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Nabożeństwo uwielbieniowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00., a po nim modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w niedziele o godz.17.00., a w dni pow-
szednie po Mszy Św. o godz.17.00. Dzieci 
na wspólny Różaniec zapraszamy szcze-
gólnie w poniedziałki, wtorki i czwartki 
o godz.17.30.     
W poniedziałek 7 października we wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny Różań-
cowej zostanie odprawiona Msza św. o go-
dzinie 18.00. Zelatorki i Członków Kół Ży-
wego Różańca serdecznie zapraszamy na 
spotkanie, które odbędzie się w dzwonnicy 
po Mszy św.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca,      
1 października, zapraszamy Rodziców na
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwła-
szcza tych które odeszły od Boga i Koś-
cioła, na godz.17.30. Msza św. w intencji 
rodziców i dzieci zostanie odprawiona tym 
razem o godz.17.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 3 paź-
dziernika, Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godzi-
nie 17.00., a po Mszy św. Nabożeństwo 
Różańcowe. W tym dniu, w sposób szcze-
gólny modlimy się o powołania kapłańskie. 
W piątek, 4 października, Msza św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o 
godz.12.00. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać rano i od 
godz.16.00, w czasie adoracji Najświę-
tszego Sakramentu. Pragniemy odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. 
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W Klimatach:

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

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.

w poniedziałek, 30 września, wspom-
nienie św. Hieronima, prezbitera i dok-
tora Kościoła,
we wtorek, 1 października, wspomnie-
nie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dziewicy, doktora Kościoła,
w środę, 2 października, wspomnienie 
świętych Aniołów Stróżów, 
w piątek, 4 października, wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu,
w sobotę, 5 października, wspomnienie 
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dzie-
wicy.

−−

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

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Am 6, 1a. 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa: Tak mówi 
Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na 
Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na 
łożach z kości słoniowej i wylegują się na 
dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta 
ze środka obory. Improwizują na strunach harfy 
i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. 
Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się 
namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na 
czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono 
hulaków».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
Albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 6, 11-16

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Ty, o człowiecze 
Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożno-
ścią, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. 
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o 
nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 
świadków. 
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 
wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – 
ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez 
zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. 

Ukaże je, we właściwym czasie, błogo-
sławiony i jedyny Władca, Król królujących i 
Pan panujących, jedyny mający nieśmier-
telność, który zamieszkuje światłość niedo-
stępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie 
może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! 
Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 8, 9

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał 
się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić.

EWANGELIA 
Łk 16, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył 
pewien człowiek bogaty, który ubierał się         
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. 
A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został 
pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, 
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i 
Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij 
Łazarza, aby koniec swego palca umoczył     
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham 
odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny 
sposób – niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto 
między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do 
was przejść nie może ani stamtąd nie 
przedostają się do nas”. Tamten rzekł: 
„Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na 
to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: 
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł 
tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł 
do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: 
„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
  Czasem się słyszy narzekania w stylu 
„byłbym lepszym chrześcijaninem, gdyby...”: 
kazania były lepsze, ksiądz mnie nie zraził 
przy spowiedzi, teściowa pierwsza wycią-
gnęła rękę, brat przystał na moje warunki 
podziału spadku, moja praca nie zajmowała 
mi tyle czasu, żona tak nie narzekała, mąż 
lepiej mnie słuchał, dzieci nie wymagały tyle 
poświęcenia itd. 

  W tym kontekście pouczająca jest rozmowa 
bogacza z Abrahamem, który prosi, aby 
posłał Łazarza (zmarłego już), aby ten wez-
wał do nawrócenia jego braci, aby nie znaleźli 
się w Otchłani jak on. Na to odpowiada 
Abraham: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają”. „Nie, ojcze Abrahamie 
– odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umar-
łych poszedł do nich to się nawrócą”.
Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków
nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych
powstał, nie uwierzą” (Łk 16,27-31).

 Analogicznie jest także dzisiaj: mamy Kościół 
jaki mamy, rodzinę i pracę jaką mamy, i w 
takich warunkach mamy się nawracać, a nie 
czekać aż Pan Bóg dostosuje rzeczywistość 
do naszych wymagań. Bo, jak powiada 
dzisiejsza Ewangelia, i tak nic by to nie 
zmieniło.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

Oto Słowo Pańskie

1

Więcej informacji na:
www.parafiawilanow.pl 

Imiona i nazwiska oraz adresy osób pra-
gnących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub        
w kancelarii parafialnej.  
Pragniemy zachęcić wszystkich parafian
do włączenia się do odprawianego w na-
szym kościele Nabożeństwa Pierwszoso-
botniego, którego intencją jest wynagra-
dzanie za zniewagi wobec Niepokalanego 
Serca Maryi. Rozpoczynamy Mszą św. 
o godz. 7.00. Po Mszy św. przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem od-
mawiamy jedną część różańca, a nastę-
pnie podejmujemy piętnastominutowe roz-
myślanie w ciszy nad wskazaną przez
kapłana tajemnicą różańca świętego. Od-
prawianie pierwszych pięciu kolejnych so-
bót miesiąca można rozpocząć w dowol-
nym dla siebie czasie.

Jak co roku, nasza parafia organizuje
uroczyście Jubileusz Małżeństw obcho-
dzących rocznicę swojego ślubu. Uroczy-
sta Msza Święta odbędzie się w niedzielę,
13 października o godz.16.00. Dostojnych
Jubilatów zapraszamy, by potwierdzili swój 
udział w dziękczynnej Mszy św. sprawo-
wanej w ich intencji.
Siostry Katechetki organizują pielgrzymkę 
do Gietrzwałdu w sobotę, dniu 5 paź-
dziernika. Jeszcze jest kilka miejsc wol-
nych, zapraszamy dzieci i dorosłych.
Zapisy u sióstr katechetek lub w zakrystii u 
s. Melanii.

W niedzielę, 6 października o godz. 11:00 
odbędzie się spotkanie dzieci i rodziców 
klas III przygotowujących się do I Komunii 
świętej. Podczas Mszy św. o 11:30 będą 
poświęcone różańce dla dzieci komu-
nijnych.  

W przyszłą niedzielę tj. 6 października Sio-
stry katechetki zapraszają na loterię misyj-
ną. Dochód jest przeznaczony na misje do 
Kamerunu, gdzie siostry Pasjonistki pro-
wadzą szkołę i przedszkole, utrzymywane 
z datków. Można przynosić rzeczy na 
fanty i wziąć udział w loterii.
W dniu dzisiejszym zapraszamy na kier-
masz owoców i soków naturalnych, który 
ma miejsce przed Dzwonnicą. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−−

−−
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Polacy, nawróćcie się, póki jest czas! - cd.

Lech Dokowicz mówił między innymi             
o ochronie życia: „Pojechaliśmy do Holandii i
chcieliśmy rozmawiać z lekarzami, którzy
zabijają ludzi starszych. Naszym celem był
tzw. ojciec chrzestny eutanazji. Pracował na
oddziale noworodków, jak rodziło się chore
dziecko, sam podejmował decyzję o jego
życiu lub śmierci. Okazało się, że w domu
tego człowieka odbywały się satanistyczne
rytuały, cały dom pełen był satanistycznych
obrazów. On do końca nie zrozumiał, kim
jesteśmy, wypowiedział zdania, dzięki którym
wielu zrozumiało czym jest eutanazja. To jest
ciemność, to jest coś, co sprawia, że           
w momencie odchodzenia ze świata, gdy
człowiek mógłby podjąć decyzję o powrocie
do Boga, nie daje się na to szansy”.

 Jako receptę na walkę ze złem Dokowicz 
podał modlitwę. „Dlaczego się nie modlisz, 
dlaczego modlitwa nie jest na pierwszym 
miejscu?” - pytał prelegent wskazując, że 
obrońcy życia w Ameryce całą dobę modlą 
się. "Po 10 latach pracy przed klinikami                
w USA, w stanie Nowy Jork zamknięto 
połowę klinik aborcyjnych i uratowano życie 
wieczne wielu osób - wskazywał.

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.    

  „Co mówi nam Pan Bóg? Nasze działania 
muszą wypływać z doświadczenia modlitwy,  
z kolan, musimy pełnić Jego wolę, a nie 
realizować swoją” – mówił Dokowicz. „Wielu 
myśli o grzechach przeciwko życiu. Zabijanie 
nienarodzonych jest w oczach Boga tak 
potworne, że woła o pomstę do nieba, a to 
znaczy, że nie będzie pokoju w żadnym 
narodzie, dopóki będą trwały takie czyny. Jeśli 
znajdą się ludzie, którzy zniosą te przepisy  
o aborcji, Bóg pobłogosławi tak, że będziemy
płakać ze szczęścia. Ustanawiający prawa
aborcyjne mają krew na rękach i stoją nad
przepaścią piekła” – podkreślił prelegent.

 „Po 1989 r. wielu Polaków porzuciło życie 
duchowe, przestali modlić się z dziećmi przy 
ich łóżeczkach, wybrali materializm. Jeżeli 
dzieci nie są tak wychowywane, nie ma 
przekazu wiary w domach, żeby ochronić ich 
przed pokusami, to dzieje się to, co widzimy. 
Ludzie zaczęli traktować grzech jako zabawę, 
przyjemność, nic groźnego. Potrzeba więc 
nawrócenia. Polacy, nawróćcie się, póki jest 
czas!” – apelował Dokowicz. Zachęcał do 
zawierzenia się Maryi i stanięcia pod krzyżem. 
„Będziemy patrzeć w stronę krzyża Pana 
przez pryzmat życia, by zanieść to, co trudne, 
ale też i prosić, żeby móc zmartwychwstać”.

Żródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/45237/Lech-Dokowicz-
podczas-spotkania-„Polska

Ks. Dolindo Ruotolo

Życie księdza Dolindo było niezwykłe. 
Jednak dopiero jego duchowy dorobek 
został właściwie doceniony po śmierci. 
Dzisiaj każdy z nas już zna modlitwę 
„Jezu, Ty się tym zajmij”. Kim był ks. 
Dolindo i dlaczego jego modlitwa jest tak 
skuteczna? 
  Urodził się 6 października 1882 r. w Ne-
apolu. Zawsze było w nim widać „neapo-
litańskie usposobienie”. Był znany z tego, jak 
obchodził się z innymi: był niezwykłe wrażliwy 
i opiekował się biednymi do tego stopnia, że 
całował żebraków i niekiedy prosił o wy-
baczenie, jeśli w jakikolwiek sposób wobec 
nich zawinił. Opiekował się bezdomnymi         
z niezwykłym oddaniem i poświęcał im więk-
szość czasu. Niektórzy pamiętają nawet, jak 
najuboższym wystawiał recepty na leki, 
podpisując się jako „Doktor Głupia Packa na 
Muchy” (wł. Doctor Cretinico Sciosciam-
mocca). Wielu ludzi wspomina go jako 
księdza, który miał w sobie niezwykłą 
empatię i niezwykły dar.

   Całe życie ojca Dolindo było świadectwem 
wielkiego zaufania do Pana Boga. Zawsze 
powtarzał: Nawet gdy będę leżał w ziemi, 
ciało się rozłoży i robaki będą mnie obgryzać, 
zapukajcie w mój grób, a ja wam odpowiem: 
„Ufaj Bogu!”. 

  Znany był z bezgranicznego zaufania do 
Pana Boga. Gdy opatrywał biednych czy 
bezdomnych nie bał się, że się zarazi. 
Całował w stopy nawet zakażonych i przytulał 
ich z ojcowską miłością.  

   Ojciec Pio rok przed śmiercią mówił o ks. 
Dolindo: Nic, co wyszło spod pióra ks. 
Dolindo, ani jedno słowo, nie może zostać 
zaprzepaszczone. Święty to kapłan!  Choć 
ks. Dolindo i o. Pio nie znali się osobiście, 
obaj mieli dar „czytania duszy”, mieli 
niezwykłą relacj. Można powiedzieć, że był to 
rodzaj duchowej przyjaźni, w której obaj się 
wspierali.  

  Lech Dokowicz, jeden z organizatorów spotkania ewangelizacyjnego „Polska pod Krzy-
żem”. Wygłosił  konferencję pt. „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa w współczesnym 
świecie”. Jest ona dostępna do odsłuchania na stronie www.polskapodkrzyzem.pl
   Po Eucharystii świadectwo i konferencję o ks. Ruotolo Dolindo mówiła Joanna Bątkiewicz-
Brożek, a o godz. 20:00 uczestnicy spotkania wzięli udział w Drodze Krzyżowej, która była 
transmitowana przez TVP1. Podczas Drogi Krzyżowej mogliśmy wysłuchać świadectw 
jedenastu osób o przeżywaniu przez nich cierpienia i noszeniu Krzyża codzienności. Mieliśmy 
okazję do umocnienia swojej wiary i złożenia pod Chrystusowym Krzyżem swoich próśb. 

Proroctwo o Polsce 

Ksiądz Dolindo miewał wiele wizji Jezusa 
i Maryi, które opisywał w listach do swoich 
bliskich. Były to krótkie zdania, które 
zazwyczaj miały kogoś po prostu pokrzepić, 
jednak dzisiaj można powiedzieć, że były to 
po prostu proroctwa. W jednym z nich, 
kierowanym do polskiego arystokraty, 
hrabiego Witolda Laskowskiego, napisał 
słowa, jakie usłyszał od Maryi:  

Maryja do duszy. Świat idzie ku zatracie, 
ale Polska, jak w czasach Sobieskiego, 
dzięki pobożności do Mojego serca będzie 
dzisiaj jak tamci w liczbie 20 tysięcy, którzy 
uratowali Europę i świat przed turecką 
tyranią. Polska uwolni świat od najstra-
szliwszej tyranii komunistycznej. Pojawi się 
nowy Jan, który w heroicznym marszu 
rozerwie kajdany i pokona granice 
narzucone przez komunistyczną tyranię. 
Pamiętaj o tym. Błogosławię Polskę. 
Błogosławię ciebie. Błogosławcie mnie. 
Ubogi ksiądz Dolindo Ruotolo – ulica 
Salvator Rosa 58, Neapol”. [cyt. Antonio 
Socci, Tajemnice Jana Pawła II] 

Co ciekawe, kartka ta zaginęła potem na 
wiele lat. Dopiero po wyborze Karola Wojtyły 
na papieża w 1978 r. duchowe uczennice 
ks. Dolindo odkryły kopię zapisku prze-
niesioną do jednego z zeszytów Stowarzy-
szenia Apostolstwa Wydawniczego. Jak się 
potem okazało, jej oryginał był oparty            
o ścianki kasy pancernej, w której
przechowywał tajne dokumenty biskup
słowacki Paweł Hnilica, bliski przyjaciel Jana
Pawła II. Można powiedzieć, że ojciec
Dolindo przepowiedział nie tylko wybór
Polaka na papieża, ale również upadek
komunizmu.

Zofia Kędziora
Źródło:
https://misyjne.pl/ks-dolindo-ruotolo-kim-jest-
niezwykly-mistyk-i-kandydat-na-oltarze/

"Polska pod Krzyżem" - uczestnicy spotkania - 
m.in.pielgrzymi z naszej parafii.

"Polska pod Krzyżem" - modlitwa prowadzona 
w naszej parafii przez Siostry Pasjonistki.

WTOREK
1 października 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
2 października 2019 r. 

godz 17:00 
Msza Święta w intencji kapłanów 

pracujących w naszej parafii.

CZWARTEK 
3 października 2019 r.

- Dzień Kapłański 
po Mszy Świętej o  godz. 17:00 

odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu modlimy się 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
o powołania kapłańskie. 

SOBOTA
5 października 2019 rok godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa przeciw 
Niepokalanemu Poczęciu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego. 

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z kapłanem.    

PIĄTEK
4 października 2019 r. 

Jak modlić się w trudnych 
i beznadziejnych sytuacjach?

Jak się modlić, gdy nie możesz już znieść cierpienia? Oto wskazówka ks. Dolindo, który 
używa metafory bitwy - walki duchowej: "nie przejmuj się tym, co możesz zrobić, czy tym, 
co możesz napisać; zamiast tego módl się cicho, z pokorą i wiarą. Modlitwa wprowadza 
plan generała w życie, przynosi nowe posiłki z nieba. Modisz się i łaskawie pada deszcz,    
a aniołowie idą w marszu".

Ks. Dolindo wskazał również na modlitwę, która zawsze niszczy plany szatana, 
pokonuje diabła: "Modlitwa jest jak bombardowanie z wysoka; zanim posuniesz się do 
przodu w walce musisz wejść na dużą wysokość i z nieba wyrzucić bomby, które zniszczą 
plany Szatana". Jedną z tych "bomb" jest prosta modlitwa: "módlcie się do Boga z wiarą     
z pewnością: Panie, zakończ to zło, błagam Cię, przez Twoją chwałę".

Jak pisze ks. Dolindo: "To zdanie, które jest tak proste, po wejściu do nieba staje się 
niczym wielka chmura; ładuje się niebiańską elektrycznością, zakrzywia się w kierunku 
ziemi i uwalnia błyskawicę, pali magazyny prochu, niszczy artylerię wroga, uwalnia ziemię, 
a potem staje się uzdrawiającym deszczem".

Bądź cierpliwy, szukaj pokoju

Ks. Ruotolo jako znakomity kaznodzieja często korzystał z rozmaitych metafor. W tym 
samym tekście pokazał, że w modlitwie, wierze i pokorze, trzeba być jak niektóre owady: 
"Potrzebujesz cierpliwości, wytrwałości i spokoju? Bądź jak mrówka: jeśli zniszczysz jej 
pracę, kopiec, który zbudowała, to co ona robi? Odbudowuje go z takim samym spokojem 
jak przedtem. Bądź jak pająk: co się stanie, jeśli zniszczysz jego sieć? Pająk odbudowuje 
ją w nocy i chroni się w rogu ściany. A jeśli znowu zrujnujesz jego pracę? Udaje się gdzie 
indziej, aż uda mu się wyłożyć pułapkę na muchę".

Tej samej cierpliwości, siły woli, potrzebujemy w życiu duchowym. Jeśli ci jej brakuje - 
zawierz to Bogu i próbuj. Nie przejmuj się upadkami, zawsze oddawaj je Bogu, który 
zawsze Cię szuka i przebacza.

"Szukasz własnej duszy? Rozciągnij sieć, aby ją uchwycić. Ta sieć musi być stworzona 
nie za pomocą nici, lecz poprzez otwarcie się, przez oddanie twojego cierpienia, przez 
twoje modlitwy i przez twoje prośby. Jeśli błąd, sidło lub jakieś zło niszczy twoją sieć, 
odbuduj ją tyle razy, ile potrzeba, zawsze z tym samym spokojem" - podkreśla ks. Dolindo 
- "Nadejdzie dzień, w którym schwytasz duszę, (...) sprawisz, że ta dusza się odrodzi".

"Bądź zawsze spokojny, spoczywaj w Bogu, żyj w Bogu, nie szukaj tak bardzo ludzi i
ich ludzkich dróg" - wskazuje ks. Dolindo - "Cierpliwość to idealny sposób, a dzięki
cierpliwości wygrasz".

Źródło:
www.deon.pl/wiara/duchowosc/ks-dolindo-o-tym-jak-modlic-sie-w-trudnych-i-beznadziejnych-
sytuacjach,489084
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Polacy, nawróćcie się, póki jest czas! - cd.

Lech Dokowicz mówił między innymi             
o ochronie życia: „Pojechaliśmy do Holandii i
chcieliśmy rozmawiać z lekarzami, którzy
zabijają ludzi starszych. Naszym celem był
tzw. ojciec chrzestny eutanazji. Pracował na
oddziale noworodków, jak rodziło się chore
dziecko, sam podejmował decyzję o jego
życiu lub śmierci. Okazało się, że w domu
tego człowieka odbywały się satanistyczne
rytuały, cały dom pełen był satanistycznych
obrazów. On do końca nie zrozumiał, kim
jesteśmy, wypowiedział zdania, dzięki którym
wielu zrozumiało czym jest eutanazja. To jest
ciemność, to jest coś, co sprawia, że
w momencie odchodzenia ze świata, gdy
człowiek mógłby podjąć decyzję o powrocie
do Boga, nie daje się na to szansy”.

Jako receptę na walkę ze złem Dokowicz 
podał modlitwę. „Dlaczego się nie modlisz, 
dlaczego modlitwa nie jest na pierwszym 
miejscu?” - pytał prelegent wskazując, że 
obrońcy życia w Ameryce całą dobę modlą 
się. "Po 10 latach pracy przed klinikami                
w USA, w stanie Nowy Jork zamknięto 
połowę klinik aborcyjnych i uratowano życie 
wieczne wielu osób - wskazywał.

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.    

„Co mówi nam Pan Bóg? Nasze działania 
muszą wypływać z doświadczenia modlitwy, 
z kolan, musimy pełnić Jego wolę, a nie 
realizować swoją” – mówił Dokowicz. „Wielu
myśli o grzechach przeciwko życiu. Zabijanie 
nienarodzonych jest w oczach Boga tak 
potworne, że woła o pomstę do nieba, a to
znaczy, że nie będzie pokoju w żadnym
narodzie, dopóki będą trwały takie czyny. Jeśli 
znajdą się ludzie, którzy zniosą te przepisy
o aborcji, Bóg pobłogosławi tak, że będziemy
płakać ze szczęścia. Ustanawiający prawa
aborcyjne mają krew na rękach i stoją nad
przepaścią piekła” – podkreślił prelegent.

„Po 1989 r. wielu Polaków porzuciło życie 
duchowe, przestali modlić się z dziećmi przy 
ich łóżeczkach, wybrali materializm. Jeżeli 
dzieci nie są tak wychowywane, nie ma 
przekazu wiary w domach, żeby ochronić ich 
przed pokusami, to dzieje się to, co widzimy. 
Ludzie zaczęli traktować grzech jako zabawę, 
przyjemność, nic groźnego. Potrzeba więc 
nawrócenia. Polacy, nawróćcie się, póki jest 
czas!” – apelował Dokowicz. Zachęcał do 
zawierzenia się Maryi i stanięcia pod krzyżem. 
„Będziemy patrzeć w stronę krzyża Pana 
przez pryzmat życia, by zanieść to, co trudne, 
ale też i prosić, żeby móc zmartwychwstać”.

Żródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/45237/Lech-Dokowicz-
podczas-spotkania-„Polska

Ks. Dolindo Ruotolo

Życie księdza Dolindo było niezwykłe. 
Jednak dopiero jego duchowy dorobek 
został właściwie doceniony po śmierci. 
Dzisiaj każdy z nas już zna modlitwę 
„Jezu, Ty się tym zajmij”. Kim był ks. 
Dolindo i dlaczego jego modlitwa jest tak 
skuteczna? 

Urodził się 6 października 1882 r. w Ne-
apolu. Zawsze było w nim widać „neapo-
litańskie usposobienie”. Był znany z tego, jak 
obchodził się z innymi: był niezwykłe wrażliwy 
i opiekował się biednymi do tego stopnia, że 
całował żebraków i niekiedy prosił o wy-
baczenie, jeśli w jakikolwiek sposób wobec 
nich zawinił. Opiekował się bezdomnymi         
z niezwykłym oddaniem i poświęcał im więk-
szość czasu. Niektórzy pamiętają nawet, jak 
najuboższym wystawiał recepty na leki, 
podpisując się jako „Doktor Głupia Packa na 
Muchy” (wł. Doctor Cretinico Sciosciam-
mocca). Wielu ludzi wspomina go jako 
księdza, który miał w sobie niezwykłą 
empatię i niezwykły dar.

Całe życie ojca Dolindo było świadectwem 
wielkiego zaufania do Pana Boga. Zawsze 
powtarzał: Nawet gdy będę leżał w ziemi, 
ciało się rozłoży i robaki będą mnie obgryzać, 
zapukajcie w mój grób, a ja wam odpowiem: 
„Ufaj Bogu!”. 

Znany był z bezgranicznego zaufania do 
Pana Boga. Gdy opatrywał biednych czy 
bezdomnych nie bał się, że się zarazi. 
Całował w stopy nawet zakażonych i przytulał 
ich z ojcowską miłością.  

Ojciec Pio rok przed śmiercią mówił o ks. 
Dolindo: Nic, co wyszło spod pióra ks. 
Dolindo, ani jedno słowo, nie może zostać 
zaprzepaszczone. Święty to kapłan! Choć 
ks. Dolindo i o. Pio nie znali się osobiście, 
obaj mieli dar „czytania duszy”, mieli 
niezwykłą relacj. Można powiedzieć, że był to 
rodzaj duchowej przyjaźni, w której obaj się 
wspierali.  

Lech Dokowicz, jeden z organizatorów spotkania ewangelizacyjnego „Polska pod Krzy-
żem”. Wygłosił konferencję pt. „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa w współczesnym 
świecie”. Jest ona dostępna do odsłuchania na stronie www.polskapodkrzyzem.pl

Po Eucharystii świadectwo i konferencję o ks. Ruotolo Dolindo mówiła Joanna Bątkiewicz-
Brożek, a o godz. 20:00 uczestnicy spotkania wzięli udział w Drodze Krzyżowej, która była 
transmitowana przez TVP1. Podczas Drogi Krzyżowej mogliśmy wysłuchać świadectw 
jedenastu osób o przeżywaniu przez nich cierpienia i noszeniu Krzyża codzienności. Mieliśmy 
okazję do umocnienia swojej wiary i złożenia pod Chrystusowym Krzyżem swoich próśb. 

Proroctwo o Polsce 

Ksiądz Dolindo miewał wiele wizji Jezusa 
i Maryi, które opisywał w listach do swoich 
bliskich. Były to krótkie zdania, które 
zazwyczaj miały kogoś po prostu pokrzepić, 
jednak dzisiaj można powiedzieć, że były to 
po prostu proroctwa. W jednym z nich, 
kierowanym do polskiego arystokraty, 
hrabiego Witolda Laskowskiego, napisał 
słowa, jakie usłyszał od Maryi:  

Maryja do duszy. Świat idzie ku zatracie, 
ale Polska, jak w czasach Sobieskiego, 
dzięki pobożności do Mojego serca będzie 
dzisiaj jak tamci w liczbie 20 tysięcy, którzy 
uratowali Europę i świat przed turecką 
tyranią. Polska uwolni świat od najstra-
szliwszej tyranii komunistycznej. Pojawi się 
nowy Jan, który w heroicznym marszu 
rozerwie kajdany i pokona granice 
narzucone przez komunistyczną tyranię. 
Pamiętaj o tym. Błogosławię Polskę. 
Błogosławię ciebie. Błogosławcie mnie. 
Ubogi ksiądz Dolindo Ruotolo – ulica 
Salvator Rosa 58, Neapol”. [cyt. Antonio 
Socci, Tajemnice Jana Pawła II] 

Co ciekawe, kartka ta zaginęła potem na 
wiele lat. Dopiero po wyborze Karola Wojtyły 
na papieża w 1978 r. duchowe uczennice 
ks. Dolindo odkryły kopię zapisku prze-
niesioną do jednego z zeszytów Stowarzy-
szenia Apostolstwa Wydawniczego. Jak się 
potem okazało, jej oryginał był oparty            
o ścianki kasy pancernej, w której
przechowywał tajne dokumenty biskup
słowacki Paweł Hnilica, bliski przyjaciel Jana
Pawła II. Można powiedzieć, że ojciec
Dolindo przepowiedział nie tylko wybór
Polaka na papieża, ale również upadek
komunizmu.

Zofia Kędziora
Źródło:
https://misyjne.pl/ks-dolindo-ruotolo-kim-jest-
niezwykly-mistyk-i-kandydat-na-oltarze/

"Polska pod Krzyżem" - uczestnicy spotkania - 
m.in.pielgrzymi z naszej parafii.

"Polska pod Krzyżem" - modlitwa prowadzona 
w naszej parafii przez Siostry Pasjonistki.

WTOREK
1 października 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
2 października 2019 r. 

godz 17:00 
Msza Święta w intencji kapłanów 

pracujących w naszej parafii.

CZWARTEK 
3 października 2019 r.

- Dzień Kapłański 
po Mszy Świętej o  godz. 17:00 

odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu modlimy się 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
o powołania kapłańskie. 

SOBOTA
5 października 2019 rok godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa przeciw 
Niepokalanemu Poczęciu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego. 

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z kapłanem.    

PIĄTEK
4 października 2019 r. 

Jak modlić się w trudnych 
i beznadziejnych sytuacjach?

Jak się modlić, gdy nie możesz już znieść cierpienia? Oto wskazówka ks. Dolindo, który 
używa metafory bitwy - walki duchowej: "nie przejmuj się tym, co możesz zrobić, czy tym, 
co możesz napisać; zamiast tego módl się cicho, z pokorą i wiarą. Modlitwa wprowadza 
plan generała w życie, przynosi nowe posiłki z nieba. Modisz się i łaskawie pada deszcz,    
a aniołowie idą w marszu".

Ks. Dolindo wskazał również na modlitwę, która zawsze niszczy plany szatana, 
pokonuje diabła: "Modlitwa jest jak bombardowanie z wysoka; zanim posuniesz się do 
przodu w walce musisz wejść na dużą wysokość i z nieba wyrzucić bomby, które zniszczą 
plany Szatana". Jedną z tych "bomb" jest prosta modlitwa: "módlcie się do Boga z wiarą     
z pewnością: Panie, zakończ to zło, błagam Cię, przez Twoją chwałę".

Jak pisze ks. Dolindo: "To zdanie, które jest tak proste, po wejściu do nieba staje się 
niczym wielka chmura; ładuje się niebiańską elektrycznością, zakrzywia się w kierunku 
ziemi i uwalnia błyskawicę, pali magazyny prochu, niszczy artylerię wroga, uwalnia ziemię, 
a potem staje się uzdrawiającym deszczem".

Bądź cierpliwy, szukaj pokoju

Ks. Ruotolo jako znakomity kaznodzieja często korzystał z rozmaitych metafor. W tym 
samym tekście pokazał, że w modlitwie, wierze i pokorze, trzeba być jak niektóre owady: 
"Potrzebujesz cierpliwości, wytrwałości i spokoju? Bądź jak mrówka: jeśli zniszczysz jej 
pracę, kopiec, który zbudowała, to co ona robi? Odbudowuje go z takim samym spokojem 
jak przedtem. Bądź jak pająk: co się stanie, jeśli zniszczysz jego sieć? Pająk odbudowuje 
ją w nocy i chroni się w rogu ściany. A jeśli znowu zrujnujesz jego pracę? Udaje się gdzie 
indziej, aż uda mu się wyłożyć pułapkę na muchę".

Tej samej cierpliwości, siły woli, potrzebujemy w życiu duchowym. Jeśli ci jej brakuje - 
zawierz to Bogu i próbuj. Nie przejmuj się upadkami, zawsze oddawaj je Bogu, który 
zawsze Cię szuka i przebacza.

"Szukasz własnej duszy? Rozciągnij sieć, aby ją uchwycić. Ta sieć musi być stworzona 
nie za pomocą nici, lecz poprzez otwarcie się, przez oddanie twojego cierpienia, przez 
twoje modlitwy i przez twoje prośby. Jeśli błąd, sidło lub jakieś zło niszczy twoją sieć, 
odbuduj ją tyle razy, ile potrzeba, zawsze z tym samym spokojem" - podkreśla ks. Dolindo 
- "Nadejdzie dzień, w którym schwytasz duszę, (...) sprawisz, że ta dusza się odrodzi".

"Bądź zawsze spokojny, spoczywaj w Bogu, żyj w Bogu, nie szukaj tak bardzo ludzi i
ich ludzkich dróg" - wskazuje ks. Dolindo - "Cierpliwość to idealny sposób, a dzięki
cierpliwości wygrasz".

Źródło:
www.deon.pl/wiara/duchowosc/ks-dolindo-o-tym-jak-modlic-sie-w-trudnych-i-beznadziejnych-
sytuacjach,489084

http://www.polskapodkrzyzem.pl
https://www.niedziela.pl/artykul/45237/Lech-Dokowicz-podczas-spotkania-%E2%80%9EPolska
https://www.niedziela.pl/artykul/45237/Lech-Dokowicz-podczas-spotkania-%E2%80%9EPolska
https://www.niedziela.pl/artykul/45237/Lech-Dokowicz-podczas-spotkania-%E2%80%9EPolska
https://misyjne.pl/ks-dolindo-ruotolo-kim-jest-niezwykly-mistyk-i-kandydat-na-oltarze/
https://misyjne.pl/ks-dolindo-ruotolo-kim-jest-niezwykly-mistyk-i-kandydat-na-oltarze/
https://misyjne.pl/ks-dolindo-ruotolo-kim-jest-niezwykly-mistyk-i-kandydat-na-oltarze/
http://www.deon.pl/wiara/duchowosc/ks-dolindo-o-tym-jak-modlic-sie-w-trudnych-i-beznadziejnych-sytuacjach
http://www.deon.pl/wiara/duchowosc/ks-dolindo-o-tym-jak-modlic-sie-w-trudnych-i-beznadziejnych-sytuacjach
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Nabożeństwo uwielbieniowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00., a po nim modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych       
w wypominkach rocznych.
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w niedziele o godz.17.00., a w dni pow-
szednie po Mszy Św. o godz.17.00. Dzieci 
na wspólny Różaniec zapraszamy szcze-
gólnie w poniedziałki, wtorki i czwartki 
o godz.17.30.
W poniedziałek 7 października we wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny Różań-
cowej zostanie odprawiona Msza św. o go-
dzinie 18.00. Zelatorki i Członków Kół Ży-
wego Różańca serdecznie zapraszamy na 
spotkanie, które odbędzie się w dzwonnicy 
po Mszy św.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca,      
1 października, zapraszamy Rodziców na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwła-
szcza tych które odeszły od Boga i Koś-
cioła, na godz.17.30. Msza św. w intencji 
rodziców i dzieci zostanie odprawiona tym 
razem o godz.17.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 3 paź-
dziernika, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godzi-
nie 17.00., a po Mszy św. Nabożeństwo 
Różańcowe. W tym dniu, w sposób szcze-
gólny modlimy się o powołania kapłańskie. 
W piątek, 4 października, Msza św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o 
godz.12.00. Z sakramentu pokuty i  poje-
dnania można będzie skorzystać rano i od 
godz.16.00, w czasie adoracji Najświę-
tszego Sakramentu. Pragniemy odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. 

Nr 551/ 29 września 2019 ISSN 2080-0010 
XXVI Niedziela Zwykła 

4  Nr 551

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E
XXVI Niedziela Zwykła – 29 września 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

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.

w poniedziałek, 30 września, wspom-
nienie św. Hieronima, prezbitera i dok-
tora Kościoła,
we wtorek, 1 października, wspomnie-
nie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dziewicy, doktora Kościoła,
w środę, 2 października, wspomnienie 
świętych Aniołów Stróżów, 
w piątek, 4 października, wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu,
w sobotę, 5 października, wspomnienie 
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dzie-
wicy.

−−

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

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Am 6, 1a. 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa: Tak mówi 
Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na 
Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na 
łożach z kości słoniowej i wylegują się na 
dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta 
ze środka obory. Improwizują na strunach harfy 
i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. 
Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się 
namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na 
czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono 
hulaków».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
Albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 6, 11-16

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Ty, o człowiecze 
Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożno-
ścią, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. 
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o 
nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 
świadków. 
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 
wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – 
ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez 
zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. 

Ukaże je, we właściwym czasie, błogo-
sławiony i jedyny Władca, Król królujących i 
Pan panujących, jedyny mający nieśmier-
telność, który zamieszkuje światłość niedo-
stępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie 
może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! 
Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 8, 9

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał 
się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić.

EWANGELIA 
Łk 16, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył 
pewien człowiek bogaty, który ubierał się         
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. 
A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został 
pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, 
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i 
Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij 
Łazarza, aby koniec swego palca umoczył     
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham 
odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny 
sposób – niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto 
między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do 
was przejść nie może ani stamtąd nie 
przedostają się do nas”. Tamten rzekł: 
„Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na 
to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: 
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł 
tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł 
do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: 
„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

Oto Słowo Pańskie

Polacy, nawróćcie się, póki jest czas! 
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K O M E N T A R Z
Czasem się słyszy narzekania w stylu 

„byłbym lepszym chrześcijaninem, gdyby...”: 
kazania były lepsze, ksiądz mnie nie zraził 
przy spowiedzi, teściowa pierwsza wycią-
gnęła rękę, brat przystał na moje warunki 
podziału spadku, moja praca nie zajmowała 
mi tyle czasu, żona tak nie narzekała, mąż 
lepiej mnie słuchał, dzieci nie wymagały tyle 
poświęcenia itd. 

W tym kontekście pouczająca jest rozmowa 
bogacza z Abrahamem, który prosi, aby 
posłał Łazarza (zmarłego już), aby ten wez-
wał do nawrócenia jego braci, aby nie znaleźli 
się w Otchłani jak on. Na to odpowiada 
Abraham: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają”. „Nie, ojcze Abrahamie 
– odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umar-
łych poszedł do nich to się nawrócą”.
Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków
nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych
powstał, nie uwierzą” (Łk 16,27-31).

Analogicznie jest także dzisiaj: mamy Kościół 
jaki mamy, rodzinę i pracę jaką mamy, i w 
takich warunkach mamy się nawracać, a nie 
czekać aż Pan Bóg dostosuje rzeczywistość 
do naszych wymagań. Bo, jak powiada 
dzisiejsza Ewangelia, i tak nic by to nie 
zmieniło.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

Oto Słowo Pańskie
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 Więcej informacji na:
www.parafiawilanow.pl 

 

Imiona i nazwiska oraz adresy osób pra-
gnących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub        
w kancelarii parafialnej.  
Pragniemy zachęcić wszystkich parafian 
do włączenia się do odprawianego w na-
szym kościele Nabożeństwa Pierwszoso-
botniego, którego intencją jest wynagra- 
dzanie za zniewagi wobec Niepokalanego 
Serca  Maryi.   Rozpoczynamy  Mszą   św. 
o godz. 7.00. Po Mszy św. przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem od-
mawiamy jedną część różańca, a nastę-
pnie podejmujemy piętnastominutowe roz-
myślanie w ciszy nad wskazaną przez
kapłana  tajemnicą różańca świętego. Od-
prawianie pierwszych pięciu kolejnych so-
bót miesiąca można rozpocząć w dowol-
nym dla siebie czasie.

Jak co roku, nasza parafia organizuje 
uroczyście Jubileusz Małżeństw obcho-
dzących rocznicę swojego ślubu. Uroczy-
sta Msza Święta odbędzie się w niedzielę, 
13 października o godz.16.00. Dostojnych 
Jubilatów zapraszamy, by potwierdzili swój 
udział w dziękczynnej Mszy św. sprawo-
wanej w ich intencji.
Siostry Katechetki organizują pielgrzymkę 
do Gietrzwałdu w sobotę, dniu 5 paź-
dziernika. Jeszcze jest kilka miejsc wol-
nych, zapraszamy dzieci i dorosłych. 
Zapisy u sióstr katechetek lub w zakrystii u 
s. Melanii.

W niedzielę, 6 października o godz. 11:00 
odbędzie się spotkanie dzieci i rodziców 
klas III przygotowujących się do I Komunii 
świętej. Podczas Mszy św. o 11:30 będą 
poświęcone różańce dla dzieci komu-
nijnych.  

W przyszłą niedzielę tj. 6 października Sio-
stry katechetki zapraszają na loterię misyj-
ną. Dochód jest przeznaczony na misje do 
Kamerunu, gdzie siostry Pasjonistki pro-
wadzą szkołę i przedszkole, utrzymywane 
z datków. Można przynosić rzeczy na 
fanty i wziąć udział w loterii.
W dniu dzisiejszym zapraszamy na kier-
masz owoców i soków naturalnych, który 
ma miejsce przed Dzwonnicą. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−−

−−
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