
Zapraszamy 
do chóru "Sanctae Annae"

Do śpiewania w chórze nie jest ko-
nieczna znajomość nut, ale zdolno-
ści muzyczne i chęć chwalenia Pana 
Boga przez śpiew. 

Próby odbywają się w każdy wtorek 
o godz.18.30 w dzwonnicy na Ip.
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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 13.10.2019 do 10.11.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, świat cały 
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy 
porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi 
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy 
zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś     
w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakże-
by coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie 
wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to 
wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo 
we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnie-
nie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających 
i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, 
by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, 
uwierzyli.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie 
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje 
panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, 
którzy upadają, i podnosi wszystkich 
zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Modlimy się 
stale za was, aby Bóg nasz  uczynił  was  god-

nymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił    
w was wszelkie pragnienie dobra oraz 
działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione 
imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy 
w Nim – za łaską Boga naszego i Pana 
Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgro-
madzenia się wokół Niego prosimy was, 
bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać 
w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź 
przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez 
list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już 
nastawał dzień Pański.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 3, 16               

W Klimatach:
Subiektywny przewodnik 
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odpusty za zmarłych? . . . . . . . . . . . . . . 3
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"Sanctae Annae" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa  
Czesława P. Szczepańskiego  . . . . . . . . 4

Ks. dr  Waldemar R. Macko 

Oto Słowo Pańskie
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Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

    

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zo-
stanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie 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 wy-
pominkach rocznych.

W poniedziałek, 4 listopada br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 5 listopada br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. 
Modlitwa różańcowa rodziców w intencji 
swoich dzieci rozpocznie się o godz. 
17.30.

Do 8 listopada można codziennie zyskać 
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy za 
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. Warunkiem pod-
stawowym uzyskania odpustu jest stan 
łaski uświęcającej.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:

9.

8.

10.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, 
ma życie wieczne.

EWANGELIA 
Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i 
był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć 
Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z po-
wodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesz-
nika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę 
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś         
w czymś skrzywdziłem, zwracam pocz-
wórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż 
i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł odszu-kać i zbawićto, co 
zginęło».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

   W jednej z przypowieści o Królestwie Bo-
żym Jezus odwołuje się do przykładu skarbu i 
drogocennej perły: Pewien człowiek znalazł 
skarb, poszedł sprzedał wszystko, aby nabyć 
ziemię, w której go znalazł. Kupiec zaś, 
poszukujący pięknych pereł, gdy znalazł tę 
drogocenną, sprzedał wszystko, aby ją nabyć. 

    Dzisiejsza Ewangelia nie mówi nam o „pew-
nym człowieku” ale ukazuje konkretnego, 
poznaliśmy jego imię. Zacheusz odnalazł        
w swoim życiu to, co najcenniejsze! Zbawienie 
w Jezusie Chrystusie. Odnalazł sens swojego 
życia.  

w sobotę, 9 listopada, wspomnienie św. 
Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Koś-
cioła.

−−

w poniedziałek, 4 listopada, wspom-
nienie św. Karola Boromeusza, bisku-
pa,

−−

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

Serdecznie zapraszamy młodzież, studen-
tów i osoby dorosłe, które chcą swoim 
śpiewem ubogacić liturgię w naszym koś-
ciele i rozwijać swoje zdolności muzyczne 
do naszego chóru parafialnego. Do śpie-
wania w chórze nie jest konieczna znajo-
mość nut, ale zdolności muzyczne i chęć 
chwalenia Pana Boga przez śpiew. Próby 
odbywają się w każdy wtorek o godz.18.30. 
w dzwonnicy, na pierwszym piętrze. 
Szczegółowe informacje można uzyskać       
u państwa organistów.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

- śp. Irenę Sztkowską,

- śp. Andrzeja Jagodzińskiego

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie      
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swoje-
go Syna Jednorodzonego; każdy, kto 
w Niego wierzy, ma życie wieczne.

J 3,16

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


Nr 556z w2 3Nr 556

radości.

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.    

A jednak przebijająca przez słowa modlitwy 
mądrość Kościoła każe nam nie zapominać, 
że wszyscy jesteśmy grzesznikami. I że 
gdyby Bóg skrupulatnie wymierzał nam 
sprawiedliwość, nikt z nas by się nie ostał. 
Dlatego kapłan w naszym imieniu prosi, by 
dobry Jezus wejrzał raczej na naszą gorącą 
wiarę; wiarę celnika Zacheusza, jawnogrze-
sznicy, Dobrego Łotra, gorliwych, acz 
zarozumiałych synów Zebedeusza, świado-
mego swojej niegodności setnika z Ka-
farnaum czy płaczącego nad swoją zdradą 
Piotra. Niech mimo naszych grzechów i 
słabości Zwycięzca da nam pokój. Taki, 
którego świat, żaden człowiek, żadna 
władza, żadna sprawa, dać nie może. Niech 
połączeni tym pokojem zjednoczymy się 
w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Tym, 
który – jak przypomina na koniec modlitwy 
kapłan - żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

  To życzenie jeszcze raz wyraża celebrans, 
gdy mówi: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami”. A my, życząc mu tego 
samego słowami „i z duchem Twoim”, na 
wezwanie: „Przekażcie sobie znak pokoju” 
czynimy gest mający wyrazić nasze życzenia 
wobec braci.  Podana sąsiadowi otwarta dłoń 
nie przekaże mu Chrystusowego pokoju. Bo 
ten jest darem, który tylko On może dać. Ale 
jest znakiem, że w duchu Bożego pokoju 
chcemy wzrastać, dojrzewać i czynić jak 
najwięcej, by nasza ziemia stała się przed-
sionkiem nieba.

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-
bedzie-z-wami

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 

Pokój niech będzie z wami!
  Pokój rodzi się z dystansu. Dystansu, jaki wobec problemów codzienności daje dotknięcie 
innego świata.

Wyrwane z kontekstu długiej mowy poże-
gnalnej Jezusa zdanie nie przynosi odpo-
wiedzi na pytanie o naturę tego daru pokoju. 
Także lektura najbliższego kontekstu niewiele 
daje. Odpowiedź przynosi dopiero ostatnie 
zdanie mowy Jezusa znajdujące się całe dwa 
rozdziały dalej. „To wam powiedziałem, abyś-
cie pokój mieli we mnie. Na świecie doznacie 
ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat”. 
Pokój, który przynosi Jezus rodzi się z dot-
knięcia świata, w którym zło zostało 
pokonane.
   Podczas Mszy, po aklamacji: „Bo Twoje jest 
królestwo i potęga i chwała na wieki”, w mo-
dlitwie kapłan przypomina o pokoju, który stał 
się udziałem ludzkości dzięki Jezusowi 
Chrystusowi. Robi to różnymi słowami. W za-
leżności od okresu roku liturgicznego. Ale 
najczęściej wspomina właśnie to ewange-
liczne pożegnanie Jezusa z uczniami. „Panie 
Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apo-
stołom:  Pokój wam zostawiam, pokój mój 
wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na 
grzechy nasze,  lecz na wiarę swojego 
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go 
pokojem i doprowadź do pełnej jedności”.
    Wręcz bezczelnie dla współczesnych po-
tomków średniowiecznych katarów (to znaczy 
czystych) może brzmieć prośba, by Bóg nie 
zważał na nasze grzechy. Czy nie po to dał 
prawo, by go przestrzegać? Czy nie powinno 
się tępić w sobie (a przy okazji w innych) 
wszelkich przejawów zła?

    

Andrzej Macura 

Po co modlitwy i odpusty za zmarłych?
Obchodziliśmy Wszystkich Świętych, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 

zaduszny), a teraz trwa oktawa Wszystkich Świętych, w której szczególnie modlimy się za 
zmarłych. Czy to ma sens? Jak zmarłym możemy pomóc?

Dlaczego wierzymy w czyściec?
Albo albo. Albo niebo albo piekło. Tak było-

by, gdyby nie istniał czyściec. Czy „mały” grze-
sznik zasługuje na piekło? Czy przywiązany do 
zła mógłby tak naprawdę cieszyć się dobrem 
życia wiecznego? To między innymi powody, 
dla których Kościół wierzy, że „ci, którzy umie-
rają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są 
jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już 
pewni swego wiecznego zbawienia, prze-
chodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać 
świętość konieczną do wejścia do radości 
nieba” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1030). 
I nazywa ten stan czyśćcem.

Nauka o czyśćcu sformułowana została na 
Soborze Florenckim i Soborze Trydenckim,      
a więc już w II tysiącleciu chrześcijaństwa. 
Opiera się jednak na Piśmie Świętym, w któ-
rym mowa jest czy to ogniu oczyszczającym 
czy o przebaczeniu grzechów po śmierci. 
Jezus w jednej ze swoich przypowieści – o 
zarządcy, który widząc, ze Pan nie wraca 
zaczyna gnębić swoje współsługi – mówi też o 
różnych karach dla różnych sług: o małej 
chłoście dla tego, który nie zrobił nic nie znając 
woli swojego Pana i wielkiej chłoście dla tego, 
który znając ją też nic nie uczynił. Nie mówiąc 
już o tym, że o owym złym słudze mówi Jezus, 
że będzie „ćwiartowany”. Zło nie jest 
nagradzane, ale niekoniecznie jest karane 
jednakową karą. Bywa mniejsze i większe, 
popełniane świadomie i nieświadomie, dobro-
wolnie albo pod przymusem, choćby tylko 
wewnętrznym. 

 stan łaski uświęcające (niekoniecznie
zawsze spowiedź)

 przyjęcie Komunii
 modlitwa w intencjach, które na każdy

miesiąc wyznacza Ojciec święty (nie
trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić
taką intencję)

 wolność od przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu nawet lekkiego.

Ten ostatni warunek zdecydowanie najtru-
dniej spełnić. Ileż złych słabostek w sobie 
tolerujemy? Chcąc zyskać odpust zupełny 
musimy jednak powiedzieć im stanowczo 
„nie”.

Andrzej Macura

Żródło;
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-
odpusty-za-zmarlych

„Gdybyś miał zobaczyć w tym roku 
tylko jeden film, zobacz Nieplano-
wane…” – ta nieodosobniona opinia 
najlepiej oddaje wrażenie, jakie na 
milionach widzów za oceanem wy-
warł obraz dwójki amerykańskich 
reżyserów. Dzieło – ze względu na 
odzew społeczny – określono jako 
przełomowe, a nawet rewolucyjne! 

Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 Spokojna tafla górskiego stawu czer-
wieniejąca w ostatnich promieniach zacho-
dzącego słońca i lekko kołyszące się na 
wietrze gałązki kosodrzewiny? Czy może 
pogodny wieczór i zasypana śniegiem 
ścieżka, jedyna łatwa droga powrotu do 
cywilizacji? A może rozpalone w ciemną noc 
ognisko i gwiazdy migoczące na niebie? 
Chyba łatwiej byłoby to namalować. Gdy 
trzeba pisać o tym, czym jest pokój, trudno 
znaleźć słowa. Ale pokój chyba rodzi się  
z dystansu. Dystansu do problemów co-
dzienności, jaki przynosi dotknięcie innego 
świata. Dopuszczony na Eucharystii do 
świętych tajemnic chrześcijanin ma okazję 
doświadczyć takiego właśnie pokoju.
  „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam 
daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” – 
powiedział Jezus swoim uczniom w obliczu 
męki.

PONIEDZIAŁEK 
4 listopada 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna  
o Duchu Świętym.

WTOREK
5 listopada 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
6 listopada 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów 
pracujących w naszej parafii.

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
7 listopada 2019 r.

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

Bożego. W tym dniu modlimy się 
o powołania kapłańskie. 

Film "Nieplanowane" już na ekranach polskich kin

Nieraz bardzo trudne, zwłaszcza w tym wy-
miarze, jakim jest przemiana myślenia zde-
moralizowanego własnym grzechem grze-
sznika. Tej naprawie zła ma służyć to, co 
w pewnym uproszczeniu nazywamy Bożą 
karą za grzech. Może to być np. cierpienie.   
W tym życiu, ale i po śmierci, w czyśćcu. 

Wszystko to jest w dużej mierze tajemnicą, 
której nie potrafimy przeniknąć. Wierzymy 
jednak, że owe kary mogą być zmniejszone 
lub wręcz darowane, jeśli sam grzesznik albo 
inny człowiek niejako w jego imieniu, zadość-
uczyni za popełnione zło. I ta właśnie wiara 
leży u podstaw przekonania, że modlitwą, 
dziełami pokuty i miłosierdzia, a także odpu-
stami możemy pomagać tym, którzy w czyść-
cu przeżywają czas swojego wydo-skonalania 
się w miłości.

Jak zyskać odpust za zmarłych?
Odpust może być zupełny – kiedy darowane 

zostają wszystkie kary – albo częściowy – gdy 
darowana zostaje tylko ich część. W dniach 
od 1-8 listopada Kościół umożliwia uzys-
kanie odpustu zupełnego za zmarłych za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i modli-
twę za zmarłych. W pozostałe dni roku za 
ten czyn przewidziany jest jedyne odpust 
cząstkowy. We Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (2 listopada, Dzień 
Zaduszny) można też zyskać odpust zupełny 
za zmarłych za nawiedzenie kościoła albo 
kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i 
Wierzę. Zawsze też spełnić trzeba także inne 
warunki, pod jakimi zyskuje się odpust 
zupełny. Są to:

Nauka o czyśćcu ma jednak przede wszy-
stkim swoje źródło w żydowskiej a później 
także chrześcijańskiej praktyce modlitwy za
zmarłych. Jest o niej mowa już w starote-
stamentalnej 2 Księdze Machabejskiej (2 Mch 
12, 45). Jeśli modlitwa za zmarłych ma
mieć jakiś sens, musi coś od niej zależeć;
los zmarłych nie może być do końca roz-
strzygnięty. Wierzymy więc, że swoimi mo-
dlitwami możemy pomóc tym zmarłym, którzy
pewni już swego zbawienia nie osiągnęli 
jeszcze nieba; tym którzy oczyszczają się i 
wydoskonalają w miłości, aby niebo, którego 
mają dostąpić, z powodu ich przywiązania do
grzechu nie było dla nich udręką.

   Jak przypomina KKK szczególnie wartościo-
wą pomocą dla zmarłych jest ofiarowanie za
nich Ofiary eucharystycznej. Zaleca też jałmu-
żnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. 

Naprawić zło
Wiele narosło na ten temat nieporozumień,

dlatego warto wyjaśnić. Odpust to darowanie 
kar za grzechy, które już zostały przez Boga
darowane co do winy. Nie ma więc mowy o 
zastąpieniu spowiedzi odpustem. Nie zastąpią
szczerego żalu i – w przypadku grzechów
ciężkich – wyznania grzechów przed kapła-
nem. 

Pozostaje jednak zawsze zadośćuczynie-
nie. Czyli naprawienie wyrządzonego zła. Po 
spowiedzi najczęściej tylko symboliczne. 

   Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o nim, a później 
trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach 
społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. 
Niedługo po premierze było jasne, że Nieplanowane to coś więcej niż film, to zjawisko 
kulturowe i społeczne.
   Film opowiada zaledwie prowincjonalną historię Abby Johnson, która jedyne, czego 
pragnęła, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została 
wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji 
Planned Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, 

by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta 
wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie 
na zawsze…

Prawdziwe „tornado”, jakie wywołał film w USA, ogarnęło także wiele innych krajów. 
Dość powiedzieć, że w Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą o 
udostępnienie go polskim widzom podpisało 224 tys. ludzi! Nieplanowane to obraz 
absolutnie nadzwyczajny nie tylko ze względu na walory filmowe, ale też na fakt, że jego 
historia żyje już własnym życiem. Bez względu na światopogląd, trzeba go zobaczyć i 
przeżyć.

Nieplanowane opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym 
społeczeństwo temacie naszych czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To 
najważniejszy film w tym sporze światopoglądowym, także dlatego, że pokazuje 
dramatyczną przemianę kobiety, która od wewnątrz tworzyła Planned Parenthood. 
Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny, bez względu na to, po której stronie 
barykady się znajduje.

Absolutnie krytycznie ważny jest pierwszy tydzień od daty premiery 1 listopada 
2019 r. (tj. 1-7 listopad 2019). Jeśli film się obroni poprzez frekwencję będzie dalej 
wyświetlany, a jeśli nie, to na jego miejsce wskoczą inne tytuły.

Lista kin, w których można obejrzeć film w dniach 1-7 listopada 2019 roku znajduje 
się na stronie: http://www.rafaelfilm.pl/nieplanowane/#opis

https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-bedzie-z-wami
https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-bedzie-z-wami
https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-bedzie-z-wami
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-odpusty-za-zmarlych
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-odpusty-za-zmarlych
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-odpusty-za-zmarlych
http://www.rafaelfilm.pl/nieplanowane/#opis
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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.    

A jednak przebijająca przez słowa modlitwy 
mądrość Kościoła każe nam nie zapominać, 
że wszyscy jesteśmy grzesznikami. I że 
gdyby Bóg skrupulatnie wymierzał nam 
sprawiedliwość, nikt z nas by się nie ostał. 
Dlatego kapłan w naszym imieniu prosi, by 
dobry Jezus wejrzał raczej na naszą gorącą 
wiarę; wiarę celnika Zacheusza, jawnogrze-
sznicy, Dobrego Łotra, gorliwych, acz 
zarozumiałych synów Zebedeusza, świado-
mego swojej niegodności setnika z Ka-
farnaum czy płaczącego nad swoją zdradą 
Piotra. Niech mimo naszych grzechów i 
słabości Zwycięzca da nam pokój. Taki, 
którego świat, żaden człowiek, żadna 
władza, żadna sprawa, dać nie może. Niech 
połączeni tym pokojem zjednoczymy się 
w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Tym, 
który – jak przypomina na koniec modlitwy 
kapłan - żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

To życzenie jeszcze raz wyraża celebrans, 
gdy mówi: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami”. A my, życząc mu tego 
samego słowami „i z duchem Twoim”, na 
wezwanie: „Przekażcie sobie znak pokoju” 
czynimy gest mający wyrazić nasze życzenia 
wobec braci. Podana sąsiadowi otwarta dłoń 
nie przekaże mu Chrystusowego pokoju. Bo 
ten jest darem, który tylko On może dać. Ale 
jest znakiem, że w duchu Bożego pokoju 
chcemy wzrastać, dojrzewać i czynić jak 
najwięcej, by nasza ziemia stała się przed-
sionkiem nieba.

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-
bedzie-z-wami

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd.

Pokój niech będzie z wami!
Pokój rodzi się z dystansu. Dystansu, jaki wobec problemów codzienności daje dotknięcie 

innego świata.

Wyrwane z kontekstu długiej mowy poże-
gnalnej Jezusa zdanie nie przynosi odpo-
wiedzi na pytanie o naturę tego daru pokoju. 
Także lektura najbliższego kontekstu niewiele 
daje. Odpowiedź przynosi dopiero ostatnie 
zdanie mowy Jezusa znajdujące się całe dwa 
rozdziały dalej. „To wam powiedziałem, abyś-
cie pokój mieli we mnie. Na świecie doznacie 
ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat”. 
Pokój, który przynosi Jezus rodzi się z dot-
knięcia świata, w którym zło zostało 
pokonane.

Podczas Mszy, po aklamacji: „Bo Twoje jest 
królestwo i potęga i chwała na wieki”, w mo-
dlitwie kapłan przypomina o pokoju, który stał 
się udziałem ludzkości dzięki Jezusowi 
Chrystusowi. Robi to różnymi słowami. W za-
leżności od okresu roku liturgicznego. Ale 
najczęściej wspomina właśnie to ewange-
liczne pożegnanie Jezusa z uczniami. „Panie 
Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apo-
stołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój 
wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na 
grzechy nasze, lecz na wiarę swojego 
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go 
pokojem i doprowadź do pełnej jedności”.

Wręcz bezczelnie dla współczesnych po-
tomków średniowiecznych katarów (to znaczy 
czystych) może brzmieć prośba, by Bóg nie 
zważał na nasze grzechy. Czy nie po to dał 
prawo, by go przestrzegać? Czy nie powinno 
się tępić w sobie (a przy okazji w innych) 
wszelkich przejawów zła?

    

Andrzej Macura

Po co modlitwy i odpusty za zmarłych?
   Obchodziliśmy Wszystkich Świętych, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 
zaduszny), a teraz trwa oktawa Wszystkich Świętych, w której szczególnie modlimy się za 
zmarłych. Czy to ma sens? Jak zmarłym możemy pomóc?

Dlaczego wierzymy w czyściec?
   Albo albo. Albo niebo albo piekło. Tak było-
by, gdyby nie istniał czyściec. Czy „mały” grze-
sznik zasługuje na piekło? Czy przywiązany do 
zła mógłby tak naprawdę cieszyć się dobrem 
życia wiecznego? To między innymi powody, 
dla których Kościół wierzy, że  „ci, którzy umie-
rają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są 
jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już 
pewni swego wiecznego zbawienia, prze-
chodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać 
świętość konieczną do wejścia do radości 
nieba” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1030). 
I nazywa ten stan czyśćcem.
  Nauka o czyśćcu sformułowana została na 
Soborze Florenckim i Soborze Trydenckim,      
a więc już w II tysiącleciu chrześcijaństwa. 
Opiera się jednak na Piśmie Świętym, w któ-
rym mowa jest czy to ogniu oczyszczającym 
czy o przebaczeniu grzechów po śmierci. 
Jezus w jednej ze swoich przypowieści – o 
zarządcy, który widząc, ze Pan nie wraca 
zaczyna gnębić swoje współsługi – mówi też o 
różnych karach dla różnych sług: o małej 
chłoście dla tego, który nie zrobił nic nie znając 
woli swojego Pana i wielkiej chłoście dla tego, 
który znając ją też nic nie uczynił. Nie mówiąc 
już o tym, że o owym złym słudze mówi Jezus, 
że będzie „ćwiartowany”. Zło nie jest 
nagradzane, ale niekoniecznie jest karane 
jednakową karą. Bywa mniejsze i większe, 
popełniane świadomie i nieświadomie, dobro-
wolnie albo pod przymusem, choćby tylko 
wewnętrznym. 

 stan łaski uświęcające (niekoniecznie
zawsze spowiedź)

 przyjęcie Komunii
 modlitwa w intencjach, które na każdy

miesiąc wyznacza Ojciec święty (nie
trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić
taką intencję)

 wolność od przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu nawet lekkiego.

 Ten ostatni warunek zdecydowanie najtru-
dniej spełnić. Ileż złych słabostek w sobie 
tolerujemy? Chcąc zyskać odpust zupełny 
musimy jednak powiedzieć im stanowczo 
„nie”.

Andrzej  Macura

Żródło;
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-
odpusty-za-zmarlych

„Gdybyś miał zobaczyć w tym roku 
tylko jeden film, zobacz Nieplano-
wane…” – ta nieodosobniona opinia 
najlepiej oddaje wrażenie, jakie na 
milionach widzów za oceanem wy-
warł obraz dwójki amerykańskich 
reżyserów. Dzieło – ze względu na 
odzew społeczny – określono jako 
przełomowe, a nawet rewolucyjne! 

 Listopad miesiącem modlitwy za zmarłychSubiektywny przewodnik po Mszy świętej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Spokojna tafla górskiego stawu czer-
wieniejąca w ostatnich promieniach zacho-
dzącego słońca i lekko kołyszące się na
wietrze gałązki kosodrzewiny? Czy może
pogodny wieczór i zasypana śniegiem
ścieżka, jedyna łatwa droga powrotu do
cywilizacji? A może rozpalone w ciemną noc 
ognisko i gwiazdy migoczące na niebie? 
Chyba łatwiej byłoby to namalować. Gdy 
trzeba pisać o tym, czym jest pokój, trudno
znaleźć słowa. Ale pokój chyba rodzi się  
z dystansu. Dystansu do problemów co-
dzienności, jaki przynosi dotknięcie innego
świata. Dopuszczony na Eucharystii do
świętych tajemnic chrześcijanin ma okazję
doświadczyć takiego właśnie pokoju.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój wam 
daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” – 
powiedział Jezus swoim uczniom w obliczu 
męki.

PONIEDZIAŁEK 
4 listopada 2019 r. godz. 18:00 

Msza Święta wotywna  
o Duchu Świętym. 

WTOREK
5 listopada 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
6 listopada 2019 r. godz 17:00 

Msza Święta w intencji kapłanów 
pracujących w naszej parafii.

CZWARTEK - Dzień Kapłański 
7 listopada 2019 r.

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

Bożego. W tym dniu modlimy się 
o powołania kapłańskie. 

Film "Nieplanowane" już na ekranach polskich kin

Nieraz bardzo trudne, zwłaszcza w tym wy-
miarze, jakim jest przemiana myślenia zde-
moralizowanego własnym grzechem grze-
sznika. Tej naprawie zła ma służyć to, co 
w pewnym uproszczeniu nazywamy Bożą 
karą za grzech. Może to być np. cierpienie.   
W tym życiu, ale i po śmierci, w czyśćcu. 
   Wszystko to jest w dużej mierze tajemnicą, 
której nie potrafimy przeniknąć. Wierzymy 
jednak, że owe kary mogą być zmniejszone 
lub wręcz darowane, jeśli sam grzesznik albo 
inny człowiek niejako w jego imieniu, zadość-
uczyni za popełnione zło. I ta właśnie wiara 
leży u podstaw przekonania, że modlitwą, 
dziełami pokuty i miłosierdzia, a także odpu-
stami możemy pomagać tym, którzy w czyść-
cu przeżywają czas swojego wydo-skonalania 
się w miłości.

Jak zyskać odpust za zmarłych?
  Odpust może być zupełny – kiedy darowane 
zostają wszystkie kary – albo częściowy – gdy 
darowana zostaje tylko ich część. W dniach 
od 1-8 listopada Kościół umożliwia uzys-
kanie odpustu zupełnego za zmarłych za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i modli-
twę za zmarłych. W pozostałe dni roku za 
ten czyn przewidziany jest jedyne odpust 
cząstkowy. We Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (2 listopada, Dzień 
Zaduszny) można też zyskać odpust zupełny 
za zmarłych za nawiedzenie kościoła albo 
kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i 
Wierzę. Zawsze też spełnić trzeba także inne 
warunki, pod jakimi zyskuje się odpust 
zupełny. Są to:

  Nauka o czyśćcu ma jednak przede wszy-
stkim swoje źródło w żydowskiej a później 
także chrześcijańskiej praktyce modlitwy za 
zmarłych. Jest o niej mowa już w starote-
stamentalnej 2 Księdze Machabejskiej (2 Mch 
12, 45). Jeśli modlitwa za zmarłych ma 
mieć jakiś sens, musi coś od niej zależeć; 
los zmarłych nie może być do końca roz-
strzygnięty. Wierzymy więc, że swoimi mo-
dlitwami możemy pomóc tym zmarłym, którzy 
pewni już swego zbawienia nie osiągnęli 
jeszcze nieba; tym którzy oczyszczają się i 
wydoskonalają w miłości, aby niebo, którego 
mają dostąpić, z powodu ich przywiązania do 
grzechu nie było dla nich udręką.

   Jak przypomina KKK szczególnie wartościo-
wą  pomocą dla zmarłych jest ofiarowanie za 
nich Ofiary eucharystycznej. Zaleca też jałmu-
żnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. 

Naprawić zło
   Wiele narosło na ten temat nieporozumień, 
dlatego warto wyjaśnić. Odpust to darowanie 
kar za grzechy, które już zostały przez Boga 
darowane co do winy. Nie ma więc mowy o 
zastąpieniu spowiedzi odpustem. Nie zastąpią 
szczerego żalu i – w przypadku grzechów 
ciężkich – wyznania grzechów przed kapła-
nem. 

  Pozostaje jednak zawsze zadośćuczynie-
nie. Czyli naprawienie wyrządzonego zła. Po 
spowiedzi najczęściej tylko symboliczne. 

Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o nim, a później 
trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach 
społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. 
Niedługo po premierze było jasne, że Nieplanowane to coś więcej niż film, to zjawisko 
kulturowe i społeczne.

Film opowiada zaledwie prowincjonalną historię Abby Johnson, która jedyne, czego 
pragnęła, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została 
wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji 
Planned Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, 

by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta 
wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie 
na zawsze…
   Prawdziwe „tornado”, jakie wywołał film w USA, ogarnęło także wiele innych krajów. 
Dość powiedzieć, że w Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą o 
udostępnienie go polskim widzom podpisało 224 tys. ludzi! Nieplanowane to obraz 
absolutnie nadzwyczajny nie tylko ze względu na walory filmowe, ale też na fakt, że jego 
historia żyje już własnym życiem. Bez względu na światopogląd, trzeba go zobaczyć i 
przeżyć.
 Nieplanowane opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym 
społeczeństwo temacie naszych czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To 
najważniejszy film w tym sporze światopoglądowym, także dlatego, że pokazuje 
dramatyczną przemianę kobiety, która od wewnątrz tworzyła Planned Parenthood. 
Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny, bez względu na to, po której stronie 
barykady się znajduje.
   Absolutnie krytycznie ważny jest pierwszy tydzień od daty premiery 1 listopada 
2019 r. (tj. 1-7 listopad 2019). Jeśli film się obroni poprzez frekwencję będzie dalej 
wyświetlany, a jeśli nie, to na jego miejsce wskoczą inne tytuły.
    Lista kin, w których można obejrzeć film w dniach 1-7 listopada 2019 roku znajduje 
się na stronie: http://www.rafaelfilm.pl/nieplanowane/#opis

https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-bedzie-z-wami
https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-bedzie-z-wami
https://liturgia.wiara.pl/doc/932092.Pokoj-niech-bedzie-z-wami
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-odpusty-za-zmarlych
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-odpusty-za-zmarlych
https://liturgia.wiara.pl/doc/4285891.Po-co-modlitwy-i-odpusty-za-zmarlych
http://www.rafaelfilm.pl/nieplanowane/#opis


Zapraszamy 
do chóru "Sanctae Annae"

Do śpiewania w chórze nie jest ko-
nieczna znajomość nut, ale zdolno-
ści muzyczne i chęć chwalenia Pana 
Boga przez śpiew. 

Próby odbywają się w każdy wtorek 
o godz.18.30 w dzwonnicy na Ip.
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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 13.10.2019 do 10.11.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy 
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, świat cały 
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy 
porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi 
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy 
zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś     
w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakże-
by coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie 
wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to 
wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo 
we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnie-
nie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających 
i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, 
by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, 
uwierzyli.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie 
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje 
panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, 
którzy upadają, i podnosi wszystkich 
zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Modlimy się 
stale za was, aby Bóg nasz uczynił was god-

nymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił    
w was wszelkie pragnienie dobra oraz 
działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione 
imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy 
w Nim – za łaską Boga naszego i Pana 
Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgro-
madzenia się wokół Niego prosimy was, 
bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać 
w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź 
przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez 
list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już 
nastawał dzień Pański.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 3, 16

W Klimatach:
Subiektywny przewodnik 
po Mszy świętej 
- Pokój niech będzie z wami! . . . . . . . . 2

Film "Nieplanowane" już na ekranach 
polskich kin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Po co modlitwy i
odpusty za zmarłych? . . . . . . . . . . . . . . 3

Zaproszenie do śpiewania 
w chórze parafialnym
"Sanctae Annae"  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa  
Czesława P. Szczepańskiego  . . . . . . . . 4

Ks. dr Waldemar R. Macko 

Oto Słowo Pańskie

1

4.

7.

 6.

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

    

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zo-
stanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie 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 wy-
pominkach rocznych.

W poniedziałek, 4 listopada br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 5 listopada br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. 
Modlitwa różańcowa rodziców w intencji 
swoich dzieci rozpocznie się o godz. 
17.30.

Do 8 listopada można codziennie zyskać 
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy za 
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. Warunkiem pod-
stawowym uzyskania odpustu jest stan 
łaski uświęcającej.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, 
ma życie wieczne.

EWANGELIA 
Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i 
był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć 
Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z po-
wodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesz-
nika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę 
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś         
w czymś skrzywdziłem, zwracam pocz-
wórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż 
i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł odszu-kać i zbawićto, co 
zginęło».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

W jednej z przypowieści o Królestwie Bo-
żym Jezus odwołuje się do przykładu skarbu i 
drogocennej perły: Pewien człowiek znalazł 
skarb, poszedł sprzedał wszystko, aby nabyć 
ziemię, w której go znalazł. Kupiec zaś, 
poszukujący pięknych pereł, gdy znalazł tę 
drogocenną, sprzedał wszystko, aby ją nabyć. 

Dzisiejsza Ewangelia nie mówi nam o „pew-
nym człowieku” ale ukazuje konkretnego, 
poznaliśmy jego imię. Zacheusz odnalazł        
w swoim życiu to, co najcenniejsze! Zbawienie 
w Jezusie Chrystusie. Odnalazł sens swojego 
życia.  

w sobotę, 9 listopada, wspomnienie św. 
Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Koś-
cioła.

−−

w poniedziałek, 4 listopada, wspom-
nienie św. Karola Boromeusza, bisku-
pa,

−−

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

Serdecznie zapraszamy młodzież, studen-
tów i osoby dorosłe, które chcą swoim 
śpiewem ubogacić liturgię w naszym koś-
ciele i rozwijać swoje zdolności muzyczne 
do naszego chóru parafialnego. Do śpie-
wania w chórze nie jest konieczna znajo-
mość nut, ale zdolności muzyczne i chęć 
chwalenia Pana Boga przez śpiew. Próby 
odbywają się w każdy wtorek o godz.18.30. 
w dzwonnicy, na pierwszym piętrze. 
Szczegółowe informacje można uzyskać       
u państwa organistów.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

- śp. Irenę Sztkowską,

- śp. Andrzeja Jagodzińskiego

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie      
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swoje-
go Syna Jednorodzonego; każdy, kto 
w Niego wierzy, ma życie wieczne.

J 3,16

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