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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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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5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 15, 15-20

Czytanie z Mądrości Syracha: Jeżeli zechcesz, 
zachowasz przykazania, a dochowanie wierno-
ści zależy od Jego upodobania. Położył przed 
tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz 
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się 
spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka 
jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi 
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go 
boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. 
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i 
nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Błogosławieni słuchający Pana
Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego 
napomnienia * i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, * 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, * 
abym podziwiał Twoje Prawo.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, * bym 
ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa * 
i zachowywał je całym sercem.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 6-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Głosimy mą-
drość między doskonałymi, ale nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, zresztą 
przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądro-
ści Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, 
której nie pojął żaden z władców tego świata; 
gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana 
chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało 
napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez 
Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głę-
bokości Boga samego.

Oto słowo Boże

W Klimatach:
Polski cud różańcowy w czasie 
II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Morysin - cz. 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3

Przekaż 1% podatku na Fundację 
Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . . . . 4

Oto Słowo Pańskie

1

4.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej odbędzie się w środę, 19 
lutego br., o godz. 17.00 w Dzwonnicy.
W czwartek, 20 lutego o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon-
ków Bractwa oraz osoby zainteresowane 
zapaszmy do wspólnej modlitwy. 
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Eccle-
sia Villanovensis” – numer KRS: 0000 
331641. W zeszłym roku na konto Fundacji 
z tego tytułu wpłynęło 9264,68 PLN. 
Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku 
składamy serdeczne Bóg zapłać. Przy-
pominamy, że nasza Fundacja poza dzia-
łalnością charytatywną zajmuje się utrzy-
maniem zabytkowych obiektów znajdują-
cych się na terenie naszej parafii. Darmowy 
program do rozliczenia podatku jest 
dostępny na stronie internetowej parafii. 

Ks. Tomasz Lis

Rozpoczynamy 7. edycję kursu finanso-
wego, którego celem jest nauka zarzą-
dzania finansami w oparciu o rady biblijne 
oraz narzędzia ekonomiczne. Kurs będzie 
odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00    
w dzwonnicy. Osoby zainteresowane za-
praszamy na spotkanie informacyjne w po-
niedziałek, 24 lutego br. na godz. 19.00. do 
dzwonnicy. Będzie możliwość zapisania 
się na kurs i zakupienia podręczników.
Z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kard 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąc-
lecia planujemy wydać specjalny numer 
Klimatów św. Anny poświęcony ks. Kardy-
nałowi odwiedzającemu naszą parafię i 
spotykającemu się z parafianami. W zwią-
zku z tym prosimy o przyniesienie do kan-
celarii parafialnej zdjęć z ks. Kard. S. 
Wyszyńskim i innych dokumentów, które 
zostaną zamieszczone w Klimatach. Ma-
teriały dobrej jakości można również 
przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl. 
Dostarczone materiały zostaną zwrócone.

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się,

za zgromadzenia zakonne 
a w szczególności za Siostry 
posługujące w naszej parafii.
Niech Maryja wyprasza im
wszelkie potrzebne łaski.

7.

K O M E N T A R Z
  Któż z nas nie słyszał przykazań: „Nie 
zabijaj”, „Nie cudzołóż”, „Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, nie mów fałszywego 
świadectwa”? Nie mamy wątpliwości, ze 
każdy. Nawet ten najbardziej oddalony od 
Kościoła, nie mówiąc już o tym, który 
regularnie uczestniczy we Mszy świętej 
niedzielnej słyszał je. I co?

  Nie mamy też wątpliwości, że z przestrze-
ganiem przykazań, nawet wśród katolików 
jest bardzo różnie. Zapewne wiele jest 
powodów takiego stanu rzeczy. 

  Dzisiejsze Słowo przychodzi nam z po-
mocą przypominając, że przykazania są 
nadal aktualne, bo Jezus nie przyszedł je 
znieść, ale wypełnić. Są one wyrazem 
mądrości Bożej, a łamanie ich naraża nas 
na karę piekła ognistego i krzyżuje 
naszego Pana. Dlatego pokornie wołajmy 
za psalmistą: „Ucz mnie, bym przestrzegał 
Twego Prawa i zachowywał je całym 
sercem”.

Kurs finansowy - 
spotkanie informacyjne 24.02.2020 r.  . .4
Potrzebna osoba do pracy 
charytatywnej w kawiarence -
dzwonnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard. 
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 2

20 lutego 2020 r. godz. 18.00
Msza św. w intencji Bractwa 
Adoracyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 25

EWANGELIA
Mt 5, 17-37

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wy-
pełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Pra-
wie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc 
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 
najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 
królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 
większa niż uczonych w Piśmie i faryze-
uszów, nie wejdziecie do królestwa niebies-
kiego. Słyszeliście, że powiedziano przod-
kom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił za-
bójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powia-
dam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, 
podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: 
„Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by 
mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła 
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój 
przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 
szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 
przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia 
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 
Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz sta-
mtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 
dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe 
twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup 
je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone 
do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano 
też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, 
niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam po-
wiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – 
poza wypadkiem nierządu – naraża ją na 
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żo-
nę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście 
również, że powiedziano przodkom: „Nie bę-
dziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo 
jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest 
podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo 
jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją 
głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego 
włosa nie możesz uczynić białym albo 
czarnym. 

24 lutego 2020 roku (pon.)
o godz. 19.00 w dzwonnicy 

Spotkanie informacyjne
dot. kursu finansowego 

Celem kursu finansowego jest na-
uka zarządzania finansami w opar-
ciu o rady biblijne oraz narzędzia 
ekonomiczne. 
Kurs będzie odbywał się w ponie-
działki o godz. 19.00 w dzwonnicy. 
Osoby zainteresowane zapraszamy 
na spotkanie informacyjne. Będzie 
możliwość zapisania się na kurs i 
zakupienia podręczników do kursu.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto Słowo Pańskie

Na przełomie roku, od grudnia do lutego, 
z wizytą duszpasterską planowaliśmy od-
wiedzić 1810 rodzin, z czego przyjęło nas 
770 rodzin, co stanowi 43%. Ofiary złożone 
przy okazji kolędy przeznaczone są na
pokrycie kosztów związanych z plano-
wanym odwodnieniem Kościoła. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne: 
- w sobotę, 22 lutego, święto katedry św. 
Piotra.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

6.
8.

Szukamy osób chętnych do pracy 
charytatywnej, w parafialnej 

kawiarence w dzwonnicy.
Posługa w niedzielę w godzinach: 

9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą 

proszone są o kontakt telefoniczny  
z panią Grażyną - tel. 506 097 455 
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00 

w dzwonnicy.

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

Przypominam ci córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią 
godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, 
wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych 
grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. 
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała 
się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość

(Dz 1572).

Wspólnota Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Miłosiernej
Spotkania wspólnoty odbywają się 

w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy

Przed laty, jak mówił pan Eugeniusz Trze-
wik, tutejszy las stanowił schronienie dla dość 
licznej populacji borsuka. Oprócz tego wy-
stępują tu gatunki reprezentujące płazy, ga-
dy, chrząszcze i owady. Natomiast nie spo-
tyka się tu popularnych gatunków grzybów 
leśnych. Jedynym gatunkiem grzybów wystę-
pujących w morysińskim lesie, jest pieczarka, 
charakteryzująca się specyficznym smakiem i 
aromatem, w określonych porach występu-
jąca tu bardzo licznie. 

Przejęcie przez władze komunistyczne       
w 1945 r. wchodzących w skład Dóbr Wila-
nowskich terenów Morysinka ze znajdującym 
się tam parkiem oraz zabytkowymi budyn-
kami i przekazanie ich Muzeum Narodowe-
mu, zapoczątkowało, nie jakby się wydawało 
ich odbudowę po latach II wojny światowej, 
ale ich powolną, systematyczną dewastację. 
Na nic się zdało wpisanie ich w 1973 r. na 
listę zabytków, a w 1994 r. uznanie za pomni-
ki historii. Pomimo, że plany odbudowy i re-
nowacji tych terenów sporządzał m.in. inż. 
Gerard Ciołek, w czasach wojny pracujący 
dla hrabiów Branickich. 

Pomimo trudnych lat okupacji niemieckiej, 
właściciele Dóbr Wilanowskich, Beata i Adam 
Branicki zatrudnili grono specjalistów, by 
opracowali plan rekonstrukcji parku-ogrodu 
morysińskiego. Inżynier Gerard Ciołek w swej 
pracy „Ogród w Wilanowie. Badania i za-
gadnienia konserwatorskie”, która ukazała się 
w „Biuletynie Historii Sztuki i Kultury” nr 1/1 
1947 r. wspominał o działaniach organiza-
cyjnych podjętych przez Branickich przy 
mającej powstać Fundacji Wilanowskiej, tak 
pisał: 

Jesienią 1942 r. otrzymałem od ówcze-
snych właścicieli Wilanowa Beaty i Adama 
Branickich zlecenia wykonania wstępnych 
studiów i szkicowego projektu rekonstrukcji 
ogrodu wraz z jego dalszym otoczeniem 
z Natolinem i Morysinkiem włącznie. 

Plan ten został opracowany, ukończony i 
zatwierdzony 14 maja 1943 r. W pracach 
przy jego opracowywaniu brali udział: hrabina 
Beata Branicka, inż. Gerard Ciołek, dr J. 
Morawiński, dr J. Zachwatowicz i dyr. St. 
Lorenc. Natomiast przy akceptacji i zatwier-  
dzeniu projektu renowacji parku wzięli udział

Adoracja Najświętszego Sakramentu

TO JEST CUD! 

Jak to się stało, że ta parafia doznała tego 
cudu?

  Parafia ta nazywa się Garnek. Leży w 
centrum Polski, około 70 km od Warszawy. W 
1939r. liczyła 7 tys. mieszkańców. Dnia 1.IX. 
1939r. gdy Niemcy zaatakowały Polskę w pa-
rafii w/w proboszczem był bardzo mądry i 
pobożny kapłan. W tym tragicznym dniu           
w tamtejszym kościele zgromadziło się trochę 
ludzi na Mszy świętej był to pierwszy piątek 
miesiąca.

   Proboszcz do zgromadzonych w kościele 
ludzi powiedział wtedy takie słowa: "Dziś 
Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały 
Polskę. Hitler to człowiek opętany przez 
szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i 
całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa 
ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś 
ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, urato-
wać nasze domy, gospodarstwa, zakłady 
pracy? Tak, jest ratunek ! Tym ratunkiem jest 
różaniec przed wystawionym w monstrancji 
Najświętszym Sakramentem! Od dzisiaj, aż 
do końca wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta 
wojna), każdego dnia w naszym kościele 
będzie odmawiany Różaniec przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem. Zapra-
szam wszystkich każdego dnia na to 
nabożeństwo.

    Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele 
trwał 6 lat. Proboszcz podał ludziom godz. 
nabożeństwa. Na to nabożeństwo ludzie 
zaczęli przychodzić. Odmawiali cząstkę 
Różańca (5 tajemnic) po Różańcu proboszcz 
udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sa-
kramentem. Początkowo ludzi było niewiele, 
ale w miarę upływu wojny przychodziło coraz 
więcej. Kościół codziennie był zapełniony 
ludźmi. Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga 
tego nabożeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie 
zginął (w innych zginęło już wielu), na 
Różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi, 
że kościół nie mógł wszystkich pomieścić!

   Nie było w Polsce miejscowości, do której 
by nie dotarli żołnierze niemieccy w czasie 
wojny. Nawet do najdalej położonych wiosek, 
300 400 km od Warszawy. Docierali nawet 
do tych wiosek, które nie miały szosy.

    Z tej parafii przed IX 1939r. wielu młodych 
mężczyzn zostało zmobilizowanych do woj-
ska. Jedni walczyli (we wrześniu 1939 r.)         
z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie 
zginął na froncie! Część z nich wróciła do 
domów po ustaniu walk, część dostała się do 
niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, inni 
w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. 

Polski cud różańcowy w czasie II wojny światowej
 Różaniec Święty, to bardzo potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek wprawi cię w zdziwienie.

św.Josemaria Escriva do Balaguer

Potęga różańca 
przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem
 Działo się to w Polsce w czasie II wojny 

światowej. Ciągle trzeba o tym mówić, 
szczególnie młodzieży, co czynili Niemcy       
w Polsce w czasie II wojny. Jakiej ruinie 
uległa cała Polska; spalone wioski, miasta, 
zniszczone fabryki. Ile milionów ludzi zginęło 
w Polsce w czasie wojny (35 mln Polaków 
było w 1939 r, · 23 mln w 1945r.). Ludzie 
ginęli na frontach wojny, podczas bombardo-
wań miast i wsi, ginęli w obozach koncentra-
cyjnych, więzieniach, byli rozstrzeliwani, 
wieszani na ulicach, ginęli od mrozu, głodu             
w obozach śmierci. Pojawienie się żołnierzy 
niemieckich w jakiejś miejscowości oznaczało 
śmierć nawet wielu mieszkańców. Bardzo 
często żołnierze niemieccy, którzy przyjechali 
do jakiejś miejscowości strzelali do napotka-
nych na ulicy ludzi tak jak do zwierząt w lesie. 
Są w Polsce miejscowości, parafie, które 
straciły nawet do 60 · 80% mieszkańców.

JEST TYLKO JEDNA PARAFIA 
W POLSCE, KTÓREJ MIESZKAŃCY 

NIE ZAZNALI  NIESZCZĘŚĆ 
I TRAGEDII WOJNY.

 Nikt z tej parafii nie zginął w czasie
wojny!

 Wszyscy żołnierze powrócili z wojny do
swoich rodzin!

 Przez cały czas wojny, żaden Niemiec
nie przekroczył granicy tej parafii!

   Wszyscy powrócili do swoich rodzin ! A więc 
cudowną opieką w/w modlitwy zostali 
otoczeni żołnierze z tej parafii, którzy byli 
nawet kilkanaście tys. km od niej (Syberia).

  Jak to wszystko zrozumieć? Jak to wszystko 
wytłumaczyć? Można stwierdzić z całą pe-
wnością, że Różaniec w kościele przed wy-
stawionym w monstrancji Najświętszym 
Sakramentem jest wielką potęgą. Okazał się 
silniejszy, niż wszystkie bomby, czołgi, 
armaty, karabiny maszynowe itp. Silniejszy 
niż cała potęga hitlerowskich Niemiec.

     Czy tylko w czasie wojny? A czy dziś nie 
ma już tej samej mocy, potęgi, skuteczności   
w innych dziedzinach ludzkiej egzystencji?

Informację o tym podał 
+ks. Bp Zbigniew Kraszewski

na spotkaniu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego

Źródło:
https://adonai.pl/modlitwy/?id=rozaniec&action=41

Morysin - cz. 6
wybitni specjaliści z tej dziedziny prof. 
Tadeusz Tołwiński, inż. Stanisław Tworko-
wski, arch. A. Szabelski, dr M. Bernhardt i 
oczywiście najważniejszy hrabia Adam Branicki 
właściciel i zamawiający te projekty. 

W papierach dokumentacji sporządzonej 
przez inż. Gerarda Ciołka zachował się projekt 
napisu na tablicy komemoratywnej, która 
miała upamiętnić pomysłodawczynię inicja-
torkę rekonstrukcji parku:    

JW. HR. BEACIE, ADAMOWEJ
Z POTOCKICH BRANICKIEJ,                                                                                                  

KTÓRA PODJĘŁA MYŚL PRZYWRÓCENIA
DAWNEJ ŚWIETNOŚCI ZABYTKU 

NARODOWEGO
WILANOWA

PLAN REKONSTRUKCJI I 
UPORZĄDKOWANIA

OGRODU I OTOCZENIA PAŁACU 
WILANOWSKIEGO

WYKONAŁ GERARD CIOŁEK INŻ. 
ARCHITEKT WARSZAWA 

W latach PRL-u były one uzupełnione i 
gotowe do wykorzystania. W czasach bardziej 
nam współczesnych, także wilanowskie mu-
zeum zamawiało opracowania dotyczące re-
waloryzacji Morysina. Do dzisiaj jednak nic      
z nich nie wykorzystano, pieniądze zostały 
wyrzucone w błoto. Jedynymi remontami bie-
żącymi (łatanie dachów, odnawianie mie-
szkań itp.), które prowadzono w tym czasie na 
terenie Morysina, były prace wykonywane 
przez mieszkającą w gajówce rodzinę Trze-
wików i zajmującą mieszkanie w baszcie- 
bramie rodzinę Matysiaków. 

budynków, uznała to za wykroczenie i spra-
wę umorzyła.

Mieliśmy piękną perłę wśród parków 
angielskich, powstałą w czasach Potockich, 
którą jak pozostałą częścią Wilanowa mo-
glibyśmy się chlubić przed światem, 
zostaliśmy z rezerwatem jakich ok. półtora 
tysiąca istnieje w naszej Ojczyźnie. 

Krzysztof Kanabus
W książce „Wilanów dawny i współczesny” 
prof. Fijałkowski pisze że, brama na osi 
pałacu wilanowskiego powstała 1838 r., 
natomiast Aleksandra Witak i Elżbieta 
Katarzyna Krajewska w swych publikacjach 
podają rok 1846.

Źródła:
Aleksandra Witak – „Zapomniana część 
Wilanowa” 
Aleksandra Witak – „Morysin. Zespół 
pałacowo- parkowy w Dobrach Wilanowskich” 
Adam Rybiński – „O Wilanowie i muzeum 
wilanowskim w czasie wojny 1939 r. i w okresie 
okupacji…”                                                     
Wiadomości Ziemiańskie nr 78, lato 2019 r.
Jadwiga i Roman Kobendza – „Morysinek” 
Wspomnienia pani Barbary Rowickiej                                                                                                               
Wspomnienia pani Anny Ćwiek (1910-2010)                                                                                                     
Wspomnienia pani Jolanty Dubiel z d. Jabłono-
wskiej                                                                                      
Informacje uzyskane od pana Eugeniusza 
Trzewika                                                                                                     
Dokumenty USC parafii św. Anny w Wilanowie 
Gerard Ciołek – „Ogrody polskie. Przemiany 
treści i formy”                                                                                  
Marek Kozubal – „Nikt nie czuje się odpowie-
dzialny za fatalny stan Morysina”                                                     
Jacek Krawczyk, Wojciech Fijałkowski – 
„Wilanów dawny i współczesny”                                                       
Tomasz Urzykowski – „Przenosiny 
zabytkowego Oraculum”                                                                                 
Janusz Mróz, Andrzej Zacharski – „Symbolika i 
magia oraculum w Wilanowie”                                                 
Edyta Żyła – „Morysina się nie pokazuje 
turystom” Maryla Zielińska – „Utracona 
Arkadia”                                                                                                                          
Foto Kuba Atys – Gajowy Eugeniusz Trzewik 
na tle gajówki                                                                                         
H. Skimbrowicz, W. Gerson – „Wilanów. Album 
widoków i pamiątek orazrajobrazów Galeryi 
Willanowskiej wykonane w drewnie w Drzewo-
rytni Warszawskiej”                                                                                                        
Elżbieta K. Krajewska – „Morysin, jako przykład 
XIX – wiecznego ogrodu krajobrazowego. 
Wytyczne konserwatorskie do ochrony parku i 
otoczenia”                                                                                                           
AGAD – Plan Morysina, Zbiór Kartograficzny 
sygnatura 468-6 arkusz 11                                                             
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - 
Zdjęcie bramy gotyckiej w Morysinie wykonane 
prawdopodobnie 3 maja 1921 r.                                                                                                                                    
Kurier Warszawski nr 258 z 30 września 1858r.

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Prosimy o przyniesienie do kance-
larii parafialnej zdjęć z ks. Kard. 
Stefanem Wyszyńskim i dokumen-
tów, które zostaną zamieszczone      
w Klimatach św. Anny - specjalnym 
numerze z okazji beatyfikacji księdza 
Kard. S. Wyszyńskiego. Materiały 
dobrej jakości można również 
przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną ze-
skanowane i zwrócone.

20  lutego 2020 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz. 18.00 
w intencji  członków 

Bractwa Adoracyjnego
Zapraszamy na Mszę św. sympatyków 
Bractwa, osoby Adorujące Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie w Kaplicy św. 
Anny oraz osoby pragnące wstąpić do 
Bractwa.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

ŚRODA  godz.  7.30 –21.00 
CZWARTEK  godz.  7.30 – 24.00 

PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00

Z Dzienniczka siostry Faustyny

Muzealnicy i pracownicy kolejnych Minister-
stw Kultury, którzy odpowiadają za nasze 
dziedzictwo historyczne i biorą całkiem niema-
łe za to pieniądze, jak dotychczas wiele           
w sprawie ratowania dziedzictwa Morysina nie 
uczynili.

Natomiast prokuratura, do której trafiło           
w 2009 r. zawiadomienie złożone przez Fun-
dację im. Adama i Beaty Branickich z Wila-
nowa, o możliwości popełnienia przestępstwa 
w związku z dewastacją terenu zabytkowego 
parku i znajdujących się w nim zabytkowych 

Piątek 
21 lutego 2020 r. 

U sióstr obliczanek:
UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEGO 
OBLICZA PANA JEZUSA

U pasjonistów: 
UROCZYSTOŚĆ 

MĘKI 
JEZUSA CHRYSTUSA, 

https://adonai.pl/modlitwy/?id=rozaniec&action=41
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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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.    

Przypominam ci córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią 
godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, 
wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych 
grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. 
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała 
się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość 

(Dz 1572).

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej 
Spotkania wspólnoty odbywają się 

w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy

Przed laty, jak mówił pan Eugeniusz Trze-
wik, tutejszy las stanowił schronienie dla dość 
licznej populacji borsuka. Oprócz tego wy-
stępują tu gatunki reprezentujące płazy, ga-
dy, chrząszcze i owady. Natomiast nie spo-
tyka się tu popularnych gatunków grzybów 
leśnych. Jedynym gatunkiem grzybów wystę-
pujących w morysińskim lesie, jest pieczarka, 
charakteryzująca się specyficznym smakiem i 
aromatem, w określonych porach występu-
jąca tu bardzo licznie. 

Przejęcie przez władze komunistyczne    
w 1945 r. wchodzących w skład Dóbr Wila-
nowskich terenów Morysinka ze znajdującym 
się tam parkiem oraz zabytkowymi budyn-
kami i przekazanie ich Muzeum Narodowe-
mu, zapoczątkowało, nie jakby się wydawało 
ich odbudowę po latach II wojny światowej, 
ale ich powolną, systematyczną dewastację. 
Na nic się zdało wpisanie ich w 1973 r. na 
listę zabytków, a w 1994 r. uznanie za pomni-
ki historii. Pomimo, że plany odbudowy i re-
nowacji tych terenów sporządzał m.in. inż. 
Gerard Ciołek, w czasach wojny pracujący 
dla hrabiów Branickich. 

Pomimo trudnych lat okupacji niemieckiej, 
właściciele Dóbr Wilanowskich, Beata i Adam 
Branicki zatrudnili grono specjalistów, by 
opracowali plan rekonstrukcji parku-ogrodu 
morysińskiego. Inżynier Gerard Ciołek w swej 
pracy „Ogród w Wilanowie. Badania i za-
gadnienia konserwatorskie”, która ukazała się 
w „Biuletynie Historii Sztuki i Kultury” nr 1/1 
1947 r. wspominał o działaniach organiza-
cyjnych podjętych przez Branickich przy 
mającej powstać Fundacji Wilanowskiej, tak 
pisał: 

Jesienią 1942 r. otrzymałem od ówcze-
snych właścicieli Wilanowa Beaty i Adama 
Branickich zlecenia wykonania wstępnych 
studiów i szkicowego projektu rekonstrukcji 
ogrodu wraz z jego dalszym otoczeniem          
z Natolinem i Morysinkiem włącznie. 

Plan ten został opracowany, ukończony i 
zatwierdzony 14 maja 1943 r. W pracach 
przy jego opracowywaniu brali udział: hrabina 
Beata Branicka, inż. Gerard Ciołek, dr J. 
Morawiński, dr J. Zachwatowicz i dyr. St. 
Lorenc. Natomiast przy akceptacji i zatwier-  
dzeniu projektu renowacji parku wzięli udział

Adoracja Najświętszego Sakramentu

TO JEST CUD! 

Jak to się stało, że ta parafia doznała tego 
cudu?

Parafia ta nazywa się Garnek. Leży w 
centrum Polski, około 70 km od Warszawy. W 
1939r. liczyła 7 tys. mieszkańców. Dnia 1.IX. 
1939r. gdy Niemcy zaatakowały Polskę w pa-
rafii w/w proboszczem był bardzo mądry i 
pobożny kapłan. W tym tragicznym dniu           
w tamtejszym kościele zgromadziło się trochę 
ludzi na Mszy świętej był to pierwszy piątek 
miesiąca.

Proboszcz do zgromadzonych w kościele 
ludzi powiedział wtedy takie słowa: "Dziś 
Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały 
Polskę. Hitler to człowiek opętany przez 
szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i 
całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa 
ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś 
ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, urato-
wać nasze domy, gospodarstwa, zakłady 
pracy? Tak, jest ratunek ! Tym ratunkiem jest 
różaniec przed wystawionym w monstrancji 
Najświętszym Sakramentem! Od dzisiaj, aż 
do końca wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta 
wojna), każdego dnia w naszym kościele 
będzie odmawiany Różaniec przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem. Zapra-
szam wszystkich każdego dnia na to 
nabożeństwo.

Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele 
trwał 6 lat. Proboszcz podał ludziom godz. 
nabożeństwa. Na to nabożeństwo ludzie 
zaczęli przychodzić. Odmawiali cząstkę 
Różańca (5 tajemnic) po Różańcu proboszcz 
udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sa-
kramentem. Początkowo ludzi było niewiele, 
ale w miarę upływu wojny przychodziło coraz 
więcej. Kościół codziennie był zapełniony 
ludźmi. Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga 
tego nabożeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie 
zginął (w innych zginęło już wielu), na 
Różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi, 
że kościół nie mógł wszystkich pomieścić!

Nie było w Polsce miejscowości, do której 
by nie dotarli żołnierze niemieccy w czasie 
wojny. Nawet do najdalej położonych wiosek, 
300 400 km od Warszawy. Docierali nawet 
do tych wiosek, które nie miały szosy.

Z tej parafii przed IX 1939r. wielu młodych 
mężczyzn zostało zmobilizowanych do woj-
ska. Jedni walczyli (we wrześniu 1939 r.)         
z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie 
zginął na froncie! Część z nich wróciła do 
domów po ustaniu walk, część dostała się do 
niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, inni 
w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. 

Polski cud różańcowy w czasie II wojny światowej
Różaniec Święty, to bardzo potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek wprawi cię w zdziwienie.

św.Josemaria Escriva do Balaguer

Potęga różańca 
przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem
Działo się to w Polsce w czasie II wojny 

światowej. Ciągle trzeba o tym mówić, 
szczególnie młodzieży, co czynili Niemcy       
w Polsce w czasie II wojny. Jakiej ruinie 
uległa cała Polska; spalone wioski, miasta, 
zniszczone fabryki. Ile milionów ludzi zginęło 
w Polsce w czasie wojny (35 mln Polaków 
było w 1939 r, · 23 mln w 1945r.). Ludzie 
ginęli na frontach wojny, podczas bombardo-
wań miast i wsi, ginęli w obozach koncentra-
cyjnych, więzieniach, byli rozstrzeliwani, 
wieszani na ulicach, ginęli od mrozu, głodu             
w obozach śmierci. Pojawienie się żołnierzy 
niemieckich w jakiejś miejscowości oznaczało 
śmierć nawet wielu mieszkańców. Bardzo 
często żołnierze niemieccy, którzy przyjechali 
do jakiejś miejscowości strzelali do napotka-
nych na ulicy ludzi tak jak do zwierząt w lesie. 
Są w Polsce miejscowości, parafie, które 
straciły nawet do 60 · 80% mieszkańców.

JEST TYLKO JEDNA PARAFIA 
W POLSCE, KTÓREJ MIESZKAŃCY 

NIE ZAZNALI NIESZCZĘŚĆ 
I TRAGEDII WOJNY.

 Nikt z tej parafii nie zginął w czasie
wojny!

 Wszyscy żołnierze powrócili z wojny do
swoich rodzin!

 Przez cały czas wojny, żaden Niemiec
nie przekroczył granicy tej parafii!

Wszyscy powrócili do swoich rodzin ! A więc 
cudowną opieką w/w modlitwy zostali 
otoczeni żołnierze z tej parafii, którzy byli 
nawet kilkanaście tys. km od niej (Syberia).

Jak to wszystko zrozumieć? Jak to wszystko 
wytłumaczyć? Można stwierdzić z całą pe-
wnością, że Różaniec w kościele przed wy-
stawionym w monstrancji Najświętszym 
Sakramentem jest wielką potęgą. Okazał się 
silniejszy, niż wszystkie bomby, czołgi, 
armaty, karabiny maszynowe itp. Silniejszy 
niż cała potęga hitlerowskich Niemiec.

Czy tylko w czasie wojny? A czy dziś nie 
ma już tej samej mocy, potęgi, skuteczności   
w innych dziedzinach ludzkiej egzystencji?

Informację o tym podał 
+ks. Bp Zbigniew Kraszewski

na spotkaniu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego

Źródło:
https://adonai.pl/modlitwy/?id=rozaniec&action=41

Morysin - cz. 6
wybitni specjaliści z tej dziedziny prof. 
Tadeusz Tołwiński, inż. Stanisław Tworko-
wski, arch. A. Szabelski, dr M. Bernhardt i 
oczywiście najważniejszy hrabia Adam Branicki 
właściciel i zamawiający te projekty. 
  W papierach dokumentacji sporządzonej 
przez inż. Gerarda Ciołka zachował się projekt 
napisu na tablicy komemoratywnej, która 
miała upamiętnić pomysłodawczynię inicja-
torkę rekonstrukcji parku:    

JW. HR. BEACIE, ADAMOWEJ
Z POTOCKICH BRANICKIEJ,                                                                                                  

KTÓRA PODJĘŁA MYŚL PRZYWRÓCENIA 
DAWNEJ ŚWIETNOŚCI ZABYTKU 

NARODOWEGO
WILANOWA

PLAN REKONSTRUKCJI I 
UPORZĄDKOWANIA

OGRODU I OTOCZENIA PAŁACU 
WILANOWSKIEGO

WYKONAŁ GERARD CIOŁEK INŻ. 
ARCHITEKT WARSZAWA 

  W latach PRL-u były one uzupełnione i 
gotowe do wykorzystania. W czasach bardziej 
nam współczesnych, także wilanowskie mu-
zeum zamawiało opracowania dotyczące re-
waloryzacji Morysina. Do dzisiaj jednak nic      
z nich nie wykorzystano, pieniądze zostały 
wyrzucone w błoto. Jedynymi remontami bie-
żącymi (łatanie dachów, odnawianie mie-
szkań itp.), które prowadzono w tym czasie na 
terenie Morysina, były prace wykonywane 
przez mieszkającą w gajówce rodzinę Trze-
wików i zajmującą mieszkanie w baszcie- 
bramie rodzinę Matysiaków. 

budynków, uznała to za wykroczenie i spra-
wę umorzyła.
 Mieliśmy piękną perłę wśród parków 
angielskich, powstałą w czasach Potockich, 
którą jak pozostałą częścią Wilanowa mo-
glibyśmy się chlubić przed światem, 
zostaliśmy z rezerwatem jakich ok. półtora 
tysiąca istnieje w naszej Ojczyźnie. 

 Krzysztof Kanabus
W książce „Wilanów dawny i współczesny” 
prof. Fijałkowski pisze że, brama na osi 
pałacu wilanowskiego powstała 1838 r., 
natomiast Aleksandra Witak i Elżbieta 
Katarzyna Krajewska w swych publikacjach 
podają rok 1846.

Źródła:
Aleksandra Witak – „Zapomniana część 
Wilanowa” 
Aleksandra Witak – „Morysin. Zespół 
pałacowo- parkowy w Dobrach Wilanowskich” 
Adam Rybiński – „O Wilanowie i muzeum 
wilanowskim w czasie wojny 1939 r. i w okresie 
okupacji…”                                                     
Wiadomości Ziemiańskie nr 78, lato 2019 r. 
Jadwiga i Roman Kobendza – „Morysinek” 
Wspomnienia pani Barbary Rowickiej                                                                                                               
Wspomnienia pani Anny Ćwiek (1910-2010)                                                                                                     
Wspomnienia pani Jolanty Dubiel z d. Jabłono-
wskiej                                                                                      
Informacje uzyskane od pana Eugeniusza 
Trzewika                                                                                                     
Dokumenty USC parafii św. Anny w Wilanowie 
Gerard Ciołek – „Ogrody polskie. Przemiany 
treści i formy”                                                                                  
Marek Kozubal – „Nikt nie czuje się odpowie-
dzialny za fatalny stan Morysina”                                                     
Jacek Krawczyk, Wojciech Fijałkowski – 
„Wilanów dawny i współczesny”                                                       
Tomasz Urzykowski – „Przenosiny 
zabytkowego Oraculum”                                                                                 
Janusz Mróz, Andrzej Zacharski – „Symbolika i 
magia oraculum w Wilanowie”                                                 
Edyta Żyła – „Morysina się nie pokazuje 
turystom” Maryla Zielińska – „Utracona 
Arkadia”                                                                                                                          
Foto Kuba Atys – Gajowy Eugeniusz Trzewik 
na tle gajówki                                                                                         
H. Skimbrowicz, W. Gerson – „Wilanów. Album 
widoków i pamiątek orazrajobrazów Galeryi 
Willanowskiej wykonane w drewnie w Drzewo-
rytni Warszawskiej”                                                                                                        
Elżbieta K. Krajewska – „Morysin, jako przykład 
XIX – wiecznego ogrodu krajobrazowego. 
Wytyczne konserwatorskie do ochrony parku i 
otoczenia”                                                                                                           
AGAD – Plan Morysina, Zbiór Kartograficzny 
sygnatura 468-6 arkusz 11                                                             
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - 
Zdjęcie bramy gotyckiej w Morysinie wykonane 
prawdopodobnie 3 maja 1921 r.                                                                                                                                    
Kurier Warszawski nr 258 z 30 września 1858r.

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Prosimy o przyniesienie do kance-
larii parafialnej zdjęć z ks. Kard. 
Stefanem Wyszyńskim i dokumen-
tów, które zostaną zamieszczone      
w Klimatach św. Anny - specjalnym 
numerze z okazji beatyfikacji księdza 
Kard. S. Wyszyńskiego. Materiały 
dobrej jakości można również 
przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną ze-
skanowane i zwrócone.

20  lutego 2020 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz. 18.00 
w intencji  członków 

Bractwa Adoracyjnego
Zapraszamy na Mszę św. sympatyków 
Bractwa, osoby Adorujące Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie w Kaplicy św. 
Anny oraz osoby pragnące wstąpić do 
Bractwa.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

ŚRODA  godz.  7.30 –21.00 
CZWARTEK  godz.  7.30 – 24.00 

PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00

Z Dzienniczka siostry Faustyny

   Muzealnicy i pracownicy kolejnych Minister-
stw Kultury, którzy odpowiadają za nasze 
dziedzictwo historyczne i biorą całkiem niema-
łe za to pieniądze, jak dotychczas wiele           
w sprawie ratowania dziedzictwa Morysina nie 
uczynili.

   Natomiast prokuratura, do której trafiło           
w 2009 r. zawiadomienie złożone przez Fun-
dację im. Adama i Beaty Branickich z Wila-
nowa, o możliwości popełnienia przestępstwa 
w związku z dewastacją terenu zabytkowego 
parku i znajdujących się w nim zabytkowych 

Piątek 
21 lutego 2020 r. 

U sióstr obliczanek:
UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEGO 
OBLICZA PANA JEZUSA

U pasjonistów: 
UROCZYSTOŚĆ 

MĘKI 
JEZUSA CHRYSTUSA 

https://adonai.pl/modlitwy/?id=rozaniec&action=41
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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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5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 15, 15-20

Czytanie z Mądrości Syracha: Jeżeli zechcesz, 
zachowasz przykazania, a dochowanie wierno-
ści zależy od Jego upodobania. Położył przed 
tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz 
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się 
spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka 
jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi 
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go 
boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. 
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i 
nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Błogosławieni słuchający Pana
Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego 
napomnienia * i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, * 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, * 
abym podziwiał Twoje Prawo.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, * bym 
ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa * 
i zachowywał je całym sercem.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 6-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Głosimy mą-
drość między doskonałymi, ale nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, zresztą 
przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądro-
ści Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, 
której nie pojął żaden z władców tego świata; 
gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana 
chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało 
napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez 
Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głę-
bokości Boga samego.

Oto słowo Boże

W Klimatach:
Polski cud różańcowy w czasie 
II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Morysin - cz. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3

Przekaż 1% podatku na Fundację 
Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . . . . 4

Oto Słowo Pańskie

1

4.

              Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej odbędzie się w środę, 19 
lutego br., o godz. 17.00 w Dzwonnicy.
W czwartek, 20 lutego o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon-
ków Bractwa oraz osoby zainteresowane 
zapaszmy do wspólnej modlitwy. 
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Eccle-
sia Villanovensis” – numer KRS: 0000 
331641. W zeszłym roku na konto Fundacji 
z tego tytułu wpłynęło 9264,68 PLN. 
Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku 
składamy serdeczne Bóg zapłać. Przy-
pominamy, że nasza Fundacja poza dzia-
łalnością charytatywną zajmuje się utrzy-
maniem zabytkowych obiektów znajdują-
cych się na terenie naszej parafii. Darmowy 
program do rozliczenia podatku jest 
dostępny na stronie internetowej parafii. 

Ks. Tomasz Lis

Rozpoczynamy 7. edycję kursu finanso-
wego, którego celem jest nauka zarzą-
dzania finansami w oparciu o rady biblijne 
oraz narzędzia ekonomiczne. Kurs będzie 
odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00    
w dzwonnicy. Osoby zainteresowane za-
praszamy na spotkanie informacyjne w po-
niedziałek, 24 lutego br. na godz. 19.00. do 
dzwonnicy. Będzie możliwość zapisania 
się na kurs i zakupienia podręczników.
Z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kard 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąc-
lecia planujemy wydać specjalny numer 
Klimatów św. Anny poświęcony ks. Kardy-
nałowi odwiedzającemu naszą parafię i 
spotykającemu się z parafianami. W zwią-
zku z tym prosimy o przyniesienie do kan-
celarii parafialnej zdjęć z ks. Kard. S. 
Wyszyńskim i innych dokumentów, które 
zostaną zamieszczone w Klimatach. Ma-
teriały dobrej jakości można również 
przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl. 
Dostarczone materiały zostaną zwrócone.

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się,

za zgromadzenia zakonne 
a w szczególności  za Siostry 
posługujące w naszej parafii. 
Niech Maryja wyprasza im 
wszelkie potrzebne łaski.

 7.

K O M E N T A R Z
Któż z nas nie słyszał przykazań: „Nie 

zabijaj”, „Nie cudzołóż”, „Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, nie mów fałszywego 
świadectwa”? Nie mamy wątpliwości, ze 
każdy. Nawet ten najbardziej oddalony od 
Kościoła, nie mówiąc już o tym, który 
regularnie uczestniczy we Mszy świętej 
niedzielnej słyszał je. I co?

Nie mamy też wątpliwości, że z przestrze-
ganiem przykazań, nawet wśród katolików 
jest bardzo różnie. Zapewne wiele jest 
powodów takiego stanu rzeczy. 

Dzisiejsze Słowo przychodzi nam z po-
mocą przypominając, że przykazania są 
nadal aktualne, bo Jezus nie przyszedł je 
znieść, ale wypełnić. Są one wyrazem 
mądrości Bożej, a łamanie ich naraża nas 
na karę piekła ognistego i krzyżuje 
naszego Pana. Dlatego pokornie wołajmy 
za psalmistą: „Ucz mnie, bym przestrzegał 
Twego Prawa i zachowywał je całym 
sercem”.

Kurs finansowy - 
spotkanie informacyjne 24.02.2020 r.  . .4
Potrzebna osoba do pracy 
charytatywnej w kawiarence -
dzwonnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard. 
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 2

20 lutego 2020 r. godz. 18.00
Msza św. w intencji Bractwa 
Adoracyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 25

EWANGELIA
Mt 5, 17-37

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wy-
pełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Pra-
wie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc 
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 
najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 
królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 
większa niż uczonych w Piśmie i faryze-
uszów, nie wejdziecie do królestwa niebies-
kiego. Słyszeliście, że powiedziano przod-
kom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił za-
bójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powia-
dam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, 
podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: 
„Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by 
mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła 
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój 
przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 
szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 
przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia 
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 
Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz sta-
mtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 
dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe 
twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup 
je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone 
do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano 
też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, 
niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam po-
wiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – 
poza wypadkiem nierządu – naraża ją na 
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żo-
nę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście 
również, że powiedziano przodkom: „Nie bę-
dziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo 
jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest 
podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo 
jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją 
głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego 
włosa nie możesz uczynić białym albo 
czarnym. 

 24 lutego 2020 roku (pon.) 
o godz. 19.00 w dzwonnicy

Spotkanie informacyjne
dot. kursu finansowego 

Celem kursu finansowego jest na-
uka zarządzania finansami w opar-
ciu o rady biblijne oraz narzędzia 
ekonomiczne. 
Kurs będzie odbywał się w ponie-
działki o godz. 19.00 w dzwonnicy. 
Osoby zainteresowane zapraszamy 
na spotkanie informacyjne. Będzie 
możliwość zapisania się na kurs i 
zakupienia podręczników do kursu.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto Słowo Pańskie

Na przełomie roku, od grudnia do lutego,  
z wizytą duszpasterską planowaliśmy od-
wiedzić 1810 rodzin, z czego przyjęło nas 
770 rodzin, co stanowi 43%. Ofiary złożone 
przy okazji kolędy przeznaczone są na 
pokrycie kosztów związanych z plano-
wanym odwodnieniem Kościoła. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne: 
- w sobotę, 22 lutego, święto katedry św.
Piotra.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia  błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

6.
8.

Szukamy osób chętnych do pracy 
charytatywnej, w  parafialnej 

kawiarence w dzwonnicy.
Posługa w niedzielę w godzinach: 

9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą 

proszone są o kontakt  telefoniczny  
z panią Grażyną -  tel. 506 097 455 
lub osobisty w niedzielę  9.00-13.00 

w dzwonnicy.

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