, soków i prze-
tworów owocowych. Kiermasz odbędzie się 
przed dzwonnicą w godzinach od 08.00. do 
14.00. 

Nr 545/ 18 sierpnia 2019 ISSN 2080-0010 
XX Niedziela Zwykła 

14  Nr 545

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

XX Niedziela Zwykła – 18 sierpnia 2019 r.

1.

2.

3.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
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.
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L I T U R G I A S Ł O W A
6.

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.

             

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

we wtorek, 20 sierpnia, wspomnienie 
św. Bernarda, opata i Doktora Koś-
cioła,

w środę, 21 sierpnia, wspomnienie 
św. Piusa X, papieża,

w czwartek, 22 sierpnia, wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny, królo-
wej,

w sobotę, 24 sierpnia, święto św. 
Bartłomieja, Apostoła.

−− Czy mamy dziś kryzys wiary? 
– rozmowa z Ks. Rektorem Krzysztofem
Pawliną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Codzienne wybory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

22.08. 2019 r. zapraszamy 
czcicieli świętej Rity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Człowiek dwóch powołań . . . . . . . . . . . . . . . 3

Studiować by mądrzej żyć! . . . . . . . . . . . . . . 3

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
w Duchu Świętym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

−−

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

4.

22 sierpnia  2019 roku   
Msza święta o godz.18.00 

w intencji Bractwa Adoracyjnego 
z kazaniem nt. Adoracji.

 Zapraszamy również sympatyków Bractwa oraz 
osoby Adorujące Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie w Kaplicy św. Anny.
 Bractwo poszukuje osób do Adoracji we środy            
i czwartki w godzinach 17-18 oraz 18-19. Zainte-
resowanych Prosimy o kontakt z koordynatorami 
dni: https://parafiawilanow.pl/wspolnoty/bractwo-adoracji-
najswietszego-sakramentu/

K O M E N T A R Z
Obecnie wiele osób bierze udział w róż-

nych formach biegów, maratonów czy 
sztafet. Ich uczestnicy, nie tylko zawodowcy, 
starają się dobrze przygotować, by osiągnąć 
upragnioną metę. Św. Paweł zachęca nas 
dziś mocno: „biegnijmy wytrwale w wyzna-
czonych nam zawodach”. Mowa tu jest
o zmaganiach, których celem jest zbawienie,
czyli wieczne życie z Bogiem. Oczywiście nie
da się uniknąć w czasie tych zmagań
ciężkich doświadczeń, kryzysów i różno-
rodnych prób. Sam Zbawiciel daje nam tu
przykład, realizując wytrwale i gorliwie swój
bieg paschalny, który prowadzi przez krzyż
do zmartwychwstania.

A my, gdzie mamy szukać pomocy,             
w chwilach osłabienia, czy nawet upadku? 
Przede wszystkim pokrzepiając się Ciałem      
i Krwią Pańską na Eucharystii. A także  
„patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
przewodzi i ją wydoskonala”.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 38, 4-6. 8-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza:
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, 
którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powie-
dzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo 
naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, któ-
rzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, 
gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten 
nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, 
lecz nieszczęścia». Król Sedecjasz odrzekł: 
«Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bo-
wiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc 
Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, 
do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, 
która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. 
W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; 
zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebedme-
lek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do 
króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak 
postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzu-
cając go do cysterny. Przecież umrze z głodu    
w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba 
w mieście». Rozkazał król Kuszycie Ebedmele-
kowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij 
proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40 (39), 2-3. 4. 18

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się 
nade mną i wysłuchał mego wołania. 
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego 
grzęzawiska, stopy moje postawił na skale 
i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową, 
śpiew dla naszego Boga. 
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, 
i zaufają Panu.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 
ale Pan troszczy się o mnie. 
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, 
Boże mój, nie zwlekaj!

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 1-4

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 
zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim 

−−

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

22.08.2019 r godz. 18.00 - Msza św. 
w intencji Bractwa Adoracyjnego . . . . . . . . . 4

grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy 
wytrwale w wyznaczonych nam zawodach.    
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast 
radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał 
krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po 
prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na 
Tego, który ze strony grzeszników tak wielką 
wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście 
nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze 
nie opieraliście się aż do krwi, walcząc 
przeciw grzechowi.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10, 27

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

EWANGELIA 
Łk 12, 49-53

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza: Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na 
ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. 
Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, 
aż się to stanie. Czy myślicie, że przy-
szedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 
będzie podzielonych w jednym domu: troje 
stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw 
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowej».

Oto Słowo Pańskie

Msza święta
w intencji beatyfikacji 

kard. Stefana Wyszyńskiego

każdego 28 dnia miesiąca o godz. 19.00 
odprawiana jest Msza św. 

w Archikatedrze Warszawskiej.

Po jej zakończeniu, w kaplicy Prymasa 
Tysiąclecia odmawiana jest modlitwa 

o beatyfikację Księdza Prymasa.

5.

−−

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