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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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od 12.07.2020 do 13.09.2020

Módlmy się, aby nasi bracia, 
którzy oddalili się od wiary,

odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana

i piękno życia chrześcijańskiego. Ks. dr Waldemar R. Macko

1.

2.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nich modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić bę-
dziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy 
św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharysty-
cznej. Nowenna do św. Anny będzie trwała 
do 25 lipca. Zapraszamy wszystkich para-
fian do licznego udziału w nabożeństwie, 
aby w ten sposób lepiej przygotować się 
do uroczystości odpustowej.
Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy,    
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
p. Zofii Czekierda i p. Wojciecha Hawrył-
kiewicza.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w środę, 22 lipca, święto św. Marii Ma-
gdaleny,
- w czwartek 23 lipca, Święto św. Brygi-
dy, zakonnicy,
- w piątek, 24 lipca, Wspomnienie św.
Kingi, dziewicy,
- w sobotę, 25 lipca, święto św. Jakuba,
Apostoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
W czwartek, 25 lipca, przypada również 
liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, 
patrona kierowców. Poświęcenie samo-
chodów i innych pojazdów mechani-
cznych odbędzie się przed kościołem, po 
Mszy św. o godz. 18.00.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 12, 13. 16-19

Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, nie ma 
oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszy-
stkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś 
niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest 
podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwła-
dza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. 
Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie 
wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuch-
walstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a 
sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką 
oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy 
zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępo-
waniem, że sprawiedliwy powinien miłować 
ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że 
po występkach dajesz nawrócenie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy
Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, * 
pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. 
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją * 
i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone 
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, * 
będą sławiły Twe imię. 
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, * 
tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i 
miłosierdzia, * 
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 
Wejrzyj na mnie * 
i zmiłuj się nade mną.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 26-27

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Duch Święty przychodzi         
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który 
przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że 
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą 
Bożą.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 25

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

EWANGELIA
Mt 13, 24-43

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do czło-
wieka, który posiał dobre nasienie na swojej 
roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 
nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę 
i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło 
kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy 
nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? 
Skąd więc wziął się na niej chwast?” 
Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to 
sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: 
„Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali 
razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu 
róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem 
żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiąż-
cie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 
zwieźcie do mego spichlerza”». Przedłożył im 
inną przypowieść: «Królestwo niebieskie po-
dobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś 
wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniej-
sze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, 
większe jest od innych jarzyn i staje się 
drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i 
gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział 
im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie 
podobne jest do zaczynu, który pewna kobie-
ta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 
wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Je-
zus tłumom w przypowieściach, a bez przy-
powieści nic im nie mówił. Tak miało się 
spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przy-
powieściach, wypowiem rzeczy ukryte od 
założenia świata». Wtedy odprawił tłumy i 
wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 
uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypo-
wieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, 
który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowie-
czy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są 
synowie królestwa, chwastem zaś synowie 
Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, 
jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeń-
cami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast 
i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci 
zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia 
oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawo-
ści, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi 
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Oto Słowo Pańskie

3.

5.

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

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w Kaplicy 

św. Anny

Modlitwa: 
Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie     
i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej 
Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną 
orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi 
spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpu-
szczenia grzechów. 
Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego 
Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie 
doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.

Do 25 lipca 2020 r. trwa NOWENNA do ŚW. ANNY 
przed Uroczystością Patronalną Naszej Parafii

4.

K O M E N T A R Z
   Trzy przypowieści o królestwie Bożym, 
ukazujące jego naturę. Pierwsza, najwa-
żniejsza pokazuje złożoność królestwa 
Bożego, pozostałe wskazują na wew-
nętrzną jego siłę. W pierwszej przy-
powieści odnajdujemy również odpowiedź 
na tak często zadawane pytanie: Skąd 
bierze się zło? Uświadamiamy sobie 
również, że dopóki żyjemy na ziemi 
zawsze będzie nam towarzyszyło zło i 
dobro. I to od nas zależy, czy będziemy 
postępowali zgodnie z wolą Bożą i czynili 
dobro, czy też przeciwstawiając się jej 
popełniali zło, przecząc pierwotnemu 
zamiarowi Boga, jakim jest ludzkie szczę-
ście. 

  Aby zmienić swoje życie niekiedy 
wystarczy tak niewiele; ziarnko gorczycy 
lub odrobina kwasu: dobrej woli, zaufania 
Bogu i miłości. 

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

Pielgrzymki na Jasną Górę

 3

   Mniej grup, wielu pielgrzymów indywidualnych – tak wygląda sytuacja na Jasnej Górze. Mimo trwającej pandemii wierni odwiedzają 
sanktuarium, choć jak przyznaje o. Michał Legan, jest ich w tym roku znacząco mniej niż w poprzednich latach.

Christoforos 
(niosący Chrystusa)

  Brak konkretnych wiadomości na temat ży-
cia i śmierci św. Krzysztofa skłaniał wiernych 
do wypełniania tej luki legendami, zresztą 
bardzo barwnymi.
   Chrześcijanie wschodni opowiadali, że przy-
szły męczennik nosił pierwotnie imię Repro-
bus, co w języku greckim znaczy: przeklęty, 
odrażający. Jako członek plemienia Psio-
głowców miał niesamowitą siłę i… głowę 
zbliżoną do zwierzęcej. Wieść o ujęciu go 
przez legionistów podczas jednej z wojen na 
wschodnich kresach Imperium Romanum 
wzbudziła zainteresowanie cesarza Decjusza. 
Władca zapragnął pozyskać niezwykłego 
osiłka do straży pałacowej.
  Wyznający już od dawna wiarę chrześ-
cijańską Reprobus przyjął chrzest, a z nim 
imię Christoforos (niosący Chrystusa), co nie 
spodobało się cezarowi. Decjusz próbował 
zachwiać jego wiarą, podsyłając mu dwie 
kobiety lekkich obyczajów - Kallinikię i Akilinę, 
by go uwiodły. Jednak rozczarował się. Obie 
kurtyzany pod wpływem perswazji Krzysztofa 
nawróciły się, a wraz z nimi strażnicy pil-
nujący jeńca. Rozgniewany Decjusz nakazał 
stracić wszystkich. Zamordowanie Krzysztofa 
kosztowało katów wiele trudu. Najpierw pró-
bowali go ugotować w oleju, a gdy to im się 
nie udało, ścięli mu głowę.
  Należy podkreślić, że przed wiekami po-
wszechnie wierzono, że plemiona Psiogło-
wców istnieją naprawdę. Stąd pochodzenie 
Krzysztofa nie tyle było fantazją, co przypo-
rządkowaniem męczennika do konkretnego 
ludu, żyjącego, jak się wydawało, na rubie-
żach cywilizowanego świata. Naturalnie 
legenda o świętym Psiogłowcu była dość kło-
potliwa, stąd w X wieku duchowni bizantyjscy 
tłumaczyli, iż przerażający wygląd Reprobu-
sa, to symbol jego okrucieństwa i zezwie-
rzęcenia przed przyjęciem wiary i nie ma nic 
wspólnego z jego rzeczywistym wyglądem. 
Notabene zazwyczaj na wizerunkach bizan-
tyjskich Krzysztof ukazywany był jako no-
rmalny młodzieniec, ubrany w zbroję. Tylko 
sporadycznie miał wygląd człowieka-psa.

 Reprobus

 Inna legenda powstała na zachodzie Europy 
w Średniowieczu. Według niej odrażający      
w swym wyglądzie osiłek Reprobus chciał 
służyć najpotężniejszemu panu na świecie. 
Porzucił pierwszego władcę na rzecz sza-
tana. Gdy jednak przekonał się, że ten lęka 
się Pana Jezusa, postanowił zostać chrześci-
janinem. Po przyjęciu chrztu rozpoczął po-
kutę, by odkupić popełnione dotąd grzechy. 
Polegała ona na przenoszeniu ludzi przez 
rzekę Jordan. Pewnego razu usłyszał wołanie 
z brzegu. Stał na nim mały chłopiec. Krzy-
sztof wziął go na swe mocarne ramiona. 
Wtedy poczuł ogromny ciężar, który z ka-
żdym krokiem wgniatał go coraz bardziej      
w dno rzeki. Zapytał więc: Dziecię, kim 
jesteś? Na co otrzymał odpowiedź: Jam jest 
Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, 
dźwigasz cały świat!

  Obie tradycje, zarówno wschodnia, jak i 
zachodnia wiążą św. Krzysztofa z podróżo-
waniem. Na Wschodzie wędrował pod esko-
rtą żołnierzy do stolicy cesarstwa, zaś le-
genda zachodnia każe mu świadczyć, jak-
byśmy to dziś powiedzieli, usługi przewozo-
we przez rzekę.

  Nie należy się zżymać na istnienie 
barwnych legend o świętych, nawet gdy 
wiemy na pewno, że są nieprawdziwe. Są 
dowodem na wielkość i żywotność kultury 
chrześcijańskiej. Starodawność kultu daje 
gwarancję, że postać męczennika o imieniu 
Krzysztof jest autentyczna, a dogmat wiary     
o świętych obcowaniu upewnia nas, że jest 
on nadal aktywny. „Pełne ręce roboty” ma 
choćby jako opiekun kierowców...

Żródło:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/sw--krzysztof-–-patron-
kierowcow,15247,ld.html

   Założycielem jest ojciec Werenfried van Stra-
aten, holenderski norbertanin (1913-2003). 
Dwa lata po zakończeniu II wojny światowej 
dokonał rzeczy niemożliwej. Odwiedzał parafie 
w Belgii, Holandii i opowiadał o tragedii            
w Niemczech. O setkach tysięcy bezdomnych 
przesiedleńcach ze wschodu, o głodzie. Opo-
wiadał to ludziom, którzy sami niedawno do-
świadczyli okrucieństw wojny. Nawoływał do 
pojednania z Niemcami i udzielenia im pomo-
cy. Jego apele spotkały się ze zrozumieniem. 
Pierwsza pieniężna ofiara pochodziła od ko-
biety, która straciła na wojnie syna, męża i 
brata. Inni poszli za jej przykładem. Zbierano 
odzież, pieniądze, żywność. Od belgijskich rol-
ników udało się pozyskać trzy tony słoniny. 
Wtedy to ojciec Werenfried zyskał sobie przy-
domek „Ojciec Słonina”.
   Kolejny etap jego działalności związany był    
z pomocą dla prześladowanego i dyskrymino-
wanego Kościoła za „żelazną kurtyną”. W na-
stępnych latach pomoc „Kirche in Not” objęła 
Amerykę Łacińską, Azję, Afrykę. Potem przy-
szła kolej na pomoc dla Kościoła prawosła-
wnego w Rosji. „Największy żebrak XX wieku” 
pomagał wszystkim i wszędzie. „Kirche in Not" 
od początków swego istnienia opierała się na 
dobroczynności wiernych. Ojciec Werenfried 
był wspaniałym "łącznikiem" między światem 
bogatych i biednych. Miał ogromy, charyzma-
tyczny dar prezentowania potrzeb Kościoła,      
a także dar przekonywania o konieczności 
dzielenia się z innymi. Kazania, których wygła-
szał kilka dziennie odwiedzając coraz to inne 
parafie i grupy ludzi, były porywające. Kończyły 
się one zawsze znacznymi datkami do jego le-
gendarnego, zniszczonego kapelusza, "kape-
lusza milionów”. 

Św. Krzysztof – patron kierowców
    Jak co roku, w dzień wspomnienia św. Krzysztofa (25.07.), na parkingach przed kościołami zatrzymują się liczne samochody. Kierowcy 
idą na Msze św., po których kapłani święcą zgromadzone przed świątyniami pojazdy. Zgodnie z piękną katolicką tradycją św. Krzysztof jest 
bowiem opiekunem kierowców, a także przewoźników, flisaków, marynarzy i pielgrzymów. Należy do grona 14 patronów – Wspomożycieli, 
wzywanych przez wiernych w szczególnych przypadkach.O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry,

mówi, że pielgrzymi wprawdzie wciąż przy-
bywają, ale mało jest zorganizowanych grup 
autokarowych. – Nie ma autokarów, które       
w tych dniach przyjeżdżały w ogromnej licz-
bie, ale parkingi są pełne, bo przybywają 
pielgrzymi indywidualni – wyjaśnia o. Michał 
Legan, rzecznik sanktuarium. Przyznaje też, 
że “tegoroczny sezon pielgrzymkowy w ni-
czym nie będzie przypominał poprzednich, 
pielgrzymów jest drastycznie mniej niż w in-
nych latach” i przypomina, że forma pielgrzy-
mki zależy od decyzji organizatora.
   W tegorocznej 309. Warszawskiej Pielgrzy-
mce Pieszej pójdą wyłącznie przewodnicy 
grup i tzw. czołówka, a więc znak pielgrzymki, 
krzyż i sztandary. Z kolei 40. Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna bę-
dzie miała charakter wyłącznie duchowy.   
Pielgrzymki łódzka i poznańska odbędą się 
prawdopodobnie w pełnym wymiarze, inne z 
tym razem przybędą w formie sztafety. – 
Pątnik może się zapisać nawet jeden dzień 

pielgrzymowania, bez noclegu, po czym po-
wróci do domu, a resztę pielgrzymki odbę-
dzie w sposób duchowy – wyjaśnia rzecznik 
Jasnej Góry.     

   W poniedziałek wieczorem (13.07) na Jasną 
Górę przybył prezydent elekt, Andrzej Duda. – 
Jako człowiek wierzący mogę śmiało powie-
dzieć, że to miejsce jest dla mnie osobiście 
ważne i dlatego tu przybywam, proszę żeby 
Matka Najświętsza zawsze miała naszą Oj-
czyznę w swojej opiece. Tu mamy nasze na-
rodowe sanktuarium, gdzie jest nasza Matka, 
do której tyle razy uciekaliśmy się pod Jej 
obronę – powiedział.

 Ojcowie paulini zapraszają pielgrzymów do 
sanktuarium, ale przypominają o konieczno-
ści przestrzegania przepisów sanitarnych obo-
wiązujących w dobie koronawirusa. O. Pa-
cholski zapewnia, że na Jasnej Górze prze-
strzegane są wszystkie zasady sanitarne i 
zaznacza, że do  tej  pory  na  terenie  sanktu-
arium nie odnotowano żadnego przypadku  za

każenia, czy zachorowania. – Dbamy bar-
dzo o to, by pielgrzymi stosowali się do 
zasad higieny osobistej. Widzimy, że Aleje 
Najświętszej Maryi Panny, kawiarnie, resta-
uracje, galerie handlowe w Częstochowie są 
przepełnione ludźmi, dlatego nie widzimy 
większego zagrożenia i przeciwwskazania, 
żeby zapraszać pielgrzymów także na Jasna 
Górę – stwierdził o. Pacholski.
 Kustosz sanktuarium, o. Waldemar Pastu-
siak, podkreśla natomiast, że rygorów bez-
pieczeństwa klasztor przestrzega od począ-
tku epidemii i że ojcowie są przekonani, że to 
wyraz troski o bliźniego i siebie samego. – 
Wierzymy, że te wszystkie obostrzenia są 
nakładane dla naszego dobra – zaznacza 
zakonnik. Przypomina także, że na Jasnej 
Górze regularnie prowadzona jest dezynfe-
kcja zarówno kaplicy Matki Bożej, jak i 
bazyliki, bez względu na to, czy pielgrzymi 
byli czy nie.
Źródło:
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-
docieraja-mimo-epidemii/

Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” 
  Dla nas, mieszkańców Wilanowa, to ogromny zaszczyt, że mamy w sąsiedztwie papieską organizację, która niesie pojednanie i solidarność 
na świecie. Adres Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”to: Wilanów, ul. Wiertnicza 142. 

  Za sprawą ojca Werenfrieda w rożnych 
krajach świata powstawały oddziały „Kirche in 
Not”. 

Przyszedł czas na Polskę
  Uroczyste otwarcie polskiej sekcji miało miej-
sce 30 stycznia 2006 roku. Z tej okazji śp. 
kard. Józef Glemp, Prymas Polski, życzył 
organizacji, żeby skutecznie wspierała te Koś-
cioły partykularne, które oczekują pomocy du-
chowej i materialnej. Wiemy, jak wiele pomocy 
otrzymał i nadal otrzymuje Kościół w Polsce, 
dlatego też cieszę się, że „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie” włącza się w tę misję braterskie-
go wsparcia i ufam, że jej działalność przyno-
sić będzie błogosławione owoce.
   Podstawowy cel organizacji to szeroko 
pojęta pomoc prześladowanemu Kościoło-
wi w świecie.
- Chrześcijaństwo jest najbardziej prześla-
dowaną religią na świecie – powiedział w roz-
mowie z Radiem Lublin ksiądz profesor Wal-
demar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papie-
skiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi
w Potrzebie”. – Jeszcze kilka lat temu około
170 tysięcy chrześcijan rocznie ginęło za wia-
rę. Czyli średnio co 3 minuty ktoś ginął z po-
wodu wiary w Jezusa Chrystusa. Teraz, dzięki
Bogu, te liczby są mniejsze. To już jest kilka-
dziesiąt tysięcy osób rocznie. Św. Jan Paweł II
i Benedykt XVI mówili, że wieki XX i XXI to są
stulecia męczenników. Szacuje się, że około
45 milionów chrześcijan zginęło w tym okresie
za wiarę.

         

 Według najstarszych przekazów św. Krzy-
sztof żył w Azji Mniejszej. Podczas prze-
śladowań chrześcijan, które wszczął ok. 250 
roku cesarz Decjusz, został aresztowany i 
stracony. Stało się to prawdopodobnie 
w Samon, na terenie prowincji Licji. Nieste-
ty, akta hagiograficzne przepadły w czasach 
muzułmańskich najazdów.
 O starożytnym pochodzeniu kultu św. Krzy-
sztofa zaświadcza napis z 452 roku, odna-
leziony w Haidar-Pacha na terenie Nikome-
dii. Dowiadujemy się z niego o istnieniu 
bazyliki ku czci męczennika w Chalcedonie 
(w pobliżu Konstantynopola). Nie ma więc 
żadnych wątpliwości, że już wtedy, tzn. 
dwieście lat po śmierci męczennika, jego 
postać była znana i czczona przez Kościół 
na terenie Azji Mniejszej. Nieco później-
szego okresu dotyczą informacje o istnieniu 
klasztorów pod wezwaniem św. Krzysztofa. 

 Modlitwa przed podróżą
Boże, daj mi bystre oko i pewną rękę, abym na drogach nikomu nie wyrządził 
krzywdy. Naucz mnie używać pojazdu dla dobra bliźnich i pohamuj pokusę prędkości. 
Nie dozwól, Dawco Życia, abym stał się przyczyną śmierci i kalectwa, a także 
zachowaj mnie od nieszczęścia i wypadku. Amen.

  Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościoł-
owi w Potrzebie” pomaga chrześcijanom         
w ponad 140 krajach. Wspiera prześladowa-
nych, zwłaszcza w rejonach objętych biedą i 
pogrążonych w konfliktach zbrojnych. 

Zakres pomocy obejmuje: 

− pomoc dla sióstr z zakonów kontempla-
cyjnych: to te siostry, które pozostają ca-
łe życie za klauzurą w klasztorze. Choć
pracują na swoje utrzymanie - mają swo-
je ogrody, szyją habity i sutanny, haftują
szaty liturgiczne, wypiekają komunikanty
- to ich zarobki nie wystarczają na pod-
stawowe potrzeby. „Pomoc Kościołowi    
w Potrzebie” co roku udziela pomocy
egzystencjalnej każdej z sióstr klauzuro-
wych w Polsce. Przydzielana jest rów-
nież pomoc na renowacje klasztorów,
kaplic i kościołów przyklasztornych;

− finansowanie zakupu rowerów, samo-
chodów, motocykli, ciężarówek czy na-
wet mułów i koni, by misjonarze mogli
dotrzeć do odległych wiosek i czekają-
cych na nich parafian. Nasi misjonarze    
w Amazonii często potrzebują silnika do
łodzi, żeby dopłynąć do odległych miejsc.
Przez długie lata księża na Kubie po wy-
święceniu otrzymywali od Papieskiego
Stowarzyszenia jako środek lokomocji
rower.

− informowanie o sytuacji Kościoła po-
wszechnego. „Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie” pragnie uświadamiać wszystkich
chrześcijan o losie ich sióstr i braci w wie-
rze na całym świecie. Podejmując wraz
z wieloma ludźmi dobrej woli aktywne
działania „ociera łzy Boga wszędzie tam,
gdzie Chrystus płacze", jak mawiał ojciec
Werenfried. Do tego celu służy m.in. biu-
letyn ukazujący się 8 razy w roku, posia-
dający ponad 40-letnią tradycję. Każdy
może go otrzymać bezpłatnie. Potrzeba
jedynie zgłosić taką prośbę na adres
biura PKWP: ul. Wiertnicza 142, 02-952
Warszawa lub zadzwonić na numer
telefonu 22 845 17 09 w godz. 8.00-
16.00 od poniedziałku do piątku.

Opracowała: Barbara Olak

− pomoc dla uchodźców i prześladowanych
chrześcijan, których otacza się opieką ma-
terialną i duszpasterską. Z powodu wojen,
prześladowań na tle religijnym lub poli-
tycznym, klęsk żywiołowych miliony ludzi
na świecie prowadzą życie uciekinierów.
Cierpienia tych ludzi są niewyobrażalne.
Bardzo często z powodu wiary nie mogą
otrzymać zatrudnienia. Taki los spotyka
często chrześcijańskie rodziny w Ziemi
Świętej;

− pomoc przy budowie, odbudowie koś-
ciołów i kaplic zniszczonych przez kata-
klizmy, wojny czy nienawiść;

− pomoc seminarzystom z ubogich krajów,
którym ubóstwo nie pozwala na wstą-
pienie do seminarium duchownego;

− wspieranie wydawnictw oraz wydawanie i
kolportaż tzw. „Biblii dla dzieci”, Kate-
chizmu. Stowarzyszenie wysyła książki do
140 krajów, do najodleglejszych krańców
świata, do tych, którzy najbardziej potrze-
bują duchowego pokarmu. Książka „Bóg
przemawia do swoich dzieci", wydana
z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka
w 1979 roku, została przetłumaczona na
ponad 190 języków i dialektów. Dla
milionów dzieci jest jedyną książką, jaką
posiadają przez całe życie. Jedynym pod-
ręcznikiem do nauki czytania, a jednocze-
śnie cenna pomocą katechetyczną;

I tak na synodzie w Konstantynopolu, 
odbywającym się w 536 roku, brał udział Fo-
tyn, mnich z klasztoru noszącego wezwanie 
naszego świętego. O klasztorze św. Krzyszto-
fa istniejącym tym razem w Taorminie na 
Sycylii wspomniał w swych pismach papież 
św. Grzegorz Wielki.

https://dladuszy.piotrskarga.pl/sw--krzysztof-%E2%80%93-patron-kierowcow
https://dladuszy.piotrskarga.pl/sw--krzysztof-%E2%80%93-patron-kierowcow
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-docieraja-mimo-epidemii/
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-docieraja-mimo-epidemii/
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-docieraja-mimo-epidemii/
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Pielgrzymki na Jasną Górę

 3

Mniej grup, wielu pielgrzymów indywidualnych – tak wygląda sytuacja na Jasnej Górze. Mimo trwającej pandemii wierni odwiedzają 
sanktuarium, choć jak przyznaje o. Michał Legan, jest ich w tym roku znacząco mniej niż w poprzednich latach.

Christoforos 
(niosący Chrystusa)

  Brak konkretnych wiadomości na temat ży-
cia i śmierci św. Krzysztofa skłaniał wiernych 
do wypełniania tej luki legendami, zresztą 
bardzo barwnymi.
   Chrześcijanie wschodni opowiadali, że przy-
szły męczennik nosił pierwotnie imię Repro-
bus, co w języku greckim znaczy: przeklęty, 
odrażający. Jako członek plemienia Psio-
głowców miał niesamowitą siłę i… głowę 
zbliżoną do zwierzęcej. Wieść o ujęciu go 
przez legionistów podczas jednej z wojen na 
wschodnich kresach Imperium Romanum 
wzbudziła zainteresowanie cesarza Decjusza. 
Władca zapragnął pozyskać niezwykłego 
osiłka do straży pałacowej.
  Wyznający już od dawna wiarę chrześ-
cijańską Reprobus przyjął chrzest, a z nim 
imię Christoforos (niosący Chrystusa), co nie 
spodobało się cezarowi. Decjusz próbował 
zachwiać jego wiarą, podsyłając mu dwie 
kobiety lekkich obyczajów - Kallinikię i Akilinę, 
by go uwiodły. Jednak rozczarował się. Obie 
kurtyzany pod wpływem perswazji Krzysztofa 
nawróciły się, a wraz z nimi strażnicy pil-
nujący jeńca. Rozgniewany Decjusz nakazał 
stracić wszystkich. Zamordowanie Krzysztofa 
kosztowało katów wiele trudu. Najpierw pró-
bowali go ugotować w oleju, a gdy to im się 
nie udało, ścięli mu głowę.
  Należy podkreślić, że przed wiekami po-
wszechnie wierzono, że plemiona Psiogło-
wców istnieją naprawdę. Stąd pochodzenie 
Krzysztofa nie tyle było fantazją, co przypo-
rządkowaniem męczennika do konkretnego 
ludu, żyjącego, jak się wydawało, na rubie-
żach cywilizowanego świata. Naturalnie 
legenda o świętym Psiogłowcu była dość kło-
potliwa, stąd w X wieku duchowni bizantyjscy 
tłumaczyli, iż przerażający wygląd Reprobu-
sa, to symbol jego okrucieństwa i zezwie-
rzęcenia przed przyjęciem wiary i nie ma nic 
wspólnego z jego rzeczywistym wyglądem. 
Notabene zazwyczaj na wizerunkach bizan-
tyjskich Krzysztof ukazywany był jako no-
rmalny młodzieniec, ubrany w zbroję. Tylko 
sporadycznie miał wygląd człowieka-psa.

 Reprobus

 Inna legenda powstała na zachodzie Europy 
w Średniowieczu. Według niej odrażający 
w swym wyglądzie osiłek Reprobus chciał 
służyć najpotężniejszemu panu na świecie. 
Porzucił pierwszego władcę na rzecz sza-
tana. Gdy jednak przekonał się, że ten lęka 
się Pana Jezusa, postanowił zostać chrześci-
janinem. Po przyjęciu chrztu rozpoczął po-
kutę, by odkupić popełnione dotąd grzechy. 
Polegała ona na przenoszeniu ludzi przez 
rzekę Jordan. Pewnego razu usłyszał wołanie 
z brzegu. Stał na nim mały chłopiec. Krzy-
sztof wziął go na swe mocarne ramiona. 
Wtedy poczuł ogromny ciężar, który z ka-
żdym krokiem wgniatał go coraz bardziej 
w dno rzeki. Zapytał więc: Dziecię, kim 
jesteś? Na co otrzymał odpowiedź: Jam jest 
Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, 
dźwigasz cały świat!

  Obie tradycje, zarówno wschodnia, jak i 
zachodnia wiążą św. Krzysztofa z podróżo-
waniem. Na Wschodzie wędrował pod esko-
rtą żołnierzy do stolicy cesarstwa, zaś le-
genda zachodnia każe mu świadczyć, jak-
byśmy to dziś powiedzieli, usługi przewozo-
we przez rzekę.

  Nie należy się zżymać na istnienie 
barwnych legend o świętych, nawet gdy 
wiemy na pewno, że są nieprawdziwe. Są 
dowodem na wielkość i żywotność kultury 
chrześcijańskiej. Starodawność kultu daje 
gwarancję, że postać męczennika o imieniu 
Krzysztof jest autentyczna, a dogmat wiary 
o świętych obcowaniu upewnia nas, że jest
on nadal aktywny. „Pełne ręce roboty” ma
choćby jako opiekun kierowców...

Żródło:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/sw--krzysztof-–-patron-
kierowcow,15247,ld.html

Założycielem jest ojciec Werenfried van Stra-
aten, holenderski norbertanin (1913-2003). 
Dwa lata po zakończeniu II wojny światowej 
dokonał rzeczy niemożliwej. Odwiedzał parafie 
w Belgii, Holandii i opowiadał o tragedii            
w Niemczech. O setkach tysięcy bezdomnych 
przesiedleńcach ze wschodu, o głodzie. Opo-
wiadał to ludziom, którzy sami niedawno do-
świadczyli okrucieństw wojny. Nawoływał do 
pojednania z Niemcami i udzielenia im pomo-
cy. Jego apele spotkały się ze zrozumieniem. 
Pierwsza pieniężna ofiara pochodziła od ko-
biety, która straciła na wojnie syna, męża i 
brata. Inni poszli za jej przykładem. Zbierano 
odzież, pieniądze, żywność. Od belgijskich rol-
ników udało się pozyskać trzy tony słoniny. 
Wtedy to ojciec Werenfried zyskał sobie przy-
domek „Ojciec Słonina”.

Kolejny etap jego działalności związany był    
z pomocą dla prześladowanego i dyskrymino-
wanego Kościoła za „żelazną kurtyną”. W na-
stępnych latach pomoc „Kirche in Not” objęła 
Amerykę Łacińską, Azję, Afrykę. Potem przy-
szła kolej na pomoc dla Kościoła prawosła-
wnego w Rosji. „Największy żebrak XX wieku” 
pomagał wszystkim i wszędzie. „Kirche in Not" 
od początków swego istnienia opierała się na 
dobroczynności wiernych. Ojciec Werenfried 
był wspaniałym "łącznikiem" między światem 
bogatych i biednych. Miał ogromy, charyzma-
tyczny dar prezentowania potrzeb Kościoła,      
a także dar przekonywania o konieczności 
dzielenia się z innymi. Kazania, których wygła-
szał kilka dziennie odwiedzając coraz to inne 
parafie i grupy ludzi, były porywające. Kończyły 
się one zawsze znacznymi datkami do jego le-
gendarnego, zniszczonego kapelusza, "kape-
lusza milionów”. 

Św. Krzysztof – patron kierowców
    Jak co roku, w dzień wspomnienia św. Krzysztofa (25.07.), na parkingach przed kościołami zatrzymują się liczne samochody. Kierowcy 
idą na Msze św., po których kapłani święcą zgromadzone przed świątyniami pojazdy. Zgodnie z piękną katolicką tradycją św. Krzysztof jest 
bowiem opiekunem kierowców, a także przewoźników, flisaków, marynarzy i pielgrzymów. Należy do grona 14 patronów – Wspomożycieli, 
wzywanych przez wiernych w szczególnych przypadkach.O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry,

mówi, że pielgrzymi wprawdzie wciąż przy-
bywają, ale mało jest zorganizowanych grup 
autokarowych. – Nie ma autokarów, które       
w tych dniach przyjeżdżały w ogromnej licz-
bie, ale parkingi są pełne, bo przybywają 
pielgrzymi indywidualni – wyjaśnia o. Michał 
Legan, rzecznik sanktuarium. Przyznaje też, 
że “tegoroczny sezon pielgrzymkowy w ni-
czym nie będzie przypominał poprzednich, 
pielgrzymów jest drastycznie mniej niż w in-
nych latach” i przypomina, że forma pielgrzy-
mki zależy od decyzji organizatora.

W tegorocznej 309. Warszawskiej Pielgrzy-
mce Pieszej pójdą wyłącznie przewodnicy 
grup i tzw. czołówka, a więc znak pielgrzymki,
krzyż i sztandary. Z kolei 40. Warszawska
Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna bę-
dzie miała charakter wyłącznie duchowy.
Pielgrzymki łódzka i poznańska odbędą się 
prawdopodobnie w pełnym wymiarze, inne z 
tym razem przybędą w formie sztafety. – 
Pątnik może się zapisać nawet jeden dzień 

pielgrzymowania, bez noclegu, po czym po-
wróci do domu, a resztę pielgrzymki odbę-
dzie w sposób duchowy – wyjaśnia rzecznik 
Jasnej Góry.     

W poniedziałek wieczorem (13.07) na Jasną 
Górę przybył prezydent elekt, Andrzej Duda. – 
Jako człowiek wierzący mogę śmiało powie-
dzieć, że to miejsce jest dla mnie osobiście 
ważne i dlatego tu przybywam, proszę żeby 
Matka Najświętsza zawsze miała naszą Oj-
czyznę w swojej opiece. Tu mamy nasze na-
rodowe sanktuarium, gdzie jest nasza Matka, 
do której tyle razy uciekaliśmy się pod Jej 
obronę – powiedział.

Ojcowie paulini zapraszają pielgrzymów do 
sanktuarium, ale przypominają o konieczno-
ści przestrzegania przepisów sanitarnych obo-
wiązujących w dobie koronawirusa. O. Pa-
cholski zapewnia, że na Jasnej Górze prze-
strzegane są wszystkie zasady sanitarne i 
zaznacza, że do tej pory na terenie sanktu-
arium nie odnotowano żadnego przypadku za

każenia, czy zachorowania. – Dbamy bar-
dzo o to, by pielgrzymi stosowali się do 
zasad higieny osobistej. Widzimy, że Aleje 
Najświętszej Maryi Panny, kawiarnie, resta-
uracje, galerie handlowe w Częstochowie są 
przepełnione ludźmi, dlatego nie widzimy 
większego zagrożenia i przeciwwskazania, 
żeby zapraszać pielgrzymów także na Jasna 
Górę – stwierdził o. Pacholski.
Kustosz sanktuarium, o. Waldemar Pastu-

siak, podkreśla natomiast, że rygorów bez-
pieczeństwa klasztor przestrzega od począ-
tku epidemii i że ojcowie są przekonani, że to 
wyraz troski o bliźniego i siebie samego. – 
Wierzymy, że te wszystkie obostrzenia są 
nakładane dla naszego dobra – zaznacza 
zakonnik. Przypomina także, że na Jasnej 
Górze regularnie prowadzona jest dezynfe-
kcja zarówno kaplicy Matki Bożej, jak i 
bazyliki, bez względu na to, czy pielgrzymi 
byli czy nie.
Źródło:
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-
docieraja-mimo-epidemii/

Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” 
Dla nas, mieszkańców Wilanowa, to ogromny zaszczyt, że mamy w sąsiedztwie papieską organizację, która niesie pojednanie i solidarność 

na świecie. Adres Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”to: Wilanów, ul. Wiertnicza 142. 

Za sprawą ojca Werenfrieda w rożnych 
krajach świata powstawały oddziały „Kirche in 
Not”. 

Przyszedł czas na Polskę
Uroczyste otwarcie polskiej sekcji miało miej-

sce 30 stycznia 2006 roku. Z tej okazji śp. 
kard. Józef Glemp, Prymas Polski, życzył 
organizacji, żeby skutecznie wspierała te Koś-
cioły partykularne, które oczekują pomocy du-
chowej i materialnej. Wiemy, jak wiele pomocy 
otrzymał i nadal otrzymuje Kościół w Polsce, 
dlatego też cieszę się, że „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie” włącza się w tę misję braterskie-
go wsparcia i ufam, że jej działalność przyno-
sić będzie błogosławione owoce.

Podstawowy cel organizacji to szeroko 
pojęta pomoc prześladowanemu Kościoło-
wi w świecie.
- Chrześcijaństwo jest najbardziej prześla-
dowaną religią na świecie – powiedział w roz-
mowie z Radiem Lublin ksiądz profesor Wal-
demar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papie-
skiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi
w Potrzebie”. – Jeszcze kilka lat temu około
170 tysięcy chrześcijan rocznie ginęło za wia-
rę. Czyli średnio co 3 minuty ktoś ginął z po-
wodu wiary w Jezusa Chrystusa. Teraz, dzięki
Bogu, te liczby są mniejsze. To już jest kilka-
dziesiąt tysięcy osób rocznie. Św. Jan Paweł II
i Benedykt XVI mówili, że wieki XX i XXI to są
stulecia męczenników. Szacuje się, że około
45 milionów chrześcijan zginęło w tym okresie
za wiarę.

         

 Według najstarszych przekazów św. Krzy-
sztof żył w Azji Mniejszej. Podczas prze-
śladowań chrześcijan, które wszczął ok. 250 
roku cesarz Decjusz, został aresztowany i 
stracony. Stało się to prawdopodobnie 
w Samon, na terenie prowincji Licji. Nieste-
ty, akta hagiograficzne przepadły w czasach 
muzułmańskich najazdów.
 O starożytnym pochodzeniu kultu św. Krzy-
sztofa zaświadcza napis z 452 roku, odna-
leziony w Haidar-Pacha na terenie Nikome-
dii. Dowiadujemy się z niego o istnieniu 
bazyliki ku czci męczennika w Chalcedonie 
(w pobliżu Konstantynopola). Nie ma więc 
żadnych wątpliwości, że już wtedy, tzn. 
dwieście lat po śmierci męczennika, jego 
postać była znana i czczona przez Kościół 
na terenie Azji Mniejszej. Nieco później-
szego okresu dotyczą informacje o istnieniu 
klasztorów pod wezwaniem św. Krzysztofa. 

 Modlitwa przed podróżą
Boże, daj mi bystre oko i pewną rękę, abym na drogach nikomu nie wyrządził 
krzywdy. Naucz mnie używać pojazdu dla dobra bliźnich i pohamuj pokusę prędkości. 
Nie dozwól, Dawco Życia, abym stał się przyczyną śmierci i kalectwa, a także 
zachowaj mnie od nieszczęścia i wypadku. Amen.

Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościoł-
owi w Potrzebie” pomaga chrześcijanom         
w ponad 140 krajach. Wspiera prześladowa-
nych, zwłaszcza w rejonach objętych biedą i 
pogrążonych w konfliktach zbrojnych. 

Zakres pomocy obejmuje: 

− pomoc dla sióstr z zakonów kontempla-
cyjnych: to te siostry, które pozostają ca-
łe życie za klauzurą w klasztorze. Choć
pracują na swoje utrzymanie - mają swo-
je ogrody, szyją habity i sutanny, haftują
szaty liturgiczne, wypiekają komunikanty
- to ich zarobki nie wystarczają na pod-
stawowe potrzeby. „Pomoc Kościołowi    
w Potrzebie” co roku udziela pomocy
egzystencjalnej każdej z sióstr klauzuro-
wych w Polsce. Przydzielana jest rów-
nież pomoc na renowacje klasztorów,
kaplic i kościołów przyklasztornych;

− finansowanie zakupu rowerów, samo-
chodów, motocykli, ciężarówek czy na-
wet mułów i koni, by misjonarze mogli
dotrzeć do odległych wiosek i czekają-
cych na nich parafian. Nasi misjonarze    
w Amazonii często potrzebują silnika do
łodzi, żeby dopłynąć do odległych miejsc.
Przez długie lata księża na Kubie po wy-
święceniu otrzymywali od Papieskiego
Stowarzyszenia jako środek lokomocji
rower.

− informowanie o sytuacji Kościoła po-
wszechnego. „Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie” pragnie uświadamiać wszystkich
chrześcijan o losie ich sióstr i braci w wie-
rze na całym świecie. Podejmując wraz
z wieloma ludźmi dobrej woli aktywne
działania „ociera łzy Boga wszędzie tam,
gdzie Chrystus płacze", jak mawiał ojciec
Werenfried. Do tego celu służy m.in. biu-
letyn ukazujący się 8 razy w roku, posia-
dający ponad 40-letnią tradycję. Każdy
może go otrzymać bezpłatnie. Potrzeba
jedynie zgłosić taką prośbę na adres
biura PKWP: ul. Wiertnicza 142, 02-952
Warszawa lub zadzwonić na numer
telefonu 22 845 17 09 w godz. 8.00-
16.00 od poniedziałku do piątku.

Opracowała: Barbara Olak

− pomoc dla uchodźców i prześladowanych
chrześcijan, których otacza się opieką ma-
terialną i duszpasterską. Z powodu wojen,
prześladowań na tle religijnym lub poli-
tycznym, klęsk żywiołowych miliony ludzi
na świecie prowadzą życie uciekinierów.
Cierpienia tych ludzi są niewyobrażalne.
Bardzo często z powodu wiary nie mogą
otrzymać zatrudnienia. Taki los spotyka
często chrześcijańskie rodziny w Ziemi
Świętej;

− pomoc przy budowie, odbudowie koś-
ciołów i kaplic zniszczonych przez kata-
klizmy, wojny czy nienawiść;

− pomoc seminarzystom z ubogich krajów,
którym ubóstwo nie pozwala na wstą-
pienie do seminarium duchownego;

− wspieranie wydawnictw oraz wydawanie i
kolportaż tzw. „Biblii dla dzieci”, Kate-
chizmu. Stowarzyszenie wysyła książki do
140 krajów, do najodleglejszych krańców
świata, do tych, którzy najbardziej potrze-
bują duchowego pokarmu. Książka „Bóg
przemawia do swoich dzieci", wydana
z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka
w 1979 roku, została przetłumaczona na
ponad 190 języków i dialektów. Dla
milionów dzieci jest jedyną książką, jaką
posiadają przez całe życie. Jedynym pod-
ręcznikiem do nauki czytania, a jednocze-
śnie cenna pomocą katechetyczną;

I tak na synodzie w Konstantynopolu, 
odbywającym się w 536 roku, brał udział Fo-
tyn, mnich z klasztoru noszącego wezwanie 
naszego świętego. O klasztorze św. Krzyszto-
fa istniejącym tym razem w Taorminie na 
Sycylii wspomniał w swych pismach papież 
św. Grzegorz Wielki.

https://dladuszy.piotrskarga.pl/sw--krzysztof-%E2%80%93-patron-kierowcow
https://dladuszy.piotrskarga.pl/sw--krzysztof-%E2%80%93-patron-kierowcow
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-docieraja-mimo-epidemii/
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-docieraja-mimo-epidemii/
https://stacja7.pl/z-kraju/pielgrzymki-na-jasna-gore-docieraja-mimo-epidemii/


Zapraszamy 
do odwiedzania dzwonnicy, 

w której prezentujemy 
wystawę malarstwa 

Zofii Czekierda i Wojciecha 
Hawryłkiewicza.
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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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od 12.07.2020 do 13.09.2020

Módlmy się, aby nasi bracia, 
którzy oddalili się od wiary, 

odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana  

i piękno życia chrześcijańskiego. Ks. dr Waldemar R. Macko

1.

2.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nich modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić bę-
dziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy 
św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharysty-
cznej. Nowenna do św. Anny będzie trwała 
do 25 lipca. Zapraszamy wszystkich para-
fian do licznego udziału w nabożeństwie, 
aby w ten sposób lepiej przygotować się 
do uroczystości odpustowej.
Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy,    
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
p. Zofii Czekierda i p. Wojciecha Hawrył-
kiewicza.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w środę, 22 lipca, święto św. Marii Ma-
gdaleny,
- w czwartek 23 lipca, Święto św. Brygi-
dy, zakonnicy,
- w piątek, 24 lipca, Wspomnienie św.
Kingi, dziewicy,
- w sobotę, 25 lipca, święto św. Jakuba,
Apostoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
W czwartek, 25 lipca, przypada również 
liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, 
patrona kierowców. Poświęcenie samo-
chodów i innych pojazdów mechani-
cznych odbędzie się przed kościołem, po 
Mszy św. o godz. 18.00.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 12, 13. 16-19

Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, nie ma 
oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszy-
stkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś 
niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest 
podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwła-
dza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. 
Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie 
wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuch-
walstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a 
sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką 
oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy 
zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępo-
waniem, że sprawiedliwy powinien miłować 
ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że 
po występkach dajesz nawrócenie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy
Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, * 
pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. 
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją * 
i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone 
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, * 
będą sławiły Twe imię. 
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, * 
tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i 
miłosierdzia, * 
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 
Wejrzyj na mnie * 
i zmiłuj się nade mną.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 26-27

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Duch Święty przychodzi         
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który 
przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że 
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą 
Bożą.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 25

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

EWANGELIA
Mt 13, 24-43

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do czło-
wieka, który posiał dobre nasienie na swojej 
roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 
nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę 
i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło 
kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy 
nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? 
Skąd więc wziął się na niej chwast?” 
Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to 
sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: 
„Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali 
razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu 
róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem 
żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiąż-
cie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 
zwieźcie do mego spichlerza”». Przedłożył im 
inną przypowieść: «Królestwo niebieskie po-
dobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś 
wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniej-
sze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, 
większe jest od innych jarzyn i staje się 
drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i 
gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział 
im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie 
podobne jest do zaczynu, który pewna kobie-
ta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 
wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Je-
zus tłumom w przypowieściach, a bez przy-
powieści nic im nie mówił. Tak miało się 
spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przy-
powieściach, wypowiem rzeczy ukryte od 
założenia świata». Wtedy odprawił tłumy i 
wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 
uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypo-
wieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, 
który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowie-
czy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są 
synowie królestwa, chwastem zaś synowie 
Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, 
jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeń-
cami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast 
i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci 
zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia 
oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawo-
ści, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi 
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Oto Słowo Pańskie

3.

5.

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

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

 Adoracja  Najświętszego 
Sakramentu w Kaplicy 

św. Anny

Modlitwa: 
Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie     
i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej 
Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną 
orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi 
spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpu-
szczenia grzechów. 
Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego 
Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie 
doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.

Do 25 lipca 2020 r. trwa NOWENNA do ŚW. ANNY 
przed Uroczystością Patronalną Naszej Parafii

4.

K O M E N T A R Z
Trzy przypowieści o królestwie Bożym, 

ukazujące jego naturę. Pierwsza, najwa-
żniejsza pokazuje złożoność królestwa 
Bożego, pozostałe wskazują na wew-
nętrzną jego siłę. W pierwszej przy-
powieści odnajdujemy również odpowiedź 
na tak często zadawane pytanie: Skąd 
bierze się zło? Uświadamiamy sobie 
również, że dopóki żyjemy na ziemi 
zawsze będzie nam towarzyszyło zło i 
dobro. I to od nas zależy, czy będziemy 
postępowali zgodnie z wolą Bożą i czynili 
dobro, czy też przeciwstawiając się jej 
popełniali zło, przecząc pierwotnemu 
zamiarowi Boga, jakim jest ludzkie szczę-
ście. 

Aby zmienić swoje życie niekiedy 
wystarczy tak niewiele; ziarnko gorczycy 
lub odrobina kwasu: dobrej woli, zaufania 
Bogu i miłości.

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