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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

Na to wyjątkowe wydarzenie, Parafialna 11 .W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym,
organizuje autokarową pielgrzymkę, na
− w czwartek, 12 września, wspomnienie
którą serdecznie zaprasza. Wyjazd 14
Najśw. Imienia Maryi,
września, o godz. 7.00., z parkingu przy
2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
− w piątek, 13 września, wspomnienie
poczcie. Pobyt na miejscu do godz. 21.30.
zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30.
św. Jana Chryzostoma, biskupa i
Planowany powrót około północy. Koszt
W czasie Mszy zostaną poświęcone torniDoktora Kościoła,
wyjazdu 60 zł od osoby. Są jeszcze wolne
stry i przybory szkolne.
miejsca. Zapisy u siostry Melanii w za− w sobotę, 14 września, święto Podwyżkrystii.
3. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
szenia Krzyża Świętego.
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
8. W sobotę, 14 września br., w łączności
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
4. W piątek, 13 września, po Mszy św. o godz.
duchowej z ogólnopolskim spotkaniem
imieniny,
składamy życzenia błogosła„ Polska pod Krzyżem”, będzie możliwość
18.00., zostanie odprawione Nabożeństwo
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
nocnego czuwania modlitewnego przed
Fatimskie.
w życiu osobistym i zawodowym.
Najświętszym Sakramentem. Czuwanie
5. Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotorozpoczniemy o godz. 19.45, a zakończy- 12. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
wujących się do Pierwszej Komunii Świętej i
my 15 września Mszą Świętą o godz.7.00
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalich rodziców odbędzie się w następną
rano. Na modlitwę zapraszamy wszystkich
nego Seminarium Duchownego w Warniedzielę, 15 września. Zapraszamy na
chętnych parafian w dowolnej godzinie.
szawie.
Mszę św. o godz. 11.30. po której siostry
katechetki przekażą najważniejsze infor- 9. W naszej parafii zostaną odprawione
Nabożeństwo Fatimskie
kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne
macje.
Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje
6. Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę
13 września 2019 r.
rozpoczną się 7 października, a zakończą
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
2 grudnia br. W tym okresie odbędzie się
w czwartek 12 września, o godz. 18.00.
11 spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz
Mszy św. przewodniczyć będzie Jego
Lis wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu
Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.
Świętym. Rekolekcje adresowane są do
W czasie Mszy św. modlić się będziemy za
młodzieży i dorosłych.
naszych parafian i wszystkich mieszkańców
Więcej informacji na stronie oraz
Wilanowa. Zapraszamy do licznego udziału
facebooku naszej parafii.
w uroczystości.
10. Komisja Wychowania Katolickiego KEP
7. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
wystosowała apel do rodziców i prawnych
14 września br., w naszej Ojczyźnie, z iniopiekunów, przypominając, że to oni
cjatywy organizatorów „Różaniec do granic"
Msza Święta o godz. 18:00
decydują o udziale dzieci w zajęciach
przeprowadzona zostanie akcja modlitewna
dodatkowych prowadzonych w szkole.
Różaniec i procesja wokół kościoła
„Polska pod Krzyżem”. Ogólnopolskie
Apel ten związany jest z planowanym
z figurą MB Fatimskiej.
spotkanie modlitewne odbędzie się na
wprowadzeniem do szkół szeroko rozulotnisku w Kruszynie, k. Włocławka, przy
mianej edukacji seksualnej. Więcej
Nabożeństwo zakończymy
krzyżu, gdzie 7 czerwca 1991 r. sprawował
informacji można znaleźć na stronie:
Apelem Jasnogórskim
Eucharystię Ojciec Święty Jan Paweł II.
www.katecheza.episkopat.pl.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 9, 13-18

Czytanie z Mądrości: Któż z ludzi rozezna
zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?
Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało
przygniata duszę i ziemski namiot obciąża
rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy
rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co
mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na
niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś
Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego
Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi
stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe,
i zostali ocaleni przez Mądrość.

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

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka i mówisz:
«Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak
wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

DRUGIE CZYTANIE
od 08.09.2019 do13.10.2019

Flm 9b-10. 12-17

Maryjo polecamy Ci
dzieci i młodzież,
aby w nowym roku szkolnym
pomnażały swoją wiedzę
i talenty dane od Boga.
Chroń ich od złego.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filemona: Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz
jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię
za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam;
ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do
domu.

Nr 548

S Ł O W A

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby
zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże
postanowiłem nie czynić niczego bez twojej
zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby
z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to
oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go
odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika,
lecz więcej niż niewolnika, jako brata
umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla
mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak
mnie.
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Oto słowo Boże

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

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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Ps 119 (118), 135
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA
Łk 14, 25-33
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i
siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy,
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
Pan Jezus podaje dzisiaj dwa przykłady:
człowieka, który pragnie zbudować wieżę
oraz króla, który ma stoczyć bitwę. Ten
pierwszy ma obliczyć, czy starczy mu na
wykończenie swojej budowli. Jeśli nie, to,
zdaniem Pana Jezusa, nie warto nawet
zaczynać budowy. Drugi ma sprawdzić, czy
jego wojsko ma szansę pokonać przeciwnika.
Jeśli nie, to w ogóle nie powinien zaczynać
bitwy.
Podobnie jest z uczniami Chrystusa: uczeń
musi usiąść i obliczyć, czy jest w stanie
wszystko zostawić dla Mistrza (łącznie z najbliższą rodziną) i pójść za Nim. Jeśli nie, to
nie warto nawet zaczynać drogi z Jezusem.
Uczciwe zrobienie takich obliczeń prowadzi
do jednego wyniku: sami z siebie nie
jesteśmy w stanie zostawić wszystkiego.
Dlatego właśnie na drodze wiary zawsze
pierwszeństwo ma Pan Bóg, który pierwszy
nas zaprasza do tej drogi, prowadzi nas nią i
umacnia. Od nas wymaga natomiast postawy
gotowości pójścia za Nim i niesienia
codziennego krzyża.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa - cd.

Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 r.

Agresja sowiecka
17 września, łamiąc obowiązujący polskosowiecki pakt o nieagresji, na teren
Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii
Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali już Sowietów, ażeby zajęli obszary
uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich
strefę interesów. Stalin zwlekał jednak z podjęciem decyzji, czekając na to, jak zachowają się wobec niemieckiej agresji na
Polskę Wielka Brytania i Francja, a także
przyglądając się temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko.

W połowie XVII wieku postępujący rozkład Imperium Otomańskiego został zatrzymany przez wielkich wezyrów z albańskiego rodu
Köprülich. Odnowa państwa zaowocowała wzmożoną ekspansją – wciągu zaledwie dwudziestu lat Turcja prowadziła wojny z Wenecją,
Polską, Austrią i Rosją.

Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r.
zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie
walczące z niemiecką i sowiecką potęgą
wojska polskie nie mogły liczyć w niej na
zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział w
jednym z wywiadów prof. Marian Zgórski,
nawet „gdyby na miejscu Rydza-Śmigłego był
Aleksander Macedoński, też by tej kampanii
nie wygrał”.

cywilną, a Wehrmacht na zdobytych terenach
dokonywał masowych egzekucji. Przykładem
tego typu zbrodniczych działań były wydarzenia w Bydgoszczy, gdzie tylko 9 września rozstrzelano 400 Polaków.
Od początku działań zbrojnych Niemcy
rozpoczęli także brutalne prześladowania
ludności żydowskiej.

W sumie w wyniku niemieckich represji we
6 października zakończyła walkę ostatnia
duża polska formacja - Samodzielna Grupa wrześniu 1939 r. zginęło co najmniej 16 tys.
Operacyjna „Polesie”, dowodzona przez gen. osób.
Franciszka Kleeberga, która przedzierając się
Wkraczająca na ziemie Rzeczypospolitej
w kierunku stolicy toczyła boje i z WehrmaArmia Czerwona zachowywała się równie
Siły Armii Czerwonej skierowane przeciw- chtem i z Armią Czerwoną.
bestialsko. W Grodnie po zajęciu miasta
ko Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok.
Władze emigracyjne RP
Sowieci wymordowali ponad 300 jego
1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i
Ogromnie ważną kwestią w obliczu obrońców. Przykładów tego typu morderstw
ok. 1800 samolotów.
przegranej wojny stawało się zachowanie popełnianych na polskich wojskowych,
17 września, łamiąc obowiązujący polskociągłości istnienia i działania struktur policjantach i cywilach jest wiele, m.in. na
sowiecki pakt o nieagresji, na teren Rzepaństwowych. Dlatego też, wobec interno- Polesiu (150 oficerów) czy w okolicach
czypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwania przedstawicieli najwyższych władz Augustowa (30 policjantów).
wonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali
Rzeczypospolitej w Rumunii, prezydent
Ocena kampanii polskiej 1939 r.
już Sowietów, ażeby zajęli obszary uznane Ignacy Mościcki na podstawie art. 13 Konstyw pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich strefę tucji kwietniowej z 1935 r. zdecydował się na
Kampania wrześniowa jest i z pewnością
interesów.
ustąpienie ze swego urzędu i wyznaczenie długo jeszcze będzie tematem wielu sporów i
W reakcji na sowiecką agresję 17 września następcy w osobie Władysława Raczkie- dyskusji. Dyskusji, które nie toczą się na
wieczorem Naczelny Wódz wydał nastę- wicza.
temat tego, czy Polska miała szansę na
pujący rozkaz: „Sowiety wkroczyły. Nakazuję
30 września nowy prezydent, przebywający sukces w tym konflikcie, ale dotyczą
ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry we Francji, powołał rząd na czele którego geopolitycznych przesłanek klęski z 1939 r. i
najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie stanął gen. Władysław Sikorski.
jej militarnych uwarunkowań.
walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony
Prof. Norman Davis: Stawiając czoło
Bilans walk
albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie
blitzkriegowi przez pięć tygodni w osaKampania
rozpoczęta
we
wrześniu
1939
r.
Warszawy i miast, które miały się bronić
motnieniu armia polska spisała się lepiej niż
przed Niemcami – bez zmian. Miasta, do zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie
połączone siły brytyjskie i francuskie w roku
walczące
z
niemiecką
i
sowiecką
potęgą
których podejdą bolszewicy, powinny z nimi
1940. Polacy spełnili swój obowiązek”.
wojska
polskie
nie
mogły
liczyć
w
niej
na
pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów
zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział
Prof. Marian Zgórniak oceniając działania
do Węgier lub Rumunii”.
w jednym z wywiadów prof. Marian Zgórniak, marszałka Rydza-Śmigłego i ministra spraw
Władze polskie wzywając do unikania wal- nawet „gdyby na miejscu Rydza-Śmigłego był
ki z Armią Czerwoną nie uznały jej wkrocze- Aleksander Macedoński, też by tej kampanii zagranicznych Józefa Becka z 1939 r. wyraził
następującą opinię: „Nie popełnili błędu,
nia za powód do wypowiedzenia wojny i nie nie wygrał”.
ponieważ w okolicznościach, w jakich
zerwały stosunków dyplomatycznych z Mosprzyszło im działać, nie było w zasadzie
Straty
po
stronie
polskiej
wynosiły
ok.
200
kwą. Zaistniała sytuacja zadecydowała
tys.,
w
tym
70
tys.
poległych.
lepszego wyjścia. Nie byli geniuszami, ale
o tym, iż w nocy z 17 na 18 września prezyDo niemieckiej niewoli wziętych zostało zrobili lepiej lub gorzej to, co do nich należało.
dent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim
i korpusem dyplomatycznym przekroczył ponad 400 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. Historia obeszła się z nimi okrutnie, ale taki
jest już los polityków, którzy przegrali.
granicę rumuńską, planując przedo-stanie oficerów.
Oczywistym ich sukcesem stało się to, że
się do Francji.
Straty niemieckie wynosiły ok. 45 tys. pole- wojna Hitlera z Polską nie stała się wojną
Razem z nimi terytorium polskie opuścił głych i rannych żołnierzy.
lokalną. Stała się początkiem wielkiej wojny,
Naczelny Wódz marszałek Edward RydzPonadto armia niemiecka straciła ok. 1000 w której Zachód walczył również o Polskę.
Śmigły.
czołgów i samochodów pancernych oraz W chwili gdy we wrześniu 1939 roku przeblisko 700 samolotów. Były to straty poważne grywała Polska, przegrywała także Europa”.
Ostatnie boje
i stanowiły ponad 30% stanu bojowego.
Historycy zgodni są najczęściej co do tego,
Pomimo wkroczenia wojsk sowieckich do
W walkach z Armią Czerwoną zginęło ok. iż żołnierz polski walczył dobrze. Dezercje
Polski i ewakuacji najwyższych władz
2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było z pola walki czy niesubordynacja należały do
Rzeczypospolitej walki trwały nadal.
rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej rzadkości.
Od 17 września pod Tomaszowem dostało się ok. 200 tys. żołnierzy, w tym
„Stawiając czoło blitzkriegowi przez pięć
Lubelskim armie „Kraków” i „Lublin” toczyły ponad 10 tys. oficerów.
bój z Niemcami usiłując przedostać się na
tygodni w osamotnieniu - stwierdzał prof.
Straty sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych
tzw. przedmoście rumuńskie. 20 września,
Norman Davis - armia polska spisała się
i 6-7 tys. rannych.
po wyczerpaniu amunicji, skapitulowały.
lepiej niż połączone siły brytyjskie i francuskie
Ok. 70 tys. żołnierzy polskich przekroczyło w roku 1940. Polacy spełnili swój obowiązek”.
22 września, po wielodniowej walce granicę Rumunii i Węgier, natomiast na Litwę
CDN.
z Niemcami, dowódca obrony Lwowa gen. i Łotwę przedostało się ok. 18 tys.
Władysław Langner poddał miasto SowieMariusz Jarosiński (PAP)
tom.
W czasie wrześniowych walk wojska nieŹródło:
Do 28 września broniła się Warszawa, mieckie postępowały z wyjątkowym okruhttps://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej
cieństwem. Lotnictwo atakowało ludność
a do 2 października załoga Helu.
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Kiedy w 1682 roku wybuchło antyhabsburskie powstanie na Węgrzech, a jego
wódz Emeryk Thököly uznał się za lennika
sułtana, Austria znalazła się w trudnym
położeniu. Cesarz Leopold zawarł więc sojusz zaczepno-odporny z Janem III Sobieskim. Zakładał on, że Austria wystawi 60,
a Polska 40 tys. żołnierzy. Rzeczypospolita
otrzymała też subsydium wojenne w wysokości miliona złotych.
W maju 1683 roku armia sułtana Mohameda IV, w sile 150–190 tys. ludzi, wyruszyła
spod Belgradu pod dowództwem wielkiego
wezyra Kara Mustafy. Miesiąc później obległa Wiedeń. Na wiadomość o tym Jan III Sobieski przyśpieszył mobilizację armii koronnej
w sile około 27 tys. ludzi, i nie czekając na
siły litewskie, ruszył pod Wiedeń.
W pierwszych dniach września wojska
Polskie pod Mikulowem, połączyły się z posiłkami z Rzeszy Niemieckiej, prowadzonymi
przez księcia Waldecka i oddziałami austriackimi dowodzonymi przez księcia Karola
Lotaryńskiego. Na radzie wojennej w zamku
Stettlsdorf powierzono naczelne dowództwo
Janowi III Sobieskiemu i opracowano plan
bitwy.

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.
11 września wieczorem armia sprzymierzonych, licząca 73 tys. Żołnierzy, z czego
ponad 30 tys. jazdy, przeszła Las Wiedeński i
zajęła pozycje na linii wzgórz. Na lewym
skrzydle i w centrum stanęły wojska księcia
Karola Lotaryńskiego i księcia Waldecka, na
prawym zaś wojska polskie. Bitwa, która
rozpoczęła się nazajutrz, przebiegła dokładnie według planu ułożonego przez Sobieskiego. Najpierw wojska niemiecko-austriackie związały przeciwnika walką i odwróciły
jego uwagę od poczynań wosk koronnych, co
pozwoliło im na rozwinięcie szyku. Dopiero
około godziny 17.00 Kara Mustafa rozkazał,
aby oddziały oblegające miasto wzmocniły
lewe skrzydło Turków, ale było już za późno.

W godzinę później, z prawego skrzydła i
centrum wojsk sprzymierzonych, do ataku
ruszyło ponad 20 tys. jeźdźców. Kara
Mustafie nie udało się nawet zorganizować
obrony obozu, jego armia uciekła w bezładzie.
Straty tureckie w tej bitwie oceniane są na
15 tys. zabitych, straty wojsk sprzymierzonych
na 3,5 tys. zabitych i rannych. Wiktoria
wiedeńska na zawsze złamała siłę ekspansji
Imperium Otomańskiego.
Janusz Wojtasik
Żródło: "Mówią wieki", nr 9, 1982
http://www.wilanow-palac.pl/
bitwa_pod_wiedniem_12_wrzesnia_1683_r.html

Polska pod Krzyżem:
trwają przygotowania do wielkiej akcji
modlitewnej
14 września o 11:00 we Włocławku rozpocznie się akcja Polska pod
Krzyżem zorganizowana przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji
Solo Dios Basta. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy
antychrześcijańskiej ofensywy. „To będzie dzień, który zapamiętamy
do końca życia” – zachęcają organizatorzy.
„Wydarzenie będziemy przeżywać na ogromnej przestrzeni, która
pomieści nawet 1 000 000 ludzi! Tak, więc zapraszamy, by wszyscy
Polacy, zarówno we Włocławku, jak i w swoich parafiach, miastach,
wsiach i domach stanęli pod Krzyżem Zbawiciela. To będzie dzień,
który zapamiętamy do końca życia” – piszą organizatorzy.
Organizatorzy spotkania, poza zaangażowaniem we wspólnotową
modlitwę we Włocławku, zachęcają wszystkich Polaków, aby
niezależnie od tego, gdzie mieszkają, 14 września w swoich parafiach,
miastach, wsiach i domach stanęli pod krzyżem Zbawiciela. „Podczas
modlitwy POLSKA POD KRZYŻEM chcemy prosić o potrzebne łaski
dla naszych rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych. Chcemy
prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują
pustkę w swoim życiu. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę i Kościół,
dajmy się poprowadzić Maryi pod Krzyż. Wróćmy do podstaw, do
korzeni – do tego, co dla nas najświętsze i najdroższe” – napisali
organizatorzy w specjalnym oświadczeniu.
Bezpośrednim przygotowaniem do Wydarzenia będzie modlitewne
JERYCHO polegające na odmówieniu jednej tajemnice różańca
świętego w dniach 11-13 września 2019r. Zapisy na JERYCHO są na
stronie: https://polskapodkrzyzem.pl/#walka-duchowa
Z naszej parafii wyrusza pielgrzymka na to Wydarzenie.
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80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa - cd.

Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 r.

Agresja sowiecka
17 września, łamiąc obowiązujący polskosowiecki pakt o nieagresji, na teren
Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii
Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali już Sowietów, ażeby zajęli obszary
uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich
strefę interesów. Stalin zwlekał jednak z podjęciem decyzji, czekając na to, jak zachowają się wobec niemieckiej agresji na
Polskę Wielka Brytania i Francja, a także
przyglądając się temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko.

W połowie XVII wieku postępujący rozkład Imperium Otomańskiego został zatrzymany przez wielkich wezyrów z albańskiego rodu
Köprülich. Odnowa państwa zaowocowała wzmożoną ekspansją – wciągu zaledwie dwudziestu lat Turcja prowadziła wojny z Wenecją,
Polską, Austrią i Rosją.

Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r.
zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie
walczące z niemiecką i sowiecką potęgą
wojska polskie nie mogły liczyć w niej na
zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział w
jednym z wywiadów prof. Marian Zgórski,
nawet „gdyby na miejscu Rydza-Śmigłego był
Aleksander Macedoński, też by tej kampanii
nie wygrał”.

cywilną, a Wehrmacht na zdobytych terenach
dokonywał masowych egzekucji. Przykładem
tego typu zbrodniczych działań były wydarzenia w Bydgoszczy, gdzie tylko 9 września rozstrzelano 400 Polaków.
Od początku działań zbrojnych Niemcy
rozpoczęli także brutalne prześladowania
ludności żydowskiej.

W sumie w wyniku niemieckich represji we
6 października zakończyła walkę ostatnia
duża polska formacja - Samodzielna Grupa wrześniu 1939 r. zginęło co najmniej 16 tys.
Operacyjna „Polesie”, dowodzona przez gen. osób.
Franciszka Kleeberga, która przedzierając się
Wkraczająca na ziemie Rzeczypospolitej
w kierunku stolicy toczyła boje i z WehrmaArmia Czerwona zachowywała się równie
Siły Armii Czerwonej skierowane przeciw- chtem i z Armią Czerwoną.
bestialsko. W Grodnie po zajęciu miasta
ko Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok.
Władze emigracyjne RP
Sowieci wymordowali ponad 300 jego
1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i
Ogromnie ważną kwestią w obliczu obrońców. Przykładów tego typu morderstw
ok. 1800 samolotów.
przegranej wojny stawało się zachowanie popełnianych na polskich wojskowych,
17 września, łamiąc obowiązujący polskociągłości istnienia i działania struktur policjantach i cywilach jest wiele, m.in. na
sowiecki pakt o nieagresji, na teren Rzepaństwowych. Dlatego też, wobec interno- Polesiu (150 oficerów) czy w okolicach
czypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwania przedstawicieli najwyższych władz Augustowa (30 policjantów).
wonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali
Rzeczypospolitej w Rumunii, prezydent
Ocena kampanii polskiej 1939 r.
już Sowietów, ażeby zajęli obszary uznane Ignacy Mościcki na podstawie art. 13 Konstyw pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich strefę tucji kwietniowej z 1935 r. zdecydował się na
Kampania wrześniowa jest i z pewnością
interesów.
ustąpienie ze swego urzędu i wyznaczenie długo jeszcze będzie tematem wielu sporów i
W reakcji na sowiecką agresję 17 września następcy w osobie Władysława Raczkie- dyskusji. Dyskusji, które nie toczą się na
wieczorem Naczelny Wódz wydał nastę- wicza.
temat tego, czy Polska miała szansę na
pujący rozkaz: „Sowiety wkroczyły. Nakazuję
30 września nowy prezydent, przebywający sukces w tym konflikcie, ale dotyczą
ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry we Francji, powołał rząd na czele którego geopolitycznych przesłanek klęski z 1939 r. i
najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie stanął gen. Władysław Sikorski.
jej militarnych uwarunkowań.
walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony
Prof. Norman Davis: Stawiając czoło
Bilans walk
albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie
blitzkriegowi przez pięć tygodni w osaKampania
rozpoczęta
we
wrześniu
1939
r.
Warszawy i miast, które miały się bronić
motnieniu armia polska spisała się lepiej niż
przed Niemcami – bez zmian. Miasta, do zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie
połączone siły brytyjskie i francuskie w roku
walczące
z
niemiecką
i
sowiecką
potęgą
których podejdą bolszewicy, powinny z nimi
1940. Polacy spełnili swój obowiązek”.
wojska
polskie
nie
mogły
liczyć
w
niej
na
pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów
zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział
Prof. Marian Zgórniak oceniając działania
do Węgier lub Rumunii”.
w jednym z wywiadów prof. Marian Zgórniak, marszałka Rydza-Śmigłego i ministra spraw
Władze polskie wzywając do unikania wal- nawet „gdyby na miejscu Rydza-Śmigłego był
ki z Armią Czerwoną nie uznały jej wkrocze- Aleksander Macedoński, też by tej kampanii zagranicznych Józefa Becka z 1939 r. wyraził
następującą opinię: „Nie popełnili błędu,
nia za powód do wypowiedzenia wojny i nie nie wygrał”.
ponieważ w okolicznościach, w jakich
zerwały stosunków dyplomatycznych z Mosprzyszło im działać, nie było w zasadzie
Straty
po
stronie
polskiej
wynosiły
ok.
200
kwą. Zaistniała sytuacja zadecydowała
tys.,
w
tym
70
tys.
poległych.
lepszego wyjścia. Nie byli geniuszami, ale
o tym, iż w nocy z 17 na 18 września prezyDo niemieckiej niewoli wziętych zostało zrobili lepiej lub gorzej to, co do nich należało.
dent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim
i korpusem dyplomatycznym przekroczył ponad 400 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. Historia obeszła się z nimi okrutnie, ale taki
jest już los polityków, którzy przegrali.
granicę rumuńską, planując przedo-stanie oficerów.
Oczywistym ich sukcesem stało się to, że
się do Francji.
Straty niemieckie wynosiły ok. 45 tys. pole- wojna Hitlera z Polską nie stała się wojną
Razem z nimi terytorium polskie opuścił głych i rannych żołnierzy.
lokalną. Stała się początkiem wielkiej wojny,
Naczelny Wódz marszałek Edward RydzPonadto armia niemiecka straciła ok. 1000 w której Zachód walczył również o Polskę.
Śmigły.
czołgów i samochodów pancernych oraz W chwili gdy we wrześniu 1939 roku przeblisko 700 samolotów. Były to straty poważne grywała Polska, przegrywała także Europa”.
Ostatnie boje
i stanowiły ponad 30% stanu bojowego.
Historycy zgodni są najczęściej co do tego,
Pomimo wkroczenia wojsk sowieckich do
W walkach z Armią Czerwoną zginęło ok. iż żołnierz polski walczył dobrze. Dezercje
Polski i ewakuacji najwyższych władz
2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było z pola walki czy niesubordynacja należały do
Rzeczypospolitej walki trwały nadal.
rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej rzadkości.
Od 17 września pod Tomaszowem dostało się ok. 200 tys. żołnierzy, w tym
„Stawiając czoło blitzkriegowi przez pięć
Lubelskim armie „Kraków” i „Lublin” toczyły ponad 10 tys. oficerów.
bój z Niemcami usiłując przedostać się na
tygodni w osamotnieniu - stwierdzał prof.
Straty sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych
tzw. przedmoście rumuńskie. 20 września,
Norman Davis - armia polska spisała się
i 6-7 tys. rannych.
po wyczerpaniu amunicji, skapitulowały.
lepiej niż połączone siły brytyjskie i francuskie
Ok. 70 tys. żołnierzy polskich przekroczyło w roku 1940. Polacy spełnili swój obowiązek”.
22 września, po wielodniowej walce granicę Rumunii i Węgier, natomiast na Litwę
CDN.
z Niemcami, dowódca obrony Lwowa gen. i Łotwę przedostało się ok. 18 tys.
Władysław Langner poddał miasto SowieMariusz Jarosiński (PAP)
tom.
W czasie wrześniowych walk wojska nieŹródło:
Do 28 września broniła się Warszawa, mieckie postępowały z wyjątkowym okruhttps://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej
cieństwem. Lotnictwo atakowało ludność
a do 2 października załoga Helu.
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Kiedy w 1682 roku wybuchło antyhabsburskie powstanie na Węgrzech, a jego
wódz Emeryk Thököly uznał się za lennika
sułtana, Austria znalazła się w trudnym
położeniu. Cesarz Leopold zawarł więc sojusz zaczepno-odporny z Janem III Sobieskim. Zakładał on, że Austria wystawi 60,
a Polska 40 tys. żołnierzy. Rzeczypospolita
otrzymała też subsydium wojenne w wysokości miliona złotych.
W maju 1683 roku armia sułtana Mohameda IV, w sile 150–190 tys. ludzi, wyruszyła
spod Belgradu pod dowództwem wielkiego
wezyra Kara Mustafy. Miesiąc później obległa Wiedeń. Na wiadomość o tym Jan III Sobieski przyśpieszył mobilizację armii koronnej
w sile około 27 tys. ludzi, i nie czekając na
siły litewskie, ruszył pod Wiedeń.
W pierwszych dniach września wojska
Polskie pod Mikulowem, połączyły się z posiłkami z Rzeszy Niemieckiej, prowadzonymi
przez księcia Waldecka i oddziałami austriackimi dowodzonymi przez księcia Karola
Lotaryńskiego. Na radzie wojennej w zamku
Stettlsdorf powierzono naczelne dowództwo
Janowi III Sobieskiemu i opracowano plan
bitwy.

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.
11 września wieczorem armia sprzymierzonych, licząca 73 tys. Żołnierzy, z czego
ponad 30 tys. jazdy, przeszła Las Wiedeński i
zajęła pozycje na linii wzgórz. Na lewym
skrzydle i w centrum stanęły wojska księcia
Karola Lotaryńskiego i księcia Waldecka, na
prawym zaś wojska polskie. Bitwa, która
rozpoczęła się nazajutrz, przebiegła dokładnie według planu ułożonego przez Sobieskiego. Najpierw wojska niemiecko-austriackie związały przeciwnika walką i odwróciły
jego uwagę od poczynań wosk koronnych, co
pozwoliło im na rozwinięcie szyku. Dopiero
około godziny 17.00 Kara Mustafa rozkazał,
aby oddziały oblegające miasto wzmocniły
lewe skrzydło Turków, ale było już za późno.

W godzinę później, z prawego skrzydła i
centrum wojsk sprzymierzonych, do ataku
ruszyło ponad 20 tys. jeźdźców. Kara
Mustafie nie udało się nawet zorganizować
obrony obozu, jego armia uciekła w bezładzie.
Straty tureckie w tej bitwie oceniane są na
15 tys. zabitych, straty wojsk sprzymierzonych
na 3,5 tys. zabitych i rannych. Wiktoria
wiedeńska na zawsze złamała siłę ekspansji
Imperium Otomańskiego.
Janusz Wojtasik
Żródło: "Mówią wieki", nr 9, 1982
http://www.wilanow-palac.pl/
bitwa_pod_wiedniem_12_wrzesnia_1683_r.html

Polska pod Krzyżem:
trwają przygotowania do wielkiej akcji
modlitewnej
14 września o 11:00 we Włocławku rozpocznie się akcja Polska pod
Krzyżem zorganizowana przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji
Solo Dios Basta. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy
antychrześcijańskiej ofensywy. „To będzie dzień, który zapamiętamy
do końca życia” – zachęcają organizatorzy.
„Wydarzenie będziemy przeżywać na ogromnej przestrzeni, która
pomieści nawet 1 000 000 ludzi! Tak, więc zapraszamy, by wszyscy
Polacy, zarówno we Włocławku, jak i w swoich parafiach, miastach,
wsiach i domach stanęli pod Krzyżem Zbawiciela. To będzie dzień,
który zapamiętamy do końca życia” – piszą organizatorzy.
Organizatorzy spotkania, poza zaangażowaniem we wspólnotową
modlitwę we Włocławku, zachęcają wszystkich Polaków, aby
niezależnie od tego, gdzie mieszkają, 14 września w swoich parafiach,
miastach, wsiach i domach stanęli pod krzyżem Zbawiciela. „Podczas
modlitwy POLSKA POD KRZYŻEM chcemy prosić o potrzebne łaski
dla naszych rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych. Chcemy
prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują
pustkę w swoim życiu. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę i Kościół,
dajmy się poprowadzić Maryi pod Krzyż. Wróćmy do podstaw, do
korzeni – do tego, co dla nas najświętsze i najdroższe” – napisali
organizatorzy w specjalnym oświadczeniu.
Bezpośrednim przygotowaniem do Wydarzenia będzie modlitewne
JERYCHO polegające na odmówieniu jednej tajemnice różańca
świętego w dniach 11-13 września 2019r. Zapisy na JERYCHO są na
stronie: https://polskapodkrzyzem.pl/#walka-duchowa
Z naszej parafii wyrusza pielgrzymka na to Wydarzenie.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela Zwykła – 08 września 2019 r.
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

Na to wyjątkowe wydarzenie, Parafialna 11 .W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym,
organizuje autokarową pielgrzymkę, na
− w czwartek, 12 września, wspomnienie
którą serdecznie zaprasza. Wyjazd 14
Najśw. Imienia Maryi,
września, o godz. 7.00., z parkingu przy
2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
− w piątek, 13 września, wspomnienie
poczcie. Pobyt na miejscu do godz. 21.30.
zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30.
św. Jana Chryzostoma, biskupa i
Planowany powrót około północy. Koszt
W czasie Mszy zostaną poświęcone torniDoktora Kościoła,
wyjazdu 60 zł od osoby. Są jeszcze wolne
stry i przybory szkolne.
miejsca. Zapisy u siostry Melanii w za− w sobotę, 14 września, święto Podwyżkrystii.
3. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
szenia Krzyża Świętego.
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
8. W sobotę, 14 września br., w łączności
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
4. W piątek, 13 września, po Mszy św. o godz.
duchowej z ogólnopolskim spotkaniem
imieniny,
składamy życzenia błogosła„ Polska pod Krzyżem”, będzie możliwość
18.00., zostanie odprawione Nabożeństwo
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
nocnego czuwania modlitewnego przed
Fatimskie.
w życiu osobistym i zawodowym.
Najświętszym Sakramentem. Czuwanie
5. Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotorozpoczniemy o godz. 19.45, a zakończy- 12. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
wujących się do Pierwszej Komunii Świętej i
my 15 września Mszą Świętą o godz.7.00
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalich rodziców odbędzie się w następną
rano. Na modlitwę zapraszamy wszystkich
nego Seminarium Duchownego w Warniedzielę, 15 września. Zapraszamy na
chętnych parafian w dowolnej godzinie.
szawie.
Mszę św. o godz. 11.30. po której siostry
katechetki przekażą najważniejsze infor- 9. W naszej parafii zostaną odprawione
Nabożeństwo Fatimskie
kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne
macje.
Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje
6. Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę
13 września 2019 r.
rozpoczną się 7 października, a zakończą
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
2 grudnia br. W tym okresie odbędzie się
w czwartek 12 września, o godz. 18.00.
11 spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz
Mszy św. przewodniczyć będzie Jego
Lis wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu
Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.
Świętym. Rekolekcje adresowane są do
W czasie Mszy św. modlić się będziemy za
młodzieży i dorosłych.
naszych parafian i wszystkich mieszkańców
Więcej informacji na stronie oraz
Wilanowa. Zapraszamy do licznego udziału
facebooku naszej parafii.
w uroczystości.
10. Komisja Wychowania Katolickiego KEP
7. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
wystosowała apel do rodziców i prawnych
14 września br., w naszej Ojczyźnie, z iniopiekunów, przypominając, że to oni
cjatywy organizatorów „Różaniec do granic"
Msza Święta o godz. 18:00
decydują o udziale dzieci w zajęciach
przeprowadzona zostanie akcja modlitewna
dodatkowych prowadzonych w szkole.
Różaniec i procesja wokół kościoła
„Polska pod Krzyżem”. Ogólnopolskie
Apel ten związany jest z planowanym
z figurą MB Fatimskiej.
spotkanie modlitewne odbędzie się na
wprowadzeniem do szkół szeroko rozulotnisku w Kruszynie, k. Włocławka, przy
mianej edukacji seksualnej. Więcej
Nabożeństwo zakończymy
krzyżu, gdzie 7 czerwca 1991 r. sprawował
informacji można znaleźć na stronie:
Apelem Jasnogórskim
Eucharystię Ojciec Święty Jan Paweł II.
www.katecheza.episkopat.pl.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 9, 13-18

Czytanie z Mądrości: Któż z ludzi rozezna
zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?
Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało
przygniata duszę i ziemski namiot obciąża
rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy
rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co
mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na
niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś
Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego
Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi
stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe,
i zostali ocaleni przez Mądrość.

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

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka i mówisz:
«Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak
wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

DRUGIE CZYTANIE
od 08.09.2019 do 13.10.2019
Maryjo polecamy Ci
dzieci i młodzież,
aby w nowym roku szkolnym
pomnażały swoją wiedzę
i talenty dane od Boga.
Chroń ich od złego.

Nr 548

S Ł O W A

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby
zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże
postanowiłem nie czynić niczego bez twojej
zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby
z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to
oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go
odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika,
lecz więcej niż niewolnika, jako brata
umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla
mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak
mnie.

Flm 9b-10. 12-17
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filemona: Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz
jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię
za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam;
ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do
domu.

Nr 548

W Klimatach:
80 lat temu rozpoczęła się II wojna
światowa - cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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12 września 1683 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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- zaproszenie na uroczystość . . . . . . . . . . . . 3
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Oto słowo Boże
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Oto słowo Boże

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

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

XXIII Niedziela Zwykła

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

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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Ps 119 (118), 135
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA
Łk 14, 25-33
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i
siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy,
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
Pan Jezus podaje dzisiaj dwa przykłady:
człowieka, który pragnie zbudować wieżę
oraz króla, który ma stoczyć bitwę. Ten
pierwszy ma obliczyć, czy starczy mu na
wykończenie swojej budowli. Jeśli nie, to,
zdaniem Pana Jezusa, nie warto nawet
zaczynać budowy. Drugi ma sprawdzić, czy
jego wojsko ma szansę pokonać przeciwnika.
Jeśli nie, to w ogóle nie powinien zaczynać
bitwy.
Podobnie jest z uczniami Chrystusa: uczeń
musi usiąść i obliczyć, czy jest w stanie
wszystko zostawić dla Mistrza (łącznie z najbliższą rodziną) i pójść za Nim. Jeśli nie, to
nie warto nawet zaczynać drogi z Jezusem.
Uczciwe zrobienie takich obliczeń prowadzi
do jednego wyniku: sami z siebie nie
jesteśmy w stanie zostawić wszystkiego.
Dlatego właśnie na drodze wiary zawsze
pierwszeństwo ma Pan Bóg, który pierwszy
nas zaprasza do tej drogi, prowadzi nas nią i
umacnia. Od nas wymaga natomiast postawy
gotowości pójścia za Nim i niesienia
codziennego krzyża.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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