
Nr 599/ 30 sierpnia 2020    ISSN 2080-0010 
XXII Niedziela Zwykła

4  Nr 599

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

XXII Niedziela Zwykła –  30 sierpnia 2020 r.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

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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L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

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. Maciej Czapliński 
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1.

2.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy rodziców na wspólną mo-
dlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza tych, 
które odeszły od Boga i Kościoła na godz. 
17.30. Msza św. w intencji rodziców i 
dzieci zostanie odprawiona o godz. 18.00.
We wtorek, 1 września przypada 81. 
rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Msza św. w intencji poległych w obronie 
Ojczyzny, w latach 1939-1945 zostanie 
odprawiona o godz. 17.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek,           
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 3 września, Msza św. wotyw-
na o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 
17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosier-
dzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania ka-
płańskie i zakonne. 
W piątek, 4 września, Msza św. wotywna o 
Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie od-
prawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać od godz. 16.00. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00.,  
zostanie odprawiona Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy 
zostanie odprawione Nabożeństwo Pier-
wszopiątkowe, prowadzone przez wspól-
notę Odnowy w Duchu Świętym.
Zapraszamy wszystkich Parafian do 
wspólnej modlitwy. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 20, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Uwio-
dłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; 
ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się co-
dziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 
Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę 
obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pań-
skie stało się dla mnie codzienną zniewagą        
i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie 
będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby 
ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wy-
siłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą * 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, * 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 12, 1-2

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Proszę was, bracia, przez miło-
sierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na 
ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. 

3.

6.

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Bo-
ża: co jest dobre, co Bogu miłe i co dosko-
nałe.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 

Por. Ef 1, 17-18
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, przeniknie nasze serca swoim świa-
tłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja 
naszego powołania.

EWANGELIA
Mt 16, 21-27

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na 
to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele 
wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął 
Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 
na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do 
Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po 
ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich ucz-
niów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł? Albo co da człowiek w za-
mian za swoją duszę? Albowiem Syn Czło-
wieczy przyjdzie w chwale Ojca swego ra-
zem z aniołami swoimi i wtedy odda każde-
mu według jego postępowania».

Oto Słowo Pańskie

− w czwartek, 3 września, wspomnienie św. 
Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora 
Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

W pierwszą sobotę miesiąca, 5 września, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wo-
tywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym 
podejmiemy piętnastominutowe rozmy-
ślanie w ciszy, nad wskazaną przez ka-
płana, tajemnicą różańca świętego

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 
i poświecenie tornistrów i przyborów 
szkolnych zostanie odprawiona w na-
stępną niedzielę, 6 września o godz. 
11.30.

Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę 
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona 
w naszym kościele, w sobotę 12 wrześ-
nia, o godz. 18.00. W czasie Mszy św. 
modlić się będziemy za naszych parafian 
i wszystkich mieszkańców Wilanowa. 
Mszy św. przewodniczył będzie Jego 
Ekscelencja Ks. Bp. Tadeusz Pikus. Za-
praszamy do licznego udziału w uro-
czystości.

Dla lepszego zachowania rygorów 
sanitarnych obowiązujących w czasie 
pandemii, zachęcamy osoby przyjmujące 
Komunię św. na rękę, aby podchodziły 
jako pierwsze w procesji. Przypominamy 
również o obowiązku noszenia masek.

W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom    
z najuboższych rodzin zebraliśmy 1586 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

O czym pisały gazety 
1 września 1939? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

31 sierpnia - dzień tryumfu 
"Solidarności" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pożegnanie s. Melanii. . . . . . . . . . . . . . . 3

Pierwszy wtorek miesiąca - 
Modlitwa za dzieci i ich rodziców . . . . . . 3

Pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca - 
zaproszenia na nabożeństwa  . . . . . . . . 4

K O M E N T A R Z
Pragnieniem Boga jest człowiek. Dlate-

go chce On skierować nas ku Sobie, aby 
też nasze życie uczynić pragnieniem Jego 
Samego (Boga).

Wezwanie, które Bóg rodzi w naszych 
sercach i podążanie za nim, prowadzi 
nieuchronnie do przeciwstawienia się po-
rządkowi tego świata i wyboru „dobra”, 
które jest zgodne z wolą Boga. To droga, 
na której przestajemy traktować Boga jako 
„zaborczego”, Tego który próbuje nam 
odebrać nasze dobro, często pozorne, ale 
przyjmujemy i odkrywamy Go jako najwa-
żniejszą dla nas wartość. 

Poddając się temu rodzącemu w nas 
pragnieniu coraz bardziej będziemy gotowi 
„zaprzeć się siebie, tracić swe życie z Je-
go powodu”.

 Gdzie jestem na tej drodze?

5.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

3 września 2020 r. 
godz. 17.00

Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie

w intencji księży pracujących 
w naszej parafii, po Mszy św. 

koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W tym dniu, w sposób szczególny, 

modlimy się o powołania kapłańskie.

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA

4 września 2020 r.. 
Msza św. o godz. 18.00.

z intencją wynagradzającą 
Bożemu Sercu. 

Po Mszy zostanie odprawione 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 

prowadzone przez wspólnotę  
Odnowy w Duchu Świętym 

wraz z kapłanem. 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIACA

5 września 2020 r. 
godz. 7.00

Msza święta w intencji 
wynagradzającej Maryi bluźnierstwa 

przeciwko Jej Dziewictwu.
Po Mszy św. Różaniec i rozważanie  

jednej z tajemnic Różańca. 

4.

7.

8.

9.

12 września 2020 r. 
godz. 18:00

Uroczysta Msza św. 
w 337. rocznicę 

Wiktorii Wiedeńskiej
pod przewodnictwem 

Ks. Bp. Tadeusza Pikusa.

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.    
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31 sierpnia - dzień tryumfu "Solidarności" 

   Przełom lat 70. i 80. to czas wzmacniania 
się opozycji demokratycznej w PRL. Od 1978 
roku funkcjonowały w Gdańsku Wolne Zwią-
zki Zawodowe powstałe z inicjatywy Andrzeja 
Gwiazdy, Antoniego Sokołowskiego i Krzy-
sztofa Wyszkowskiego. 
   Niezadowolenie społeczne, spowodowane 
systemem represyjnym i kryzysem gospodar-
czym, osiągnęło swój punkt kulminacyjny la-
tem 1980 r., gdy krajem wstrząsnęły podwy-
żki cen. W lipcu stanęły zakłady przemysłowe 
na Lubelszczyźnie, osiągając korzystne poro-
zumienie w sprawie postulatów ekonomi-
cznych. Jedna iskra wywołała pożar w całym 
kraju. 14 sierpnia, grupa działaczy WZZ pod 
przewodnictwem Borusewicza, stając            
w obronie zwolnionej z pracy Anny Walenty-
nowicz, wywołała strajk w Stoczni Gdańskiej. 
Na teren stoczni przedostał się też Lech Wa-
łęsa. Strajkujący robotnicy postulowali przy-
wrócenie do pracy Walentynowicz i Wałęsy, 
postawienie pomnika ofiar Grudnia’70, ochro-
nę strajkujących oraz podwyżkę władz i przy-
znanie dodatków. Następnego dnia do straj-
ku dołączyła stocznia w Gdyni, a Henryka 
Krzywonos zainicjowała strajk gdańskiej ko-
munikacji miejskiej.   

   16 sierpnia władze stoczni zgadzają się na 
realizację postulatów strajkujących, Wałęsa 
jest gotów rozwiązać strajk, jednak po namo-
wach innych działaczy ogłasza strajk solidar-
nościowy z innymi zakładami. 

Zawiązuje się Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. Następnego dnia powstaje 21 po-
stulatów MKS – część ma charakter polity-
czny (zgoda na powstanie niezależnego 
związku zawodowego, żądanie przestrzega-
nia konstytucyj-nego zapisu o wolności sło-
wa, przywrócenie do pracy i na uczelnie 
osób represjonowanych), część społeczno-
ekonomiczny (m.in. wolne soboty, podwyżki 
płac). Drewniane tablice z postulatami zo-
stały wywieszone na bramie stoczni. Do sto-
czni zjeżdżali opozycjoniści z całej Polski,    
w tym wielu reporterów (strajkujący nie wpu-
ścili na teren zakładu ekipy państwowej tele-
wizji, świadomi zagrożenia manipulacją).

   18 sierpnia rozpoczął się strajk w stoczni 
szczecińskiej, kilka dni później utworzono 
tam MKS. Według raportów MSW, strajk 
objął ok. 700 zakładów w całym kraju (w 13 
miastach stanęła komunikacja miejska).      
W strajk zaangażowanych było ok. 700 tys. 
pracowników. Służba Bezpieczeństwa za-
angażowała się w działania przeciwko 
strajkującym, bardzo szybko odcięto połą-
czenia telefoniczne, przeprowadzono też 
akcję aresztowania głównych opozycjoni-
stów (m.in. Mirosława Chojeckiego, Jacka 
Kuronia, Adama Michnika, Leszka Moczul-
skiego, Zbigniewa Romaszewskiego).

   23 sierpnia rozpoczęły się rozmowy gdań-
skiego MKS z delegacją rządową kierowaną

Rocznica wybuchu II wojny światowej

   Przez ostatnich 5 lat s. Melania, pasjonistka opiekowała się zakrystią. Na najbliższy czas 
została skierowana do pracy w płockiej katedrze. 
  Obdarowana talentami artystycznymi s. Melania tworzyła piękne kompozycje kwiatowe na 
ołtarze, wykonywała dekracje świąteczne, pomagała w przygotowaniach corocznej Szopki i 
Grobu Pańśkiego. Zawsze uśmiechnięta i sympatyczna krzątała się na zapleczu kościoła.  
  Kochana Siostro, z serca dziękujemy Ci za pogodną i gorliwą służbę. Życzymy Bożego 
błogosłwieństwa w pracy na nowej placówce.

gandowy i głównym celem było podtrzy-
manie wiary w zwycięstwo, ale z rzeczywisto-
ścią miało niewiele wspólnego. 

 Reakcja państw zachodnich
  Wiele miejsca ówczesna prasa poświęciła 
reakcji państw zachodnich. Z entuzjazmem 
witana była deklaracja Wielkiej Brytanii, Fran-
cji i wielu innych państw o potępieniu niemie-
ckiej napaści i wypowiedzeniu wojny. Brak 
jednak konkretów. Pojawiające się informa-
cje na temat rajdu 500 alianckich samolotów 
na Berlin i obrócenia go w perzynę okazują 
się nieprawdziwe, podobnie jak atak Francji 
na strzegącą III Rzeszę od strony Atlantyku 
linię umocnień, tzw. linię Zygrfyda.
  Jak donosi w swych depeszach Polska 
Agencja Telegraficzna, prezydent Roosevelt 
podkreślił neutralność Stanów Zjednoczo-
nych. Wsparcia moralnego udzieliły Polsce 
inne autorytety, m.in. papież Pius XII, biskupi 
wielu europejskich stolic i, co może zaska-
kiwać, Mahatma Gandhi. O tym ostatnim 
pisał „Ilustrowany Kuryer Codzienny” z           
3 września:
W świecie muzułmańskim [sic!] ogłoszone 
zostało oświadczenie Gandhiego, skierowa-
ne do narodu Polskiego, w którym błogosławi 
Naród Polski, życząc mu sukcesów w walce 
o prawa narodu.
   Ostatnie strony gazet poświęcone są życiu 
codziennemu, toczącemu się w miarę nor-
malnie wbrew rozpętującej się burzy. We 
Lwowie trwały przygotowania do Targów 
Wschodnich, umarła Katarzyna Witosowa, a 
w Teatrze Narodowym „wystawiana była co-
dziennie komedia Wesele Fonsia z Dymszą, 
Dulębą i Żelińską”. Na pierwszej stronie 
„Polski Zbrojnej” z 1 września czytamy:
Piątek, imieniny Idziego. Skłonność do burz. 
Dziś w dzielnicach zachodnich pochmurno z 
możliwością deszczów i lekkich burz. Nieco 
chłodniej. Na pozostałym obszarze kraju 
nadal dość pogodnie i ciepło.

Krzysztof Stępkowski 
Żródło:
https://pl.aleteia.org/2017/09/01/o-czym-pisaly-
gazety-1-wrzesnia-1939-r/

O czym pisały gazety 1 września 1939?
  W prasie schyłku sierpnia 1939 r. można 
było zaobserwować wrzenie i powszechną 
świadomość nadchodzącej II wojny świato-
wej. „Express Poranny” z 1 września nie zdą-
żył jeszcze odnotować ataków z okrętu 
„Schleswig-Holstein” (gazeta wydrukowała 
się, zanim padły pierwsze strzały), opubliko-
wał za to na jedynce żądania strony niemie-
ckiej, tytułując je w ten sposób:
„Nikczemność, która przerazi świat. Doku-
ment bandytyzmu politycznego Niemiec         
w 16 haniebnych punktach »propozycji« dla 
Polski”.
  Co ciekawe, dziennikarze przepraszali za 
ten artykuł:
Niechże więc Czytelnik wybaczy nam, że na 
łamach naszych wyczytał owych 16 punktów 
hańby niemieckiej. Było to jednak konieczne, 
aby cały świat zyskał dowód niespotykanej w 
dziejach buty germańskiej i usłyszał jeszcze 
raz nasze twarde, pełne poczucia siły: „Nie!”.

Zbrojny napad Niemiec 
na Polskę

  W gazetach, które ukazały się po południu, 
pojawiły się już informacje o konkretnych ru-
chach wojsk, które rozpoczęły trwającą 6 lat 
wojnę. Na pierwszej stronie „Kurjera Co-
dziennego” widniał wielki tytuł: „Zbrojny 
napad Niemiec na Polskę. Naloty bombowe 
na Puck, Gdynię, Kartuzy, Kraków, Katowice, 
Grodno i Ciechanów. Regularna armia nie-
miecka rozpoczęła ofensywę”.
  Pojawiło się tam także orędzie prezydenta 
Ignacego Mościckiego wzywające do walki:
Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej 
odwieczny wróg nasz rozpoczął działania za-
czepne wobec państwa Polskiego, co stwier-
dzam wobec Boga i historii. W tej chwili dzie-
jowej zwracam się do wszystkich Obywateli 
Państwa w głębokim przeświadczeniu, że 
cały naród w obronie swojej wolności, niepo-
dległości i honoru skupi się dokoła Wodza 
Naczelnego i Sił Zbrojnych, oraz da godną 
odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz 
działo w historii stosunków polsko – niemie-
ckich. Cały naród polski, pobłogosławiony 
przez Boga, w walce o swoją świętą i słu-
szną sprawę, zjednoczony z Armią, pój-
dzie ramię przy ramieniu do boju i pełne-
go zwycięstw.
  Orędzie to powtórzyła większość gazet 
ukazujących się w pierwszych dniach wrześ-
nia.

Propaganda
  Podobnie jak podczas wszystkich innych 
konfliktów w dziejach świata, tak i we wrześ-
niu 1939 roku pierwszą ofiarą wojny była pra-
wda. Gazety zaczęły rozpisywać się o licz-
nych sukcesach polskiej armii, m.in. o strą-
ceniu maszyn wroga, lotniczym rajdzie na  
Berlin oraz wkroczeniu wojsk alianckich na 
tereny III Rzeszy. Miało to swój wymiar propa

…w dniu dzisiejszym żaden ze sportowców 
nie żałuje włożonego w swą pracę trudu i 
wysiłku, bo nie pójdą one na marne. Ręka, 
która nauczyła się rzucać oszczepem czy 
kulą – lepiej rzuci granat czy bombę. Płuca 
zahartowane do długiego biegu – łatwiej 
zniosą trudy żołnierskiego marszu. Serce 
przyzwyczajone do wielkiego wysiłku – nie 
zawiedzie w momencie wielkiej próby – pisał 
dziennikarz.

   31 sierpnia 1980 r. podpisane zostały porozumienia sierpniowe między opozycją demo-kratyczną a rządem komunistycznym. 
Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomiliono-wego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.    

PIERWSZY  WTOREK 
MIESIĄCA

1 września 2020 r. 
godz. 17.30 - Różaniec

godz. 18.00 - Msza św. 
w  intencji dzieci, które 

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 

Zapraszamy

Jak samodzielnie wykonać 
maskę gazową?

   Oprócz odezw, apeli i wezwań, na łamach 
prasy pojawiły się także praktyczne informa-
cje o tym, jak zachować się np. podczas na-
lotu czy ataku chemicznego. Wspomniany już 
„Kurjer Codzienny” informował, że „Zapach 
pelargonii, czosnku i musztardy sygnalizuje 
obecność gazów bojowych w terenie”, auto-
rzy instruowali też, co zrobić w przypadku 
ataku chemicznego. Było to pokłosie pierw-
szej wojny, w której jedną z najstraszliwszych 
broni był gaz bojowy. Nikt nie spodziewał się, 
że rozpoczynająca się wojna światowa 
przeniesie ludzkość w erę atomu.
  W czasopismach „Chwila” oraz „Tempo 
Dnia” ukazały się fachowe porady, w jaki 
sposób przygotować mieszkanie na wypadek 
wojny, np. jak uszczelnić okna, co powinno 
znaleźć się w apteczce i jak samodzielnie 
wykonać maskę gazową. W wydawanym       
w Krakowie i Warszawie „Czasie” pojawiła się 
reklama firmy oferującej… fachowe uszczel-
nianie domów i mieszkań przed bronią ga-
zową.

Męskie oblicze Warszawy
  Ciekawy obraz warszawskiej ulicy kreśli 
wzmianka na pierwszej stronie „Expressu 
Porannego”, w artykule „Męskie oblicze War-
szawy w decydujących dla Europy dniach”:
Zimna krew, opanowanie i całkowity spokój 
okazują warszawianie w obliczu bieżących 
wydarzeń. Życie Warszawy płynie normal-
nym trybem: nawet pogotowie OPL [Obrony 
Przeciwlotniczej- red.] nie zmieniło jej biegu, 
nie sparaliżowało ruchu, nie zgasiło świetne-
go nastroju. W lokalach publicznych panuje 
gwar a na ulicy – błogosławiona cisza. Jak to 
dobrze, że pozbyliśmy się szarpiących nerwy 
klaksonów: przy wzmożonym obecnie ruchu 
samochodów, byłby hałas nie do wytrzyma-
nia. [Zakaz używania klaksonów był spowo-
dowany tym, żeby nie zagłuszać ewentual-
nych alarmów OPL – red.]. Spokój, oparty na 
przeświadczeniu własnej gotowości i siły, pa-
nuje w Warszawie; fabryki biura, warsztaty 
pulsują rytmem powszedniej pracy.

Sportowcy idą walczyć  

   Do walki włączyli się przedstawiciele wszy-
stkich profesji, także sportowcy. Ich symbo-
lem w okresie okupacji stał się lekkoatleta i 
mistrz olimpijski z Los Angeles (1932) Janusz 
Kusociński, który został zamordowany w Pal-
mirach w 1940 roku.
 „Ilustrowany Kuryer Codzienny” już 2 wrześ-
nia zauważył wkład sportowców w walkę:

Pożegnanie s. Melanii 

przez wicepremiera Mieczysława Jagielskie-
go. 

   Ostateczne porozumienie w Gdańsku pod-
pisano 31 sierpnia 1980 roku (dzień 
wcześniej podobną ugodę zawarto w 
Szczecinie). Władza zaakceptowała po-
stulaty gdańskie i wypuszczenie na wolność 
aresztowanych opozycjonistów. 6 września 
stanowisko I sekretarza partii stracił Edward 
Gierek zastąpiony przez Stanisława Kanię. 
W myśl porozumienia, rozpoczęto starania o 
legalizację niezależnego związku zawodo-
wego. Ostatecznie 10 listopada 1980 r. 
zarejestrowano Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” – po raz 
pierwszy słowo to pojawiło się w tytule 
Strajkowego Biuletynu Informacyjnego, a 
wykorzystanie go jako nazwy związku 
zaproponował Karol Modzelewski, rzecznik 
prasowy organizacji. Rozpoczął się trwający 
16 miesięcy „karnawał Solidarności” – okres 
odwilży w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
przerwany brutalnie 13 grudnia 1981 roku...

Tomasz Leszkowicz

Żródło:
https://histmag.org/31-sierpnia-dzien-triumfu-
Solidarnosci-2016
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https://histmag.org/31-sierpnia-dzien-triumfu-Solidarnosci-2016


Nr 599z w2 Nr 599

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.    

 3

31 sierpnia - dzień tryumfu "Solidarności" 

   Przełom lat 70. i 80. to czas wzmacniania 
się opozycji demokratycznej w PRL. Od 1978 
roku funkcjonowały w Gdańsku Wolne Zwią-
zki Zawodowe powstałe z inicjatywy Andrzeja 
Gwiazdy, Antoniego Sokołowskiego i Krzy-
sztofa Wyszkowskiego. 
   Niezadowolenie społeczne, spowodowane 
systemem represyjnym i kryzysem gospodar-
czym, osiągnęło swój punkt kulminacyjny la-
tem 1980 r., gdy krajem wstrząsnęły podwy-
żki cen. W lipcu stanęły zakłady przemysłowe 
na Lubelszczyźnie, osiągając korzystne poro-
zumienie w sprawie postulatów ekonomi-
cznych. Jedna iskra wywołała pożar w całym 
kraju. 14 sierpnia, grupa działaczy WZZ pod 
przewodnictwem Borusewicza, stając           
w obronie zwolnionej z pracy Anny Walenty-
nowicz, wywołała strajk w Stoczni Gdańskiej. 
Na teren stoczni przedostał się też Lech Wa-
łęsa. Strajkujący robotnicy postulowali przy-
wrócenie do pracy Walentynowicz i Wałęsy, 
postawienie pomnika ofiar Grudnia’70, ochro-
nę strajkujących oraz podwyżkę władz i przy-
znanie dodatków. Następnego dnia do straj-
ku dołączyła stocznia w Gdyni, a Henryka 
Krzywonos zainicjowała strajk gdańskiej ko-
munikacji miejskiej.   

   16 sierpnia władze stoczni zgadzają się na 
realizację postulatów strajkujących, Wałęsa 
jest gotów rozwiązać strajk, jednak po namo-
wach innych działaczy ogłasza strajk solidar-
nościowy z innymi zakładami. 

Zawiązuje się Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. Następnego dnia powstaje 21 po-
stulatów MKS – część ma charakter polity-
czny (zgoda na powstanie niezależnego 
związku zawodowego, żądanie przestrzega-
nia konstytucyj-nego zapisu o wolności sło-
wa, przywrócenie do pracy i na uczelnie 
osób represjonowanych), część społeczno-
ekonomiczny (m.in. wolne soboty, podwyżki 
płac). Drewniane tablice z postulatami zo-
stały wywieszone na bramie stoczni. Do sto-
czni zjeżdżali opozycjoniści z całej Polski,    
w tym wielu reporterów (strajkujący nie wpu-
ścili na teren zakładu ekipy państwowej tele-
wizji, świadomi zagrożenia manipulacją).

   18 sierpnia rozpoczął się strajk w stoczni 
szczecińskiej, kilka dni później utworzono 
tam MKS. Według raportów MSW, strajk 
objął ok. 700 zakładów w całym kraju (w 13 
miastach stanęła komunikacja miejska).      
W strajk zaangażowanych było ok. 700 tys. 
pracowników. Służba Bezpieczeństwa za-
angażowała się w działania przeciwko 
strajkującym, bardzo szybko odcięto połą-
czenia telefoniczne, przeprowadzono też 
akcję aresztowania głównych opozycjoni-
stów (m.in. Mirosława Chojeckiego, Jacka 
Kuronia, Adama Michnika, Leszka Moczul-
skiego, Zbigniewa Romaszewskiego).

   23 sierpnia rozpoczęły się rozmowy gdań-
skiego MKS z delegacją rządową kierowaną

Rocznica wybuchu II wojny światowej

   Przez ostatnich 5 lat s. Melania, pasjonistka opiekowała się zakrystią. Na najbliższy czas 
została skierowana do pracy w płockiej katedrze. 
  Obdarowana talentami artystycznymi s. Melania tworzyła piękne kompozycje kwiatowe na 
ołtarze, wykonywała dekracje świąteczne, pomagała w przygotowaniach corocznej Szopki i 
Grobu Pańśkiego. Zawsze uśmiechnięta i sympatyczna krzątała się na zapleczu kościoła.  
  Kochana Siostro, z serca dziękujemy Ci za pogodną i gorliwą służbę. Życzymy Bożego 
błogosłwieństwa w pracy na nowej placówce.

gandowy i głównym celem było podtrzy-
manie wiary w zwycięstwo, ale z rzeczywisto-
ścią miało niewiele wspólnego. 

Reakcja państw zachodnich
Wiele miejsca ówczesna prasa poświęciła 

reakcji państw zachodnich. Z entuzjazmem 
witana była deklaracja Wielkiej Brytanii, Fran-
cji i wielu innych państw o potępieniu niemie-
ckiej napaści i wypowiedzeniu wojny. Brak 
jednak konkretów. Pojawiające się informa-
cje na temat rajdu 500 alianckich samolotów 
na Berlin i obrócenia go w perzynę okazują 
się nieprawdziwe, podobnie jak atak Francji 
na strzegącą III Rzeszę od strony Atlantyku 
linię umocnień, tzw. linię Zygrfyda.

Jak donosi w swych depeszach Polska 
Agencja Telegraficzna, prezydent Roosevelt 
podkreślił neutralność Stanów Zjednoczo-
nych. Wsparcia moralnego udzieliły Polsce 
inne autorytety, m.in. papież Pius XII, biskupi 
wielu europejskich stolic i, co może zaska-
kiwać, Mahatma Gandhi. O tym ostatnim 
pisał „Ilustrowany Kuryer Codzienny” z           
3 września:
W świecie muzułmańskim [sic!] ogłoszone 
zostało oświadczenie Gandhiego, skierowa-
ne do narodu Polskiego, w którym błogosławi 
Naród Polski, życząc mu sukcesów w walce 
o prawa narodu.

Ostatnie strony gazet poświęcone są życiu 
codziennemu, toczącemu się w miarę nor-
malnie wbrew rozpętującej się burzy. We 
Lwowie trwały przygotowania do Targów 
Wschodnich, umarła Katarzyna Witosowa, a 
w Teatrze Narodowym „wystawiana była co-
dziennie komedia Wesele Fonsia z Dymszą, 
Dulębą i Żelińską”. Na pierwszej stronie 
„Polski Zbrojnej” z 1 września czytamy:
Piątek, imieniny Idziego. Skłonność do burz. 
Dziś w dzielnicach zachodnich pochmurno z 
możliwością deszczów i lekkich burz. Nieco 
chłodniej. Na pozostałym obszarze kraju 
nadal dość pogodnie i ciepło.

Krzysztof Stępkowski 
Żródło:
https://pl.aleteia.org/2017/09/01/o-czym-pisaly-
gazety-1-wrzesnia-1939-r/

O czym pisały gazety 1 września 1939?
W prasie schyłku sierpnia 1939 r. można 

było zaobserwować wrzenie i powszechną 
świadomość nadchodzącej II wojny świato-
wej. „Express Poranny” z 1 września nie zdą-
żył jeszcze odnotować ataków z okrętu 
„Schleswig-Holstein” (gazeta wydrukowała 
się, zanim padły pierwsze strzały), opubliko-
wał za to na jedynce żądania strony niemie-
ckiej, tytułując je w ten sposób:
„Nikczemność, która przerazi świat. Doku-
ment bandytyzmu politycznego Niemiec         
w 16 haniebnych punktach »propozycji« dla 
Polski”.

Co ciekawe, dziennikarze przepraszali za 
ten artykuł:
Niechże więc Czytelnik wybaczy nam, że na 
łamach naszych wyczytał owych 16 punktów 
hańby niemieckiej. Było to jednak konieczne, 
aby cały świat zyskał dowód niespotykanej w 
dziejach buty germańskiej i usłyszał jeszcze 
raz nasze twarde, pełne poczucia siły: „Nie!”.

Zbrojny napad Niemiec 
na Polskę

W gazetach, które ukazały się po południu, 
pojawiły się już informacje o konkretnych ru-
chach wojsk, które rozpoczęły trwającą 6 lat 
wojnę. Na pierwszej stronie „Kurjera Co-
dziennego” widniał wielki tytuł: „Zbrojny 
napad Niemiec na Polskę. Naloty bombowe 
na Puck, Gdynię, Kartuzy, Kraków, Katowice, 
Grodno i Ciechanów. Regularna armia nie-
miecka rozpoczęła ofensywę”.

Pojawiło się tam także orędzie prezydenta 
Ignacego Mościckiego wzywające do walki:
Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej 
odwieczny wróg nasz rozpoczął działania za-
czepne wobec państwa Polskiego, co stwier-
dzam wobec Boga i historii. W tej chwili dzie-
jowej zwracam się do wszystkich Obywateli 
Państwa w głębokim przeświadczeniu, że 
cały naród w obronie swojej wolności, niepo-
dległości i honoru skupi się dokoła Wodza 
Naczelnego i Sił Zbrojnych, oraz da godną 
odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz 
działo w historii stosunków polsko – niemie-
ckich. Cały naród polski, pobłogosławiony 
przez Boga, w walce o swoją świętą i słu-
szną sprawę, zjednoczony z Armią, pój-
dzie ramię przy ramieniu do boju i pełne-
go zwycięstw.

Orędzie to powtórzyła większość gazet 
ukazujących się w pierwszych dniach wrześ-
nia.

Propaganda
Podobnie jak podczas wszystkich innych 

konfliktów w dziejach świata, tak i we wrześ-
niu 1939 roku pierwszą ofiarą wojny była pra-
wda. Gazety zaczęły rozpisywać się o licz-
nych sukcesach polskiej armii, m.in. o strą-
ceniu maszyn wroga, lotniczym rajdzie na  
Berlin oraz wkroczeniu wojsk alianckich na 
tereny III Rzeszy. Miało to swój wymiar propa

…w dniu dzisiejszym żaden ze sportowców 
nie żałuje włożonego w swą pracę trudu i 
wysiłku, bo nie pójdą one na marne. Ręka, 
która nauczyła się rzucać oszczepem czy 
kulą – lepiej rzuci granat czy bombę. Płuca 
zahartowane do długiego biegu – łatwiej 
zniosą trudy żołnierskiego marszu. Serce 
przyzwyczajone do wielkiego wysiłku – nie 
zawiedzie w momencie wielkiej próby – pisał 
dziennikarz.

   31 sierpnia 1980 r. podpisane zostały porozumienia sierpniowe między opozycją demo-kratyczną a rządem komunistycznym. 
Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomiliono-wego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.    

PIERWSZY  WTOREK 
MIESIĄCA

1 września 2020 r. 
godz. 17.30 - Różaniec

godz. 18.00 - Msza św. 
w  intencji dzieci, które 

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 

Zapraszamy

Jak samodzielnie wykonać 
maskę gazową?

Oprócz odezw, apeli i wezwań, na łamach 
prasy pojawiły się także praktyczne informa-
cje o tym, jak zachować się np. podczas na-
lotu czy ataku chemicznego. Wspomniany już 
„Kurjer Codzienny” informował, że „Zapach 
pelargonii, czosnku i musztardy sygnalizuje 
obecność gazów bojowych w terenie”, auto-
rzy instruowali też, co zrobić w przypadku 
ataku chemicznego. Było to pokłosie pierw-
szej wojny, w której jedną z najstraszliwszych 
broni był gaz bojowy. Nikt nie spodziewał się, 
że rozpoczynająca się wojna światowa 
przeniesie ludzkość w erę atomu.

W czasopismach „Chwila” oraz „Tempo 
Dnia” ukazały się fachowe porady, w jaki 
sposób przygotować mieszkanie na wypadek 
wojny, np. jak uszczelnić okna, co powinno 
znaleźć się w apteczce i jak samodzielnie 
wykonać maskę gazową. W wydawanym       
w Krakowie i Warszawie „Czasie” pojawiła się 
reklama firmy oferującej… fachowe uszczel-
nianie domów i mieszkań przed bronią ga-
zową.

Męskie oblicze Warszawy
Ciekawy obraz warszawskiej ulicy kreśli 

wzmianka na pierwszej stronie „Expressu 
Porannego”, w artykule „Męskie oblicze War-
szawy w decydujących dla Europy dniach”:
Zimna krew, opanowanie i całkowity spokój 
okazują warszawianie w obliczu bieżących 
wydarzeń. Życie Warszawy płynie normal-
nym trybem: nawet pogotowie OPL [Obrony 
Przeciwlotniczej- red.] nie zmieniło jej biegu, 
nie sparaliżowało ruchu, nie zgasiło świetne-
go nastroju. W lokalach publicznych panuje 
gwar a na ulicy – błogosławiona cisza. Jak to 
dobrze, że pozbyliśmy się szarpiących nerwy 
klaksonów: przy wzmożonym obecnie ruchu 
samochodów, byłby hałas nie do wytrzyma-
nia. [Zakaz używania klaksonów był spowo-
dowany tym, żeby nie zagłuszać ewentual-
nych alarmów OPL – red.]. Spokój, oparty na 
przeświadczeniu własnej gotowości i siły, pa-
nuje w Warszawie; fabryki biura, warsztaty 
pulsują rytmem powszedniej pracy.

Sportowcy idą walczyć
Do walki włączyli się przedstawiciele wszy-

stkich profesji, także sportowcy. Ich symbo-
lem w okresie okupacji stał się lekkoatleta i 
mistrz olimpijski z Los Angeles (1932) Janusz 
Kusociński, który został zamordowany w Pal-
mirach w 1940 roku.
„Ilustrowany Kuryer Codzienny” już 2 wrześ-

nia zauważył wkład sportowców w walkę:

Pożegnanie s. Melanii 

przez wicepremiera Mieczysława Jagielskie-
go. 

   Ostateczne porozumienie w Gdańsku pod-
pisano 31 sierpnia 1980 roku (dzień 
wcześniej podobną ugodę zawarto w 
Szczecinie). Władza zaakceptowała po-
stulaty gdańskie i wypuszczenie na wolność 
aresztowanych opozycjonistów. 6 września 
stanowisko I sekretarza partii stracił Edward 
Gierek zastąpiony przez Stanisława Kanię. 
W myśl porozumienia, rozpoczęto starania o 
legalizację niezależnego związku zawodo-
wego. Ostatecznie 10 listopada 1980 r. 
zarejestrowano Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” – po raz 
pierwszy słowo to pojawiło się w tytule 
Strajkowego Biuletynu Informacyjnego, a 
wykorzystanie go jako nazwy związku 
zaproponował Karol Modzelewski, rzecznik 
prasowy organizacji. Rozpoczął się trwający 
16 miesięcy „karnawał Solidarności” – okres 
odwilży w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
przerwany brutalnie 13 grudnia 1981 roku...

Tomasz Leszkowicz

Żródło:
https://histmag.org/31-sierpnia-dzien-triumfu-
Solidarnosci-2016

https://pl.aleteia.org/2017/09/01/o-czym-pisaly-gazety-1-wrzesnia-1939-r/
https://pl.aleteia.org/2017/09/01/o-czym-pisaly-gazety-1-wrzesnia-1939-r/
https://pl.aleteia.org/2017/09/01/o-czym-pisaly-gazety-1-wrzesnia-1939-r/
https://histmag.org/31-sierpnia-dzien-triumfu-Solidarnosci-2016
https://histmag.org/31-sierpnia-dzien-triumfu-Solidarnosci-2016
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

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. Maciej Czapliński 

1

1.

2.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy rodziców na wspólną mo-
dlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza tych, 
które odeszły od Boga i Kościoła na godz. 
17.30. Msza św. w intencji rodziców i 
dzieci zostanie odprawiona o godz. 18.00.
We wtorek, 1 września przypada 81. 
rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Msza św. w intencji poległych w obronie 
Ojczyzny, w latach 1939-1945 zostanie 
odprawiona o godz. 17.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek,           
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 3 września, Msza św. wotyw-
na o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 
17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosier-
dzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania ka-
płańskie i zakonne. 
W piątek, 4 września, Msza św. wotywna o 
Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie od-
prawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać od godz. 16.00. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00.,  
zostanie odprawiona  Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy 
zostanie odprawione Nabożeństwo Pier-
wszopiątkowe, prowadzone przez wspól-
notę Odnowy w Duchu Świętym.
Zapraszamy wszystkich Parafian do 
wspólnej  modlitwy. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 20, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Uwio-
dłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; 
ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się co-
dziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 
Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę 
obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pań-
skie stało się dla mnie codzienną zniewagą        
i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie 
będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby 
ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wy-
siłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą * 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, * 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 12, 1-2

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Proszę was, bracia, przez miło-
sierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na 
ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. 

3.

6.

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Bo-
ża: co jest dobre, co Bogu miłe i co dosko-
nałe.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 

Por. Ef 1, 17-18
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, przeniknie nasze serca swoim świa-
tłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja 
naszego powołania.

EWANGELIA
Mt 16, 21-27

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na 
to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele 
wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął 
Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 
na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do 
Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po 
ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich ucz-
niów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł? Albo co da człowiek w za-
mian za swoją duszę? Albowiem Syn Czło-
wieczy przyjdzie w chwale Ojca swego ra-
zem z aniołami swoimi i wtedy odda każde-
mu według jego postępowania».

Oto Słowo Pańskie

− w czwartek, 3 września, wspomnienie św.
Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora
Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

W pierwszą sobotę miesiąca, 5 września, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wo-
tywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym
podejmiemy piętnastominutowe rozmy-
ślanie w ciszy, nad wskazaną przez ka-
płana, tajemnicą różańca świętego

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 
i poświecenie tornistrów i przyborów 
szkolnych zostanie odprawiona w na-
stępną niedzielę, 6 września o godz. 
11.30.

Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę 
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona 
w naszym kościele, w sobotę 12 wrześ-
nia, o godz. 18.00. W czasie Mszy św. 
modlić się będziemy za naszych parafian 
i wszystkich mieszkańców Wilanowa. 
Mszy św. przewodniczył będzie Jego 
Ekscelencja Ks. Bp. Tadeusz Pikus. Za-
praszamy do licznego udziału w uro-
czystości.

Dla lepszego zachowania rygorów 
sanitarnych obowiązujących w czasie 
pandemii, zachęcamy osoby przyjmujące 
Komunię św. na rękę, aby podchodziły 
jako pierwsze w procesji. Przypominamy 
również o obowiązku noszenia masek.

W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom    
z najuboższych rodzin zebraliśmy 1586 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

O czym pisały gazety 
1 września 1939? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

31 sierpnia - dzień tryumfu 
"Solidarności" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pożegnanie s. Melanii. . . . . . . . . . . . . . . 3

Pierwszy wtorek miesiąca - 
Modlitwa za dzieci i ich rodziców . . . . . . 3

Pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca - 
zaproszenia na nabożeństwa  . . . . . . . . 4

K O M E N T A R Z
Pragnieniem Boga jest człowiek. Dlate-

go chce On skierować nas ku Sobie, aby 
też nasze życie uczynić pragnieniem Jego 
Samego (Boga).

Wezwanie, które Bóg rodzi w naszych 
sercach i podążanie za nim, prowadzi 
nieuchronnie do przeciwstawienia się po-
rządkowi tego świata i wyboru „dobra”, 
które jest zgodne z wolą Boga. To droga, 
na której przestajemy traktować Boga jako 
„zaborczego”, Tego który próbuje nam 
odebrać nasze dobro, często pozorne, ale 
przyjmujemy i odkrywamy Go jako najwa-
żniejszą dla nas wartość. 

Poddając się temu rodzącemu w nas 
pragnieniu coraz bardziej będziemy gotowi 
„zaprzeć się siebie, tracić swe życie z Je-
go powodu”.

 Gdzie jestem na tej drodze?

5.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA  

3 września 2020 r. 
godz. 17.00

Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie 

w intencji księży pracujących       
w naszej parafii, po Mszy św. 

koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W tym dniu, w sposób szczególny, 

modlimy się o powołania kapłańskie.

 PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA

4 września 2020 r.. 
Msza św. o godz. 18.00.   

z intencją wynagradzającą 
Bożemu Sercu. 

Po Mszy zostanie odprawione 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 

prowadzone przez wspólnotę  
Odnowy w Duchu Świętym 

wraz z kapłanem. 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIACA

5 września 2020 r. 
godz. 7.00

Msza  święta w intencji 
wynagradzającej Maryi bluźnierstwa 

przeciwko Jej Dziewictwu.
Po Mszy św. Różaniec  i rozważanie  

jednej z tajemnic Różańca. 

4.

7.

8.

9.

12 września 2020 r.
godz. 18:00

Uroczysta Msza św. 
w 337. rocznicę 

Wiktorii Wiedeńskiej
pod przewodnictwem 

Ks. Bp. Tadeusza Pikusa.

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