
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 
14 września br., w naszej Ojczyźnie, z ini-
cjatywy organizatorów „Różaniec do gra-
nic" przeprowadzona zostanie akcja 
modlitewna „Polska pod Krzyżem”. 
Ogólnopolskie spotkanie modlitewne 
odbędzie się na lotnisku w Kruszynie, 
k. Włocławka, przy krzyżu, gdzie 7 czer-
wca 1991 r. sprawował Eucharystię Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Na to wyjątkowe 
wydarzenie, Parafialna Wspólnota Odno-
wy w Duchu Świętym, organizuje auto-
karową pielgrzymkę, na którą serdecznie 
zaprasza. Wyjazd 14 września, o godz. 
7.00., z parkingu przy poczcie. Pobyt na 
miejscu do godz. 21.30. Planowany 
powrót około północy. Koszt wyjazdu 60 zł 
od osoby. Zapisy u siostry Melanii w za-
krystii.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP 
wystosowała apel do rodziców i prawnych
opiekunów, przypominając, że to oni decy-
dują o udziale dzieci w zajęciach dodatko-
wych prowadzonych w szkole. Apel ten 
związany jest z planowanym wprowadze-
niem do szkół szeroko rozumianej edukacji 
seksualnej. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie:
www.katecheza.episkopat.pl.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Dziś przypada 80. rocznica wybuchu II woj-
ny światowej. Msza św. w intencji poległych 
w obronie Ojczyzny zostanie odprawiona      
o godz. 13.00.
Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę 
w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które 
odeszły od Boga i Kościoła na godz. 17.30. 
Msza św. w intencji rodziców i dzieci 
zostanie odprawiona o godz. 18.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 5 września, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
Kapłanie zostanie odprawiona o godz.
17.00. a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób
szczególny, modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne.
W piątek, 6 września, Msza św. wotywna     
o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu
pokuty i pojednania można będzie sko-
rzystać od godz. 16.00. Pragniemy odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku.
Imiona i naz-wiska oraz adresy osób
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
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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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6.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

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.

O godz. 18.00., zostanie odprawiana  
Msza św. z intencją wynagradzającą Bo-
żemu Sercu. Po Mszy zostanie odpra-
wione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, 
prowadzone przez wspólnotę Odnowy    
w Duchu Świętym. Zapraszamy wszys-
tkich Parafian do wspólnej modlitwy. 
W pierwszą sobotę miesiąca, 7 września, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. woty-
wną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym po-
dejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie
w ciszy, nad wskazaną przez kapłana,
tajemnicą różańca świętego.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 
i poświecenie tornistrów i przyborów 
szkolnych odbędzie się w następną nie-
dzielę, 8 września o godz. 11.30.
Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele, w czwartek 12 wrze-
śnia, o godz. 18.00. Mszy św. przewo-
dniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Rafał Markowski. W czasie Mszy
św. modlić się będziemy za naszych 
parafian i wszystkich mieszkańców Wila-
nowa. Zapraszamy do licznego udziału 
w uroczystości.
W naszej parafii zostaną odprawione 
kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne 
Odnowy w Duchu Świętym. 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 tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

we wtorek, 3 września, wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego, papieża i 
Doktora Kościoła.

80 lat temu rozpoczęła się 
II wojna światowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Uroczystości w Wilanowie w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . 2

Rodzicielska kontrola nad zajęciami 
dodatkowymi w szkołach . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ordo Iuris opracował przewodnik 
dla rodziców o ich prawach w szkole  . . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszym
tygodniu miesiąca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

−−

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-     
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym. 
Taca z następnej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.
W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom 
z najuboższych rodzin zebraliśmy 2596 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Mądrości Syracha: Synu, z łago-
dnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest 
prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, 
tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę         
u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i
przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę
pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie
zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozu-
mnego rozważa przypowieść, a ucho słu-
chacza – to pragnienie mędrca.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, 
i rozkoszują radością. 
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, 
bo Pan Mu na imię.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem 
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, 
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. 
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, 
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 18-19. 22-24a

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: Nie 
przyszliście do namacalnego i płonącego 
ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do 
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż 
wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich 
nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry 
Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 
uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierwo-
rodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 
Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi 
sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do 
Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Oto słowo Boże

336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
- zaproszenie na uroczystość . . . . . . . . . . . . 3

K O M E N T A R Z
   Czy Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
chce nas nauczyć sprytu w zachowaniu się    
w towarzystwie? Usiądź na ostatnim miej-
scu, a wtedy przyjdzie gospodarz i przesadzi 
cię na wyższe miejsce, i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich zaproszonych. 
   O ile takie zachowanie można nazwać 
sprytem towarzyskim, to jak zaczniemy przyj-
mować taką postawę w życiu, to będzie co 
najmniej kokietowaniem albo po prostu 
obłudą – udawanie gorszego w oczekiwaniu 
na pochwały. 
   Tymczasem Pan Jezus oczekuje, abyśmy 
stali się rzeczywiście sługami, tak jak on stał 
się sługą.  Abyśmy kochali ofiarną miłością, 
tak jak On nas ukochał. W takiej bezintereso-
wnej miłości nie ma miejsce na ukryte oczeki-
wanie pochwał. 
   A co z zaproszeniem z dzisiejszej przypo-
wieści, aby przesiąść się wyżej? Na uczcie, 
ten kto jest zaproszony, aby przesiąść się wy-
żej, będzie siedział bliżej gospodarza. Gospo-
darzem jest Chrystus. Kto staje się sługą, 
znajduje się bliżej Chrystusa. To największy 
zaszczyt i najlepsza perspektywa na przy-
szłość.

P  olska pod Krzyżem  - pielgrzymka   . . . . . . 1

5.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 29ab

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego 
serca..

EWANGELIA 
Łk 14, 1. 7-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem 
opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca 
wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 
miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy 
od ciebie nie był zaproszony przez niego. 
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy 
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i 
usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie 
ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, 
przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony». Do 
tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: 
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie 
zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani 
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i 
oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie-
dliwych».

Oto Słowo Pańskie

Polska pod Krzyżem
Wyjazd 14 września, z parkingu 
przy poczcie, o godz. 7.00 rano. 

Pobyt na miejscu do godz. 21.30. 
Planowany powrót około północy. 

Koszt wyjazdu 60 zł od osoby. 
Zapisy u siostry Melanii w zakrystii. 

www.polskapodkrzyzem.pl
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SOBOTA
7 września 2019 rok godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa tych, którzy 
urągają Jej bezpośrednio w Jej świę-
tych wizerunkach. Po Mszy Świętej 
przed Najświętszym Sakramentem 
odmówimy jedną część Różańca i 
przez 15 minut, będziemy rozważać 
w ciszy jedną z tajemnic Różańca 
Świętego. 
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 Hitler: 
Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni

  „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym 
zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do 
jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie ży-
wej siły. Nawet gdyby wojna miała wybu-
chnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski 
musi być pierwszym naszym zadaniem. De-
cyzja musi być natychmiastowa ze względu 
na porę roku. Podam dla celów propa-
gandowych jakąś przyczynę wybuchu wojny. 
Mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, 
czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powie-
dział prawdę, czy też nie. W sprawach zwią-
zanych z rozpoczęciem i prowadzeniem woj-
ny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. 
Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni.” - słowa 
te wypowiedział Adolf Hitler na naradzie 
dowódców w przededniu podpisania paktu 
Ribbentrop-Mołotow.
  Wojska niemieckie rozpoczęły działania 
zbrojne 1 września 1939 r. o godzinie 4.35 
od zbombardowania Wielunia. Atak ten na-
stąpił na kilka minut przed salwami pancer-
nika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kie-
runku Westerplatte.
   Niemiecki plan ataku na Polskę przewidy-
wał wojnę błyskawiczną, której celem miało 
być  przełamanie polskiej obrony, a następ-
nie okrążenie i zniszczenie głównych sił 
przeciwnika. Wojska niemieckie miały prze-
prowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląs-
ka, Prus Wschodnich i Pomorza Zacho-
dniego w kierunku Warszawy.
   Strona niemiecka przystępując do wojny     
z Polską wystawiła 1 850 tys. żołnierzy,        
11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolo-
tów. Wojsko Polskie dysponowało dwukro-
tnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), 
ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 
tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów 

  Wojska niemieckie od samego początku 
walk odnosiły sukcesy. Luftwaffe po zdobyciu 
panowania w powietrzu rozpoczęło bom-
bardowanie szlaków komunikacyjnych, zgru-
powań polskich wojsk, a także dokonywało 
nalotów na miasta. Wojska pancerne wspiera-
ne przez piechotę przełamywały polskie linie 
obrony i wychodziły głęboko na tyły. Strona 
niemiecka miała nie tylko przewagę liczebną, 
ale dysponowała również nowocześniejszym 
uzbrojeniem i sprzętem.
   Ogólnej sytuacji nie mogły zmienić pojedyn-
cze punkty oporu, takie jak Westerplatte, które 
trwały w bohaterskiej walce.

Osamotnieni
  3 września związane z Polską układami 
sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja 
przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w 
którym domagały się od Niemiec naty-
chmiastowego wstrzymania działań wojen-
nych i wycofania swoich wojsk z terytorium 
Polski.
  Po jego odrzuceniu rządy obu państw 
przystąpiły do wojny z Niemcami. Tym samym 
Hitlerowi nie udała się izolacja konfliktu 
polsko–niemieckiego i powtórzenie scenariu-
sza z Monachium.
  Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom  
wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły 
jednak żadnych efektywnych działań militar-
nych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała 
więc w konflikcie  z Niemcami osamotniona.
   Niemały wpływ na decyzję Londynu i Pary-
ża miała wiedza na temat treści tajnego 
protokołu układu Ribbentrop – Mołotow z 23 
sierpnia 1939 r., dotyczącego podziału tery-
torium Polski pomiędzy III Rzeszą a Związ-
kiem Sowieckim.
   Inną kwestią jest to, iż zarówno Francja, jak i 
wielka Brytania, nie były przygotowane we 
wrześniu 1939 r. do wojny z Niemcami. 
Odpowiedź na pytanie, jaki byłby efekt pod-
jętej pomimo tego ofensywy przeciwko Niem-
com na Zachodzie pozostanie w sferze spe-
kulacji. 
 Uderzenie Niemców na Warszawę 
zatrzymane zostało na pewien czas dzięki wi-
elodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 września), 
największej w czasie kampanii wrześniowej,    
w której udział wzięły  wycofujące  się  z  Wiel-

(700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolo-
tów (400). Przewaga niemiecka na głównych
kierunkach uderzeń była jeszcze większa.

Blitzkrieg
 Niemiecki plan ataku na Polskę przewidy-
wał wojnę błyskawiczną, której celem miało 
być  przełamanie polskiej obrony, a następ-
nie okrążenie i zniszczenie głównych sił 
przeciwnika. Wojska niemieckie miały prze-
prowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląs-
ka, Prus Wschodnich i Pomorza Zachod-
niego w kierunku Warszawy.
  Niemieckie plany zakładały osiągnięcie        
w ciągu tygodnia linii Narwi, Wisły oraz Sanu 
i zniszczenia armii polskiej.
  Sytuację militarną Polski pogarszała dłu-
gość granicy z Niemcami, która po zajęciu 
przez III Rzeszę  Moraw i wkroczeniu nie-
mieckich wojsk na Słowację, liczyła ok. 1600 
km. Umożliwiało to zaatakowanie Polski        
z zachodu, północy i południa.
  Przygotowując plany obrony dowództwo 
polskie nie przesunęło wojsk na linię Narwi, 
Wisły i Sanu, z punktu widzenia wojskowego 
najkorzystniejszą, ale zgrupowało większe 
siły w rejonach przygranicznych.
   Zdecydowano się na takie posunięcie z po-
wodów politycznych. Nie chciano bowiem 
oddawać bez walki Pomorza i Śląska, oba-
wiając się, że Niemcy po zajęciu tych tere-
nów zakończą działania militarne oświadcza-
jąc, iż naprawione zostały w ten sposób 
„krzywdy” wyrządzone przez Traktat Wersal-
ski i zwrócą się następnie o międzynaro-
dową mediację. Obawiano się także tego, że 
przemarsz niemieckiej armii przez polskie 
terytorium opuszczone przez Wojsko Polskie 
bardzo źle wpłynie na morale społeczeństwa 
i złamie w nim wolę walki.

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach 
Komisji Wychowania Katolickiego KEP wystosowała 19 sierpnia 2019 roku apel do rodziców i prawnych opiekunów, przypominający im o 

tym, że to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych, które są proponowane w szkole.

Uroczystości w Wilanowie 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów i Parafią św. 
Anny w Wilanowie zapraszają na uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

- godz. 13.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
- koncert Chóru Archikatedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II
- przemarsz i złożenie kwiatów na cmentarzu wilanowskim

Ordo Iuris opracował 
przewodnik 

dla rodziców o ich 
prawach w szkole

Przewodnik zawiera nie tylko przypo-
mnienie obowiązujących w Polsce 
praw rodziców, gwarantowanych Kon-
stytucją, ale również wzór oświad-
czenia, jakie można złożyć w szkole 
jeśli rodzice obawiają się braku kon-
troli nad zajęciami z edukacji seksu-
alnej, której będzie poddawane ich 
dziecko.
Przewodnik można bezpłatnie pobrać 
na stronie:

www.dlarodzicow.ordoiuris.pl

80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa
   1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, 
rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić 
się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i 
Stalina.

kopolski i Kujaw armie „Poznań” i „Pomorze” 
pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby.

Po wygranej bitwie granicznej wojska nie-
mieckie zaczęły coraz bardziej zagrażać 
stolicy. W nocy z 4 na 5 września rozpoczęto 
ewakuację urzędów centralnych i rządowych.    
6 września Warszawę opuścił rząd i mar-
szałek Edward Rydz-Śmigły, który przeniósł 
swoją kwaterę do Brześcia nad Bugiem.

Walczące oddziały rozkazem Naczelnego 
Wodza miały tworzyć linię obrony wzdłuż 
Narwi, Wisły i Sanu.

8 września pierwsze oddziały niemieckie 
dotarły pod Warszawę, której obroną 
kierowali gen. Walerian Czuma i prezydent 
Stefan Starzyński, pełniący funkcję cywilnego 
dowódcy obrony stolicy.

Mariusz Jarosiński (PAP)
Źródło:
https://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej

W związku z doniesieniami, że w niektó-
rych miastach Polski od września planuje się 
wprowadzenie i finansowanie edukacji sek-
sualnej dzieci w szkołach Komisja Wycho-
wania Katolickiego apeluje do rodziców 
o czujność i roztropność.

Warto zainteresować się tym, co dzieje się
w szkołach, jakiego typu zajęcia są organi-
zowane, kto je prowadzi i jakie treści prze-
kazuje – czytamy w komunikacie.

Komisja podkreśla, że w niektórych miej-
scach jest już realizowana tzw. edukacja 
antydyskryminacyjna i przypomina rodzicom,

że „dziecko nie może uczestniczyć w żad-
nych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody 
rodziców lub prawnych opiekunów”.

Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na 
uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatko-
wych, w których będą przekazywane treści 
niezgodne z wyznawanym systemem warto-
ści, powinni oni – jak podkreśla Komisja – 
podpisać i złożyć w szkole specjalne oświad-
czenie. Jest ono do pobrania poniżej oraz na 
stronie Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski: 

www.katecheza.episkopat.pl

PONIEDZIAŁEK 
2 września  2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna 
Po Mszy Św. odmówimy  

Litanię do Ducha Świętego.

WTOREK
3 września 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
4 września 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów
pracujących w naszej parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
5 września 2019 r.

po Mszy Świętej o godz. 17:00 
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego. W tym dniu modlimy się 

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
6 września 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej nabożeństwo 

pierwszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z kapłanem.    

Uderzenie Niemców na Warszawę za-
trzymane zostało na pewien czas dzięki 
wielodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 
września), największej w czasie kampanii 
wrześniowej, w której udział wzięły wyco-
fujące się z Wielkopolski i Kujaw armie 
„Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. 
Tadeusza Kutrzeby.

Pomimo tego, iż bitwa ta zakończyła się 
klęską wojsk polskich, to niewątpliwie opóź-
niła kapitulację Warszawy i wiążąc wojska 
niemieckie umożliwiła wycofanie się polskich 
oddziałów do Małopolski Wschodniej. Cdn...

336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego 
Ekscelencji Ks. Rafała Markowskiego.

W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do  udziału w uroczystości.

http://www.katecheza.episkopat.pl
http://www.dlarodzicow.ordoiuris.pl
https://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej


SOBOTA
7 września 2019 rok godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa tych, którzy 
urągają Jej bezpośrednio w Jej świę-
tych wizerunkach.  Po Mszy Świętej 
przed Najświętszym Sakramentem 
odmówimy jedną część Różańca i 
przez 15 minut, będziemy rozważać 
w ciszy jedną z tajemnic Różańca 
Świętego. 
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radości.

Hitler: 
Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni

„Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym 
zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do 
jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie ży-
wej siły. Nawet gdyby wojna miała wybu-
chnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski 
musi być pierwszym naszym zadaniem. De-
cyzja musi być natychmiastowa ze względu 
na porę roku. Podam dla celów propa-
gandowych jakąś przyczynę wybuchu wojny. 
Mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, 
czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powie-
dział prawdę, czy też nie. W sprawach zwią-
zanych z rozpoczęciem i prowadzeniem woj-
ny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. 
Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni.” - słowa 
te wypowiedział Adolf Hitler na naradzie 
dowódców w przededniu podpisania paktu 
Ribbentrop-Mołotow.

Wojska niemieckie rozpoczęły działania 
zbrojne 1 września 1939 r. o godzinie 4.35 
od zbombardowania Wielunia. Atak ten na-
stąpił na kilka minut przed salwami pancer-
nika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kie-
runku Westerplatte.

Niemiecki plan ataku na Polskę przewidy-
wał wojnę błyskawiczną, której celem miało 
być przełamanie polskiej obrony, a następ-
nie okrążenie i zniszczenie głównych sił 
przeciwnika. Wojska niemieckie miały prze-
prowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląs-
ka, Prus Wschodnich i Pomorza Zacho-
dniego w kierunku Warszawy.

Strona niemiecka przystępując do wojny     
z Polską wystawiła 1 850 tys. żołnierzy,        
11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolo-
tów. Wojsko Polskie dysponowało dwukro-
tnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), 
ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 
tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów 

Wojska niemieckie od samego początku 
walk odnosiły sukcesy. Luftwaffe po zdobyciu 
panowania w powietrzu rozpoczęło bom-
bardowanie szlaków komunikacyjnych, zgru-
powań polskich wojsk, a także dokonywało 
nalotów na miasta. Wojska pancerne wspiera-
ne przez piechotę przełamywały polskie linie 
obrony i wychodziły głęboko na tyły. Strona 
niemiecka miała nie tylko przewagę liczebną, 
ale dysponowała również nowocześniejszym 
uzbrojeniem i sprzętem.

Ogólnej sytuacji nie mogły zmienić pojedyn-
cze punkty oporu, takie jak Westerplatte, które 
trwały w bohaterskiej walce.

Osamotnieni
3 września związane z Polską układami 

sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja 
przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w 
którym domagały się od Niemiec naty-
chmiastowego wstrzymania działań wojen-
nych i wycofania swoich wojsk z terytorium 
Polski.

Po jego odrzuceniu rządy obu państw 
przystąpiły do wojny z Niemcami. Tym samym 
Hitlerowi nie udała się izolacja konfliktu 
polsko–niemieckiego i powtórzenie scenariu-
sza z Monachium.

Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom  
wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły 
jednak żadnych efektywnych działań militar-
nych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała 
więc w konflikcie z Niemcami osamotniona.

Niemały wpływ na decyzję Londynu i Pary-
ża miała wiedza na temat treści tajnego 
protokołu układu Ribbentrop – Mołotow z 23 
sierpnia 1939 r., dotyczącego podziału tery-
torium Polski pomiędzy III Rzeszą a Związ-
kiem Sowieckim.

Inną kwestią jest to, iż zarówno Francja, jak i 
wielka Brytania, nie były przygotowane we 
wrześniu 1939 r. do wojny z Niemcami. 
Odpowiedź na pytanie, jaki byłby efekt pod-
jętej pomimo tego ofensywy przeciwko Niem-
com na Zachodzie pozostanie w sferze spe-
kulacji. 

Uderzenie Niemców na Warszawę 
zatrzymane zostało na pewien czas dzięki wi-
elodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 września), 
największej w czasie kampanii wrześniowej,    
w której udział wzięły wycofujące się z Wiel-

(700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolo-
tów (400). Przewaga niemiecka na głównych
kierunkach uderzeń była jeszcze większa.

Blitzkrieg
Niemiecki plan ataku na Polskę przewidy-

wał wojnę błyskawiczną, której celem miało 
być przełamanie polskiej obrony, a następ-
nie okrążenie i zniszczenie głównych sił 
przeciwnika. Wojska niemieckie miały prze-
prowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląs-
ka, Prus Wschodnich i Pomorza Zachod-
niego w kierunku Warszawy.

Niemieckie plany zakładały osiągnięcie        
w ciągu tygodnia linii Narwi, Wisły oraz Sanu 
i zniszczenia armii polskiej.

Sytuację militarną Polski pogarszała dłu-
gość granicy z Niemcami, która po zajęciu 
przez III Rzeszę Moraw i wkroczeniu nie-
mieckich wojsk na Słowację, liczyła ok. 1600 
km. Umożliwiało to zaatakowanie Polski        
z zachodu, północy i południa.

Przygotowując plany obrony dowództwo 
polskie nie przesunęło wojsk na linię Narwi, 
Wisły i Sanu, z punktu widzenia wojskowego 
najkorzystniejszą, ale zgrupowało większe 
siły w rejonach przygranicznych.

Zdecydowano się na takie posunięcie z po-
wodów politycznych. Nie chciano bowiem 
oddawać bez walki Pomorza i Śląska, oba-
wiając się, że Niemcy po zajęciu tych tere-
nów zakończą działania militarne oświadcza-
jąc, iż naprawione zostały w ten sposób 
„krzywdy” wyrządzone przez Traktat Wersal-
ski i zwrócą się następnie o międzynaro-
dową mediację. Obawiano się także tego, że 
przemarsz niemieckiej armii przez polskie 
terytorium opuszczone przez Wojsko Polskie 
bardzo źle wpłynie na morale społeczeństwa 
i złamie w nim wolę walki.

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach 
   Komisji Wychowania Katolickiego KEP wystosowała 19 sierpnia 2019 roku apel do rodziców i prawnych opiekunów, przypominający im o 
tym, że to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych, które są proponowane w szkole.

Uroczystości w Wilanowie 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów i Parafią św. 
Anny w Wilanowie zapraszają na uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

- godz. 13.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
- koncert Chóru Archikatedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II
- przemarsz i złożenie kwiatów na cmentarzu wilanowskim

Ordo Iuris opracował 
przewodnik 

dla rodziców o ich 
prawach w szkole 

Przewodnik zawiera nie tylko przypo-
mnienie obowiązujących w Polsce 
praw rodziców, gwarantowanych Kon-
stytucją, ale również wzór oświad-
czenia, jakie można złożyć w szkole 
jeśli rodzice obawiają się braku kon-
troli nad zajęciami z edukacji seksu-
alnej, której będzie poddawane ich 
dziecko.
Przewodnik można bezpłatnie pobrać 
na stronie:

www.dlarodzicow.ordoiuris.pl

80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa
1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, 

rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić 
się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i 
Stalina.

kopolski i Kujaw armie „Poznań” i „Pomorze” 
pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby.
  Po wygranej bitwie granicznej wojska nie-
mieckie zaczęły coraz bardziej zagrażać 
stolicy. W nocy z 4 na 5 września rozpoczęto 
ewakuację urzędów centralnych i rządowych.    
6 września Warszawę opuścił rząd i mar-
szałek Edward Rydz-Śmigły, który przeniósł 
swoją kwaterę do Brześcia nad Bugiem.
  Walczące oddziały rozkazem Naczelnego 
Wodza miały tworzyć linię obrony wzdłuż 
Narwi, Wisły i Sanu.
  8 września pierwsze oddziały niemieckie 
dotarły pod Warszawę, której obroną 
kierowali gen. Walerian Czuma i prezydent 
Stefan Starzyński, pełniący funkcję cywilnego 
dowódcy obrony stolicy.

Mariusz Jarosiński (PAP)
Źródło:
https://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej

   W związku z doniesieniami, że w niektó-
rych miastach Polski od września planuje się 
wprowadzenie i finansowanie edukacji sek-
sualnej dzieci w szkołach Komisja Wycho-
wania Katolickiego apeluje do rodziców          
o czujność i roztropność.

Warto zainteresować się tym, co dzieje się
w szkołach, jakiego typu zajęcia są organi-
zowane, kto je prowadzi i jakie treści prze-
kazuje – czytamy w komunikacie.
  Komisja podkreśla, że w niektórych miej-
scach jest już realizowana tzw. edukacja 
antydyskryminacyjna i przypomina rodzicom,

że „dziecko nie może uczestniczyć w żad-
nych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody 
rodziców lub prawnych opiekunów”.

 Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na 
uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatko-
wych, w których będą przekazywane treści 
niezgodne z wyznawanym systemem warto-
ści, powinni oni – jak podkreśla Komisja – 
podpisać i złożyć w szkole specjalne oświad-
czenie. Jest ono do pobrania poniżej oraz na 
stronie Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski: 

www.katecheza.episkopat.pl

PONIEDZIAŁEK 
2 września  2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna 
Po Mszy Św. odmówimy  

Litanię do Ducha Świętego.

WTOREK
3 września 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
4 września 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów 
pracujących w naszej parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
5 września 2019 r.

po Mszy Świętej o  godz. 17:00 
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego. W tym dniu modlimy się 

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
6 września 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu. 
Po Mszy Świętej nabożeństwo 

pierwszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z kapłanem.    

 Uderzenie Niemców na Warszawę za-
trzymane zostało na pewien czas dzięki 
wielodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 
września), największej w czasie kampanii 
wrześniowej, w której udział wzięły wyco-
fujące się z Wielkopolski i Kujaw armie 
„Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. 
Tadeusza Kutrzeby.
  Pomimo tego, iż bitwa ta zakończyła się 
klęską wojsk polskich, to niewątpliwie opóź-
niła kapitulację Warszawy i wiążąc wojska 
niemieckie umożliwiła wycofanie się polskich 
oddziałów do Małopolski Wschodniej. Cdn...

336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego 
Ekscelencji Ks. Rafała Markowskiego.

W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do  udziału w uroczystości.

http://www.katecheza.episkopat.pl
http://www.dlarodzicow.ordoiuris.pl
https://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej


W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 
14 września br., w naszej Ojczyźnie, z ini-
cjatywy organizatorów „Różaniec do gra-
nic" przeprowadzona zostanie akcja 
modlitewna „Polska pod Krzyżem”. 
Ogólnopolskie spotkanie modlitewne 
odbędzie się  na lotnisku    w Kruszynie, 
k. Włocławka, przy krzyżu, gdzie 7 czer-
wca 1991 r. sprawował Eucharystię Ojciec
Święty Jan Paweł II. Na to wyjątkowe
wydarzenie, Parafialna Wspólnota Odno-
wy w Duchu Świętym, organizuje auto-
karową pielgrzymkę, na którą serdecznie
zaprasza. Wyjazd 14 września, o godz.
7.00., z parkingu przy poczcie. Pobyt na
miejscu do godz. 21.30. Planowany
powrót około północy. Koszt wyjazdu 60 zł
od osoby. Zapisy u siostry Melanii w za-
krystii.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP 
wystosowała apel do rodziców i prawnych 
opiekunów, przypominając, że to oni decy-
dują o udziale dzieci w zajęciach dodatko-
wych prowadzonych w szkole. Apel ten 
związany jest z planowanym wprowadze-
niem do szkół szeroko rozumianej edukacji 
seksualnej. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie:
 www.katecheza.episkopat.pl.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Dziś przypada 80. rocznica wybuchu II woj-
ny światowej. Msza św. w intencji poległych 
w obronie Ojczyzny zostanie odprawiona      
o godz. 13.00.
Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę 
w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które 
odeszły od Boga i Kościoła na godz. 17.30. 
Msza św. w intencji rodziców i dzieci 
zostanie odprawiona o godz. 18.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 5 września, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
Kapłanie zostanie odprawiona o godz.
17.00. a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób
szczególny, modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne.
W piątek, 6 września, Msza św. wotywna     
o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu
pokuty i pojednania można będzie sko-
rzystać od godz. 16.00. Pragniemy  odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku.
Imiona i naz-wiska oraz adresy osób
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
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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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6.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

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.

O godz. 18.00.,  zostanie odprawiana  
Msza św. z intencją wynagradzającą Bo-
żemu Sercu. Po Mszy zostanie odpra-
wione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, 
prowadzone przez wspólnotę  Odnowy    
w Duchu Świętym. Zapraszamy wszys-
tkich Parafian do wspólnej  modlitwy. 
W pierwszą sobotę miesiąca, 7 września, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. woty-
wną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed  wystawio-
nym  Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym po-
dejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie
w ciszy, nad wskazaną przez kapłana,
tajemnicą różańca świętego.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 
i poświecenie tornistrów i przyborów 
szkolnych odbędzie się w następną nie-
dzielę, 8 września o godz. 11.30.
Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę 
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona 
w naszym kościele, w czwartek 12 wrze-
śnia, o godz. 18.00. Mszy św. przewo-
dniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Rafał Markowski. W czasie Mszy 
św. modlić się będziemy za naszych 
parafian i wszystkich mieszkańców Wila-
nowa. Zapraszamy do licznego udziału     
w uroczystości.
W naszej parafii zostaną odprawione 
kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne 
Odnowy w Duchu Świętym.  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 tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

we wtorek, 3 września, wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego, papieża i 
Doktora Kościoła.

80 lat temu rozpoczęła się 
II wojna światowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Uroczystości w Wilanowie w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . 2

Rodzicielska kontrola nad zajęciami 
dodatkowymi w szkołach . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ordo Iuris opracował przewodnik 
dla rodziców o ich prawach w szkole . . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszym
tygodniu miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

−−

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-     
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności    
w życiu osobistym i zawodowym. 
Taca z następnej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.
W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom 
z najuboższych rodzin zebraliśmy 2596 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Mądrości Syracha: Synu, z łago-
dnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest 
prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, 
tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę         
u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i
przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę
pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie
zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozu-
mnego rozważa przypowieść, a ucho słu-
chacza – to pragnienie mędrca.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, 
i rozkoszują radością. 
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, 
bo Pan Mu na imię.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem 
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, 
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. 
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, 
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 18-19. 22-24a

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: Nie 
przyszliście do namacalnego i płonącego 
ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do 
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż 
wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich 
nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry 
Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 
uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierwo-
rodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 
Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi 
sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do 
Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Oto słowo Boże

336. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
- zaproszenie na uroczystość . . . . . . . . . . . . 3

K O M E N T A R Z
Czy Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii 

chce nas nauczyć sprytu w zachowaniu się    
w towarzystwie? Usiądź na ostatnim miej-
scu, a wtedy przyjdzie gospodarz i przesadzi 
cię na wyższe miejsce, i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich zaproszonych. 

O ile takie zachowanie można nazwać 
sprytem towarzyskim, to jak zaczniemy przyj-
mować taką postawę w życiu, to będzie co 
najmniej kokietowaniem albo po prostu 
obłudą – udawanie gorszego w oczekiwaniu 
na pochwały. 

Tymczasem Pan Jezus oczekuje, abyśmy 
stali się rzeczywiście sługami, tak jak on stał 
się sługą. Abyśmy kochali ofiarną miłością, 
tak jak On nas ukochał. W takiej bezintereso-
wnej miłości nie ma miejsce na ukryte oczeki-
wanie pochwał. 

A co z zaproszeniem z dzisiejszej przypo-
wieści, aby przesiąść się wyżej? Na uczcie, 
ten kto jest zaproszony, aby przesiąść się wy-
żej, będzie siedział bliżej gospodarza. Gospo-
darzem jest Chrystus. Kto staje się sługą, 
znajduje się bliżej Chrystusa. To największy 
zaszczyt i najlepsza perspektywa na przy-
szłość.

P  olska pod Krzyżem - pielgrzymka . . . . . . 1

5.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 29ab

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego 
serca..

EWANGELIA 
Łk 14, 1. 7-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem 
opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca 
wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego
miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy
od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy 
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i 
usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie 
ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, 
przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony». Do
tego zaś, który Go zaprosił, mówił także:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie 
zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani 
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i 
oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie-
dliwych».

Oto Słowo Pańskie

Polska pod Krzyżem
Wyjazd 14 września, z parkingu
przy poczcie, o godz. 7.00 rano. 

Pobyt na miejscu do godz. 21.30.
Planowany powrót około północy.

Koszt wyjazdu 60 zł od osoby.
Zapisy u siostry Melanii w zakrystii.

www.polskapodkrzyzem.pl
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