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XXIII Niedziela Zwykła
1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo eucharystyczne, z procesją wokół
kościoła zostanie odprawione o godz.
17.00. Po procesji modlić się będziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

8. W dniach od 10 do 13 września w naszej
parafii przeżywać będziemy nawiedzenie
obrazu Matki Bożej Łaskawej. Szczegółowy program jest dostępny w Klimatach,
na naszej stronie internetowej i w gablotce przed kościołem.

2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30.
W czasie Mszy zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.

9. 7 października 2020 r. rozpocznie się
kurs przedmałżeński dla narzeczonych
„Radość i Nadzieja”. Spotkania będą
odbywałby się w środy o g. 19.00
w Dzwonnicy. Więcej informacji o kursie
znajduje się na parafialnej stronie
internetowej w zakładce SakramentyMałżeństwo.
10. W dniu dzisiejszym zapraszamy na kiermasz owoców i soków naturalnych, który
ma miejsce przed dzwonnicą.

3. W poniedziałek, 7 września br. o godz.
18.00. odprawimy Mszę Świętą Wotywną
o Duchu Świętym, a po niej odmówimy Litanię do Ducha Świętego.

4. W niedzielę, 13 września, po Mszy św.
o godz. 19.00. zostanie odprawione Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła. Nie będzie nabożeństwa o godz. 11. W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:
17.00.
−
we wtorek, 8 września, święto Naro5. Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę Widzenia NMP,
ktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele w sobotę, 12 września
− w sobotę, 12 września, wspomnienie
o godz. 18.00. W czasie Mszy św. modlić
Najśw. Imienia Maryi,
się będziemy za naszych parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. Mszy św.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
przewodniczył będzie Jego Ekscelencja
imieniny, składamy życzenia błogosłaKs. Bp. Tadeusz Pikus. Zapraszamy do
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślnolicznego udziału w uroczystości.
ści w życiu osobistym i zawodowym.
6. Dla lepszego zachowania rygorów 12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
sanitarnych obowiązujących w czasie
w minionym miesiącu naszych parafian:
pandemii, zachęcamy osoby przyjmujące
śp. Bronisława Monardt, śp. Bogusława
Komunię św. na rękę, aby podchodziły
Janiszewskiego, śp. Jana Gawrysiuk,
jako pierwsze w procesji. Przypominamy
śp. Bogumiła Stachowiaka, śp. Tadeusza
również o obowiązku noszenia maseczek.
Czajkę.
7. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
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Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

PIERWSZY
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
7 września 2020 r. godz. 18.00
Msza święta wotywna
o Duchu Świętym,
a po mszy świętej litania
do Ducha świętego
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 września 2020 roku
godz. 19.00

L I T U R G I A

S Ł O W A

Jubileuszowy 600. numer Klimatów św. Anny
Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie
za-bijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie
Ez 33, 7-9
inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Tak mówi bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość
Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość
na stróża domu Izraela po to, byś słysząc jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
z mych ust napomnienia, przestrzegał ich
Oto słowo Boże
w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem:
Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz,
by występnego sprowadzić z jego drogi – to on
ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiePor. 2 Kor 5, 19
dzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli
jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje nam zaś przekazał słowo jednania.
od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty
zaś ocaliłeś swoją duszę».

PIERWSZE CZYTANIE

Oto słowo Boże

EWANGELIA
Mt 18, 15-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozySłysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
skasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch,
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłuzbawienia.
cha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet KośStańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
cioła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: WszyPrzyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, stko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na zie* klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
mi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zapraAlbowiem On jest naszym Bogiem, * a my
wdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na
ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszyObyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
stko otrzymają od mojego Ojca, który jest
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Mew niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
riba, * jak na pustyni w dniu Massa,
w imię moje, tam jestem pośród nich».
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
Oto Słowo Pańskie
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

PSALM RESPONSORYJNY

We wrześniu i październiku
zapraszamy
do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy
wystawę malarstwa
malarstwa
ROMANA JAKACKIEGO
i MARKA JUZWIAKA.

od 12.07.2020 do 13.09.2020

DRUGIE CZYTANIE

Módlmy się, aby nasi bracia,
którzy oddalili się od wiary,
odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana
i piękno życia chrześcijańskiego.

Rz 13, 8-10
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Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Nikomu nie bądźcie nic
dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem
miłuje drugiego, wypełnił Prawo.

Nr 600

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy św. Anny
ŚRODA godz. od 7.30 – 21.00
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00
PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

W Klimatach:
Rocznica wybuchu II wojny światowej:
Kwatera wojskowa na cmentarzu
parafii św. Anny w Wilanowie . . . . . . . . . 2
337. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej:
Bitwa pod Wiedniem – 12 IX 1683 . . . . . 3
12 września 2020 r godz. 18.00
Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Program Nawiedzenia Obrazu
Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy
w parafii św. Anny w Wilanowie. . . . . . . . 3
7 września 2020r. nabożeństwo
w pierwszy poniedziałek miesiąca. . . . . . 4
13 września 2020 r. godz 19.00
Nabożeństwo fatimskie . . . . . . . . . . . . . . 4
Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę malarstwa Romana
Jakackiego i Marka Juzwiaka . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
Dzisiejsze czytanie z Księgi Proroka
Ezechiela mówi nam jasno, że mamy
upomnieć brata, jeśli idzie złą drogą: „Jeśli
do występnego powiem: "Występny musi
umrzeć" - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę
ciebie” (Ez 33,8). Nie pomogą nam wymówki typu: “wychowujemy dzieci bezstresowo”, “to jego życie, jego sprawa”,
“kim ja jestem, abym upominał bliźniego”.
Należy upominać. Warto jednak
wcześniej zadać sobie pytanie: jak mam to
zrobić, aby moje upomnienie nie było
upokorzeniem i poniżaniem, ale braterską
przysługą? Jak mam to zrobić, aby mój
brat/siostra przyjęli moją uwagę? Wreszcie: czy ja chcę zrobić to z miłości?
I najważniejsze: nie zapomnieć o modlitwie przed taką rozmową. Jeśli Duch
Święty złączy z swoją łaskę z moimi
nieudolnymi słowami, to będzie mogła
nastąpić prawdziwa przemiana.
Ks. dr Maciej Raczyński_Rożek
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337. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Rocznica wybuchu II wojny światowej
Kwatera wojskowa na cmentarzu parafii św. Anny w Wilanowie

Wiktoria wiedeńska, odniesiona 12 września 1683 r., należy do wyjątkowych w historii Polski i
Europy, ponieważ stała się wówczas pierwszym i największym zwycięstwem nad potęgą
ottomańską. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby olbrzymia armia sułtana (szacowana
w przybliżeniu na 55–60 tysięcy ludzi) została doszczętnie rozgromiona i uciekła w panice,
pozostawiając zwycięzcom cały obóz i liczny sprzęt.

Żołnierze Wojska Polskiego polegli we wrześniu 1939 r. leżą w dwóch zbiorowych mogiłach
znajdujących się przy głównej alei cmentarnej. Z tyłu, za tymi dwoma rzędami mogił, spoczywają żołnierze Armii Krajowej polegli podczas Powstania Warszawskiego.
Podpisany 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop – Mołotow, ostatecznie przesądził o losie
Polski i jej mieszkańców na długie dziesięciolecia. Dwie wielkie potęgi wojskowe ówczesnej Europy: Niemcy i Związek Radziecki,
dokonały agresji na nasz kraj, pomimo, że
wcześniej podpisały z Rzeczypospolitą Polską pakty o nieagresji. Przy biernej postawie
naszych zachodnich „sojuszników”, agresorzy bez przeszkód dokonali tego, co zaplanowali.

Obrońcy Wilanowa
w 1939 r.
Rozpoczęte 1 września 1939 r. przez
Niemcy, działania zbrojne, już po ok. dwóch
tygodniach na dobre dotarły do południowych
krańców Warszawy w rejon Wilanowa. Najpierw sporadyczne potyczki, badanie możliwości i pozycji przeciwnika, przeradzały się
w coraz większe starcia. Najkrwawszy bój
rozegrał się 18 września, gdy utworzony
dzień wcześniej, rozkazem Dowódcy Armii
„Warszawa” gen. Juliusza Rummla, Oddział
Partyzancki Armii „Warszawa” (większość jego żołnierzy pochodziło z 360 pułku piechoty)
pod dowództwem kpt. Konstantego Zbijewskiego wyruszył nocą z Fortu Czerniakowskiego w kierunku Wilanowa. Celem tej akcji
zbrojnej było odbicie go z rąk niemieckich.
Już przy figurze św. Jana Nepomucena oddział dostał się pod ostrzał żołnierzy wroga.
Pomimo tego nasi żołnierze dotarli w okolice
cmentarza wilanowskiego, gdzie dostali się
pod silny ogień piechoty i wozów pancernych,
które Niemcy ściągnęli nad ranem w rejon
walk. Obawiając się okrążenia, zdziesiątkowane oddziały polskie, na rozkaz kpt. Zbijewskiego, rozpoczęły odwrót w kierunku Sadyby. Niestety na polu walki poległo wielu obrońców Wilanowa, najwięcej w okolicach
cmentarza i parku. Pochowano ich przeważnie tam, gdzie padli w boju. Rannych żołnierzy przenoszono do prowizorycznego szpitala
urządzonego w pałacu, w którym nie było
lekarza, a jedyną pielęgniarką posiadająca
wiedzę fachową była Maria Branicka, mającą
do pomocy Ilzę Glinicką i Alinę Pocent.

Kwatera Żołnierzy Września 1939 r.
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Atak polskiej husarii

W październiku, już po ustaniu działań wojennych, za zgodą władz przeprowadzono
ekshumację poległych żołnierzy polskich,
broniących okolic Wilanowa. Pracami ekshumacyjnymi, identyfikacyjnymi i organizowaniem uroczystego pogrzebu kierowała pani
Zofia Dobrzańska, przy współudziale pracowników majątku Wilanów, Józefa Wernio i
Wiktora Kontryma oraz wielu mieszkańców
pobliskich miejscowości. Uroczystościom
pogrzebowym przewodniczył miejscowy proboszcz ks. dr Jan Krawczyk, który wcześniej
wydzielił na cmentarzu parafialnym specjalną
kwaterę pod groby poległych. W grobach
tych spoczęło 76 żołnierzy, spośród których
zdołano zidentyfikować 49.
Oto Ci co spoczęli w wilanowskiej ziemi –
polegli w obronie Ojczyzny, oficerowie, podoficerowie, szeregowcy i ochotnicy, praktycznie wszyscy z nich polegli 18 września
1939 roku:

Krzyż postawiony na mogiłach żołnierzy poległych
we wrześniu 1939 r. zaraz po ich pogrzebie.
Zdjęcie z 1943 r.

Bałtaziuk Edward
Gwarecki Czesław
Krawczyk Wacław
Bilski Piotr
Gołębiowski Lucjan
Kruszyński Michał
Boraczuk Ignacy
Gryz Marian
Kuryło Józef
Chudzik Teofil
Heinemann Jan
Latoszek Marian
Ciechomski Edward
Jakubowski Jerzy
Majchrowski Edward
Cukier Abram
Kiszka Jan
Matolski–Matula Edward
Czubek Władysław
Kołpak Józef
Nakonieczny Szymon
Dobrowolski Henryk
Kostrzewa Jan
Nowiński Józef
Drymer Władysław
Kowalczyk Ludwik
Pestka Julian
Filipowicz Abram
Kowalski Marian
Piątkowski Zbigniew
Furgiełło Zygmunt
Krawczyk Henryk
Piłoszewski Henryk
Wiśniewski Feliks
Witych Bolesław
Włodarczyk Mieczysław
Zaręba Władysław i 27 (lub 25) nieznanych z nazwiska żołnierzy

Reichner Gustaw
Rejman Jan
Rudnicki Zygmunt
Siodoś Marian
Stankiewicz Józef
Strzelec Jerzy
Szternberg Mayer
SzredzkiWaldemar
Tarasiński Władysław
Turkowski Stanisław
Wakuła Bolesław
Wymysłowski Bolesław

Niemcy nie przestrzegając Konwencji Międzynarodowych atakowali również obiekty
cywilne, a nawet budynki z wyraźnie widocznym znakiem czerwonego krzyża, którym były oznaczone punkty sanitarne i szpitale.
Wśród ludności cywilnej Wilanowa pierwszą ofiarą XX-wiecznych Hunów był pracownik majątku – elektryk pan Wernio, ostrzelany przez samoloty, gdy gasił pożar własnego
domu.
Jedną z ostatnich, była poległa 29 września, już po kapitulacji Warszawy, Halina
Porębska, czternastoletnia dziewczyna, której fotografii umieszczonej na jej grobie,
przyglą-dam się idąc na gród moich dziadków od z górą pięćdziesięciu lat, gdy tylko do
mojej świadomości, jako małego dziecka,
dotarło czym jest śmierć.

Kwatera żołnierska na cmentarzu w Wilanowie.

wszych dniach Powstania w parku wilanowskim, polegli w nocy z 18/19 sierpnia przy
próbie przebicia się oddziałów AK z Lasów
Chojnowskich na Sadybę, ze swoim dowódcą
kpt. Marianem Gęsickim-Bródką „Grzegorzem”, spoczywają tu żołnierze polegli 2 wrzena Sadybie w zbombardowanym Forcie
Powstańcy Warszawy 1944 śnia
Dąbrowskiego i wielu, wielu innych poległych
W drugiej części Kwatery leżą pochowani podczas sierpniowych i wrześniowych dni.
żołnierze Armii Krajowej, z różnych oddziałów
Podczas ekshumacji żołnierzy poległych na
i ugrupowań, polegli w czasie Powstania Sadybie przeprowadzonej w 1946 r. zbierano
Warszawskiego w Wilanowie i jego okolicach. osobiste drobiazgi znalezione przy ekshumoByli oni chowani niejako sukcesywnie po wanych żołnierzach, wkładając je do kopert,
wycofaniu się Niemców z tych terenów. Są tu aby ułatwić identyfikację poległych. Wszystkie
pochowani powstańcy rozstrzelani w pier- te koperty zostały przekazane do Polskiego
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Punktem kulminacyjnym, a zarazem przełomowym, w toczącej się od rana bitwie dowodzonej z Kahlenbergu przez Jana III Sobieskiego był zmasowany atak polskiej husarii (królewskiej i hetmana Jabłonowskiego),
przeprowadzony ok. godz. 6 po południu.
W ciągu kilkunastu minut na stojących w dolinie Turków runęło ze wzgórza blisko 20 tysięcy jeźdźców, w tym 2,5 tysiąca husarzy.
Ciężka jazda stopniowo nabierała rozpędu,
potem poszła w cwał i jak huragan pędziła do
boju. Za nią podążały chorągwie pancerne,
lekka jazda oraz wojska sprzymierzone –
Austriacy i Niemcy. Takiej szarży, dowodzonej osobiście przez Sobieskiego, dotąd nie
widziano. Jej impet był tak gwałtowny, że janczarzy i artylerzyści tureccy zdołali oddać
tylko jedną salwę. Miażdżące uderzenie husarii (odpowiednika dzisiejszych czołgów)
spowodowało, że szeregi wroga prysnęły
niczym bańka mydlana, co nie dziwi, skoro
tylko 20 polskich husarzy zachowało w ataku
nieskruszone kopie.

Sława króla
Jana III Sobieskiego
Bitwa pod Wiedniem po wieki rozsławiła
imię Jana III Sobieskiego, i to daleko poza
granicami Europy. W dalekim Iranie polski
król otrzymał zaszczytny przydomek El Ghazi
– Zwycięzca, a jego imię budziło jeszcze
większą grozę wśród Turków, zwących go
Lwem Lechistanu. Zresztą jego talenty
dowódcze zawsze budziły podziw, respekt
i szacunek, także u potomnych, np. pruski
generał Carl von Clausewitz, znany teoretyk
wojskowości, zaliczył Jana III do najwybitniejszych wodzów wszech czasów.
Czerwonego Krzyża. Przy ekshumacji i pogrzebie powstańców na cmentarzu w Wilanowie była bardzo zaangażowana pani Zofia
Do-brzańska z Wilanowa mieszkająca przy
dzi-siejszej ulicy Wiertniczej.
Łącznie na tej wojskowej kwaterze spoczywa kilkuset żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego z reguły młodych, a niekiedy
bardzo młodych ludzi, którym niemiecki
okupant nie pozwolił dorosnąć.
Corocznie 1 sierpnia w godzinę „W” przy
tej kwaterze odbywają się uroczystości
upamięt-niające Powstańców 1944 r.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
B. Niemierowska-Szczepańczyk – „Wilanów w czasie okupacji…”
Krzysztof Kanabus – „Pod okupacją niemiecką”
Bogdan Dobrzański – „Litania do św. Barbary”
Wspomnienia mieszkańców Wilanowa i jego okolic
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Bitwa pod Wiedniem
w sztuce
Bitwa pod Wiedniem znalazła niespotykane
dotąd odbicie w literaturze i poezji europejskiej i polskiej, doczekała się też wielu inscenizacji teatralnych w szkołach pijarskich i jezuickich, zwłaszcza w XVII w. Oczywiście zajęła
poczesne miejsce w historiografii i w plastyce;
w tej ostatniej liczba obrazów, rycin i rysunków, nie wspominając już o rzeźbie, jest
imponująca. Wśród niezliczonych dzieł graficznych jest okazała wymiarami (392 x 610
mm) litografia zaopatrzoną tytułem „Król Jan
Sobieski oswobadza Wiedeń i zbawia chrześcijaństwo”. Przedstawia ona rozległe pole bit-

12 września 2020 r.
godz. 18:00
Uroczysta Msza św.
w 337. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej
pod przewodnictwem
Ks. Bp. Tadeusza Pikusa.
wy, z Janem III na koniu, w otoczeniu świty,
na tle husarii. Tę kompozycję namalował
w 1819 r. Carle (Antoine Charles) Vernet
w Paryżu, a skopiował w litografii Jan Nepomucen Lewicki.
Hanna Widacka
Źródło:
https://www.wilanow-palac.pl/
bitwa_pod_wiedniem_2.html

NAWIEDZENIE OBRAZU
Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy
w parafii św. Anny w Wilanowie

Czwartek 10.09.2020 r.
17.45 – powitanie obrazu i uroczysta Msza św. dziękczynna za opiekę Maki Bożej nad
naszą parafią z prośbą o potrzebne dary dla kapłanów pracujących w parafii
18.45 – „Koncert u św. Anny” z okazji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej.
19.30 – czuwanie (prowadzi: Legion Maryi i Bractwo Adoracyjne) i różaniec
21.00 – zakończenie czuwania (Apel Jasnogórski)

Piątek 11.09.2020 r.

7.30 – czuwanie (prowadzi wspólnota Rodziny Nazaretańskie) i różaniec (tajemnice radosne)
12.00 – Msza św.
12.30 – czuwanie (prowadzi wspólnota Żywego Różańca) i różaniec (tajemnice światła)
17.00 – Msza św.
17.30 – różaniec (tajemnice bolesne) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek
18.00 – uroczysta Msza św. w intencji rodzin, wspólnot i zgromadzeń zakonnych z
naszej parafii
18.45 – czuwanie (prowadzi Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek)
20.00 – czuwanie (prowadzi Odnowa w Duchu Świętym) i różaniec (tajemnice chwalebne)
21.00 – zakończenie czuwania (Apel Jasnogórski)

Sobota 12.09.2020 r.

7.30 – czuwanie (prowadzi wspólnota Żywego Różańca i różaniec (tajemnice radosne)
12.00 – Msza św.- I Komunia Święta
13.00 –16.00 czuwanie (prowadzi Bractwo Adoracyjne) i różaniec (tajemnice światła)
17.00 – Msza św.
17.30 – różaniec (tajemnice bolesne) prowadzi Akcja Katolicka
18.00 – uroczysta Msza św. w rocznicę 337 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, przewodniczy Ks. bp Tadeusz Pikus
19.00 – czuwanie (prowadzi wspólnota Wojowników Maryi)
20.00 – czuwanie (prowadzi wspólnota Przyjaciele Oblubieńca) i różaniec (t. chwalebne)
21.00 – zakończenie czuwania (Apel Jasnogórski)

Niedziela 13.09.2020 r.

7.00 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ i różaniec (tajemnice radosne) (prowadzi
Odnowa w Duchu Świętym)
8.30 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ
10.00 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ i różaniec (tajemnice światła) (prowadzą
Koła Żywego Różańca)
11.30 – Msza św. - I Komunia Święta z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ i różaniec (tajemnice
bolesne) (prowadzi wspólnota Domowego Kościoła)
13.00 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ
14.00 – spotkanie z p. Ewą J. P. Storożyńską, autorką książki pt. „Matka Boża Łaska a Cud
nad Wisłą”
18.00 – uroczysta Msza św., przewodniczy o. Mariusz Bigiel SJ i zawierzenie Matce
Bożej Łaskawej naszej parafii
19.00 – nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą MB Fatimskiej i obrazem MB Łaskawej –
różaniec (tajemnice chwalebne) (prowadzi Wspólnota Miłosierdzia)
20.00 – Msza św.
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337. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Rocznica wybuchu II wojny światowej
Kwatera wojskowa na cmentarzu parafii św. Anny w Wilanowie

Wiktoria wiedeńska, odniesiona 12 września 1683 r., należy do wyjątkowych w historii Polski i
Europy, ponieważ stała się wówczas pierwszym i największym zwycięstwem nad potęgą
ottomańską. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby olbrzymia armia sułtana (szacowana
w przybliżeniu na 55–60 tysięcy ludzi) została doszczętnie rozgromiona i uciekła w panice,
pozostawiając zwycięzcom cały obóz i liczny sprzęt.

Żołnierze Wojska Polskiego polegli we wrześniu 1939 r. leżą w dwóch zbiorowych mogiłach
znajdujących się przy głównej alei cmentarnej. Z tyłu, za tymi dwoma rzędami mogił, spoczywają żołnierze Armii Krajowej polegli podczas Powstania Warszawskiego.
Podpisany 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop – Mołotow, ostatecznie przesądził o losie
Polski i jej mieszkańców na długie dziesięciolecia. Dwie wielkie potęgi wojskowe ówczesnej Europy: Niemcy i Związek Radziecki,
dokonały agresji na nasz kraj, pomimo, że
wcześniej podpisały z Rzeczypospolitą Polską pakty o nieagresji. Przy biernej postawie
naszych zachodnich „sojuszników”, agresorzy bez przeszkód dokonali tego, co zaplanowali.

Obrońcy Wilanowa
w 1939 r.
Rozpoczęte 1 września 1939 r. przez
Niemcy, działania zbrojne, już po ok. dwóch
tygodniach na dobre dotarły do południowych
krańców Warszawy w rejon Wilanowa. Najpierw sporadyczne potyczki, badanie możliwości i pozycji przeciwnika, przeradzały się
w coraz większe starcia. Najkrwawszy bój
rozegrał się 18 września, gdy utworzony
dzień wcześniej, rozkazem Dowódcy Armii
„Warszawa” gen. Juliusza Rummla, Oddział
Partyzancki Armii „Warszawa” (większość jego żołnierzy pochodziło z 360 pułku piechoty)
pod dowództwem kpt. Konstantego Zbijewskiego wyruszył nocą z Fortu Czerniakowskiego w kierunku Wilanowa. Celem tej akcji
zbrojnej było odbicie go z rąk niemieckich.
Już przy figurze św. Jana Nepomucena oddział dostał się pod ostrzał żołnierzy wroga.
Pomimo tego nasi żołnierze dotarli w okolice
cmentarza wilanowskiego, gdzie dostali się
pod silny ogień piechoty i wozów pancernych,
które Niemcy ściągnęli nad ranem w rejon
walk. Obawiając się okrążenia, zdziesiątkowane oddziały polskie, na rozkaz kpt. Zbijewskiego, rozpoczęły odwrót w kierunku Sadyby. Niestety na polu walki poległo wielu obrońców Wilanowa, najwięcej w okolicach
cmentarza i parku. Pochowano ich przeważnie tam, gdzie padli w boju. Rannych żołnierzy przenoszono do prowizorycznego szpitala
urządzonego w pałacu, w którym nie było
lekarza, a jedyną pielęgniarką posiadająca
wiedzę fachową była Maria Branicka, mającą
do pomocy Ilzę Glinicką i Alinę Pocent.

Kwatera Żołnierzy Września 1939 r.
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Atak polskiej husarii

W październiku, już po ustaniu działań wojennych, za zgodą władz przeprowadzono
ekshumację poległych żołnierzy polskich,
broniących okolic Wilanowa. Pracami ekshumacyjnymi, identyfikacyjnymi i organizowaniem uroczystego pogrzebu kierowała pani
Zofia Dobrzańska, przy współudziale pracowników majątku Wilanów, Józefa Wernio i
Wiktora Kontryma oraz wielu mieszkańców
pobliskich miejscowości. Uroczystościom
pogrzebowym przewodniczył miejscowy proboszcz ks. dr Jan Krawczyk, który wcześniej
wydzielił na cmentarzu parafialnym specjalną
kwaterę pod groby poległych. W grobach
tych spoczęło 76 żołnierzy, spośród których
zdołano zidentyfikować 49.
Oto Ci co spoczęli w wilanowskiej ziemi –
polegli w obronie Ojczyzny, oficerowie, podoficerowie, szeregowcy i ochotnicy, praktycznie wszyscy z nich polegli 18 września
1939 roku:

Krzyż postawiony na mogiłach żołnierzy poległych
we wrześniu 1939 r. zaraz po ich pogrzebie.
Zdjęcie z 1943 r.

Bałtaziuk Edward
Gwarecki Czesław
Krawczyk Wacław
Bilski Piotr
Gołębiowski Lucjan
Kruszyński Michał
Boraczuk Ignacy
Gryz Marian
Kuryło Józef
Chudzik Teofil
Heinemann Jan
Latoszek Marian
Ciechomski Edward
Jakubowski Jerzy
Majchrowski Edward
Cukier Abram
Kiszka Jan
Matolski–Matula Edward
Czubek Władysław
Kołpak Józef
Nakonieczny Szymon
Dobrowolski Henryk
Kostrzewa Jan
Nowiński Józef
Drymer Władysław
Kowalczyk Ludwik
Pestka Julian
Filipowicz Abram
Kowalski Marian
Piątkowski Zbigniew
Furgiełło Zygmunt
Krawczyk Henryk
Piłoszewski Henryk
Wiśniewski Feliks
Witych Bolesław
Włodarczyk Mieczysław
Zaręba Władysław i 27 (lub 25) nieznanych z nazwiska żołnierzy

Reichner Gustaw
Rejman Jan
Rudnicki Zygmunt
Siodoś Marian
Stankiewicz Józef
Strzelec Jerzy
Szternberg Mayer
SzredzkiWaldemar
Tarasiński Władysław
Turkowski Stanisław
Wakuła Bolesław
Wymysłowski Bolesław

Niemcy nie przestrzegając Konwencji Międzynarodowych atakowali również obiekty
cywilne, a nawet budynki z wyraźnie widocznym znakiem czerwonego krzyża, którym były oznaczone punkty sanitarne i szpitale.
Wśród ludności cywilnej Wilanowa pierwszą ofiarą XX-wiecznych Hunów był pracownik majątku – elektryk pan Wernio, ostrzelany przez samoloty, gdy gasił pożar własnego
domu.
Jedną z ostatnich, była poległa 29 września, już po kapitulacji Warszawy, Halina
Porębska, czternastoletnia dziewczyna, której fotografii umieszczonej na jej grobie,
przyglą-dam się idąc na gród moich dziadków od z górą pięćdziesięciu lat, gdy tylko do
mojej świadomości, jako małego dziecka,
dotarło czym jest śmierć.

Kwatera żołnierska na cmentarzu w Wilanowie.

wszych dniach Powstania w parku wilanowskim, polegli w nocy z 18/19 sierpnia przy
próbie przebicia się oddziałów AK z Lasów
Chojnowskich na Sadybę, ze swoim dowódcą
kpt. Marianem Gęsickim-Bródką „Grzegorzem”, spoczywają tu żołnierze polegli 2 wrzena Sadybie w zbombardowanym Forcie
Powstańcy Warszawy 1944 śnia
Dąbrowskiego i wielu, wielu innych poległych
W drugiej części Kwatery leżą pochowani podczas sierpniowych i wrześniowych dni.
żołnierze Armii Krajowej, z różnych oddziałów
Podczas ekshumacji żołnierzy poległych na
i ugrupowań, polegli w czasie Powstania Sadybie przeprowadzonej w 1946 r. zbierano
Warszawskiego w Wilanowie i jego okolicach. osobiste drobiazgi znalezione przy ekshumoByli oni chowani niejako sukcesywnie po wanych żołnierzach, wkładając je do kopert,
wycofaniu się Niemców z tych terenów. Są tu aby ułatwić identyfikację poległych. Wszystkie
pochowani powstańcy rozstrzelani w pier- te koperty zostały przekazane do Polskiego
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Punktem kulminacyjnym, a zarazem przełomowym, w toczącej się od rana bitwie dowodzonej z Kahlenbergu przez Jana III Sobieskiego był zmasowany atak polskiej husarii (królewskiej i hetmana Jabłonowskiego),
przeprowadzony ok. godz. 6 po południu.
W ciągu kilkunastu minut na stojących w dolinie Turków runęło ze wzgórza blisko 20 tysięcy jeźdźców, w tym 2,5 tysiąca husarzy.
Ciężka jazda stopniowo nabierała rozpędu,
potem poszła w cwał i jak huragan pędziła do
boju. Za nią podążały chorągwie pancerne,
lekka jazda oraz wojska sprzymierzone –
Austriacy i Niemcy. Takiej szarży, dowodzonej osobiście przez Sobieskiego, dotąd nie
widziano. Jej impet był tak gwałtowny, że janczarzy i artylerzyści tureccy zdołali oddać
tylko jedną salwę. Miażdżące uderzenie husarii (odpowiednika dzisiejszych czołgów)
spowodowało, że szeregi wroga prysnęły
niczym bańka mydlana, co nie dziwi, skoro
tylko 20 polskich husarzy zachowało w ataku
nieskruszone kopie.

Sława króla
Jana III Sobieskiego
Bitwa pod Wiedniem po wieki rozsławiła
imię Jana III Sobieskiego, i to daleko poza
granicami Europy. W dalekim Iranie polski
król otrzymał zaszczytny przydomek El Ghazi
– Zwycięzca, a jego imię budziło jeszcze
większą grozę wśród Turków, zwących go
Lwem Lechistanu. Zresztą jego talenty
dowódcze zawsze budziły podziw, respekt
i szacunek, także u potomnych, np. pruski
generał Carl von Clausewitz, znany teoretyk
wojskowości, zaliczył Jana III do najwybitniejszych wodzów wszech czasów.
Czerwonego Krzyża. Przy ekshumacji i pogrzebie powstańców na cmentarzu w Wilanowie była bardzo zaangażowana pani Zofia
Do-brzańska z Wilanowa mieszkająca przy
dzi-siejszej ulicy Wiertniczej.
Łącznie na tej wojskowej kwaterze spoczywa kilkuset żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego z reguły młodych, a niekiedy
bardzo młodych ludzi, którym niemiecki
okupant nie pozwolił dorosnąć.
Corocznie 1 sierpnia w godzinę „W” przy
tej kwaterze odbywają się uroczystości
upamięt-niające Powstańców 1944 r.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
B. Niemierowska-Szczepańczyk – „Wilanów w czasie okupacji…”
Krzysztof Kanabus – „Pod okupacją niemiecką”
Bogdan Dobrzański – „Litania do św. Barbary”
Wspomnienia mieszkańców Wilanowa i jego okolic
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Bitwa pod Wiedniem znalazła niespotykane
dotąd odbicie w literaturze i poezji europejskiej i polskiej, doczekała się też wielu inscenizacji teatralnych w szkołach pijarskich i jezuickich, zwłaszcza w XVII w. Oczywiście zajęła
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NAWIEDZENIE OBRAZU
Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy
w parafii św. Anny w Wilanowie

Czwartek 10.09.2020 r.
17.45 – powitanie obrazu i uroczysta Msza św. dziękczynna za opiekę Maki Bożej nad
naszą parafią z prośbą o potrzebne dary dla kapłanów pracujących w parafii
18.45 – „Koncert u św. Anny” z okazji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej.
19.30 – czuwanie (prowadzi: Legion Maryi i Bractwo Adoracyjne) i różaniec
21.00 – zakończenie czuwania (Apel Jasnogórski)

Piątek 11.09.2020 r.

7.30 – czuwanie (prowadzi wspólnota Rodziny Nazaretańskie) i różaniec (tajemnice radosne)
12.00 – Msza św.
12.30 – czuwanie (prowadzi wspólnota Żywego Różańca) i różaniec (tajemnice światła)
17.00 – Msza św.
17.30 – różaniec (tajemnice bolesne) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek
18.00 – uroczysta Msza św. w intencji rodzin, wspólnot i zgromadzeń zakonnych z
naszej parafii
18.45 – czuwanie (prowadzi Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek)
20.00 – czuwanie (prowadzi Odnowa w Duchu Świętym) i różaniec (tajemnice chwalebne)
21.00 – zakończenie czuwania (Apel Jasnogórski)

Sobota 12.09.2020 r.

7.30 – czuwanie (prowadzi wspólnota Żywego Różańca i różaniec (tajemnice radosne)
12.00 – Msza św.- I Komunia Święta
13.00 –16.00 czuwanie (prowadzi Bractwo Adoracyjne) i różaniec (tajemnice światła)
17.00 – Msza św.
17.30 – różaniec (tajemnice bolesne) prowadzi Akcja Katolicka
18.00 – uroczysta Msza św. w rocznicę 337 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, przewodniczy Ks. bp Tadeusz Pikus
19.00 – czuwanie (prowadzi wspólnota Wojowników Maryi)
20.00 – czuwanie (prowadzi wspólnota Przyjaciele Oblubieńca) i różaniec (t. chwalebne)
21.00 – zakończenie czuwania (Apel Jasnogórski)

Niedziela 13.09.2020 r.

7.00 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ i różaniec (tajemnice radosne) (prowadzi
Odnowa w Duchu Świętym)
8.30 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ
10.00 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ i różaniec (tajemnice światła) (prowadzą
Koła Żywego Różańca)
11.30 – Msza św. - I Komunia Święta z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ i różaniec (tajemnice
bolesne) (prowadzi wspólnota Domowego Kościoła)
13.00 – Msza św. z kazaniem o. Mariusza Bigiel SJ
14.00 – spotkanie z p. Ewą J. P. Storożyńską, autorką książki pt. „Matka Boża Łaska a Cud
nad Wisłą”
18.00 – uroczysta Msza św., przewodniczy o. Mariusz Bigiel SJ i zawierzenie Matce
Bożej Łaskawej naszej parafii
19.00 – nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą MB Fatimskiej i obrazem MB Łaskawej –
różaniec (tajemnice chwalebne) (prowadzi Wspólnota Miłosierdzia)
20.00 – Msza św.
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XXIII Niedziela Zwykła
1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo eucharystyczne, z procesją wokół
kościoła zostanie odprawione o godz.
17.00. Po procesji modlić się będziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

8. W dniach od 10 do 13 września w naszej
parafii przeżywać będziemy nawiedzenie
obrazu Matki Bożej Łaskawej. Szczegółowy program jest dostępny w Klimatach,
na naszej stronie internetowej i w gablotce przed kościołem.

2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30.
W czasie Mszy zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.

9. 7 października 2020 r. rozpocznie się
kurs przedmałżeński dla narzeczonych
„Radość i Nadzieja”. Spotkania będą
odbywałby się w środy o g. 19.00
w Dzwonnicy. Więcej informacji o kursie
znajduje się na parafialnej stronie
internetowej w zakładce SakramentyMałżeństwo.
10. W dniu dzisiejszym zapraszamy na kiermasz owoców i soków naturalnych, który
ma miejsce przed dzwonnicą.

3. W poniedziałek, 7 września br. o godz.
18.00. odprawimy Mszę Świętą Wotywną
o Duchu Świętym, a po niej odmówimy Litanię do Ducha Świętego.

4. W niedzielę, 13 września, po Mszy św.
o godz. 19.00. zostanie odprawione Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła. Nie będzie nabożeństwa o godz. 11. W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:
17.00.
−
we wtorek, 8 września, święto Naro5. Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę Widzenia NMP,
ktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele w sobotę, 12 września
− w sobotę, 12 września, wspomnienie
o godz. 18.00. W czasie Mszy św. modlić
Najśw. Imienia Maryi,
się będziemy za naszych parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. Mszy św.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
przewodniczył będzie Jego Ekscelencja
imieniny, składamy życzenia błogosłaKs. Bp. Tadeusz Pikus. Zapraszamy do
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślnolicznego udziału w uroczystości.
ści w życiu osobistym i zawodowym.
6. Dla lepszego zachowania rygorów 12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
sanitarnych obowiązujących w czasie
w minionym miesiącu naszych parafian:
pandemii, zachęcamy osoby przyjmujące
śp. Bronisława Monardt, śp. Bogusława
Komunię św. na rękę, aby podchodziły
Janiszewskiego, śp. Jana Gawrysiuk,
jako pierwsze w procesji. Przypominamy
śp. Bogumiła Stachowiaka, śp. Tadeusza
również o obowiązku noszenia maseczek.
Czajkę.
7. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

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

PIERWSZY
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
7 września 2020 r. godz. 18.00
Msza święta wotywna
o Duchu Świętym,
a po mszy świętej
Litania do Ducha świętego
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 września 2020 roku
godz. 19.00

L I T U R G I A

S Ł O W A

Jubileuszowy 600. numer Klimatów św. Anny
Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie
za-bijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie
Ez 33, 7-9
inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Tak mówi bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość
Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość
na stróża domu Izraela po to, byś słysząc jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
z mych ust napomnienia, przestrzegał ich
Oto słowo Boże
w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem:
Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz,
by występnego sprowadzić z jego drogi – to on
ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiePor. 2 Kor 5, 19
dzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli
jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje nam zaś przekazał słowo jednania.
od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty
zaś ocaliłeś swoją duszę».

PIERWSZE CZYTANIE

Oto słowo Boże

EWANGELIA
Mt 18, 15-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozySłysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
skasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch,
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłuzbawienia.
cha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet KośStańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
cioła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: WszyPrzyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, stko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na zie* klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
mi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zapraAlbowiem On jest naszym Bogiem, * a my
wdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na
ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszyObyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
stko otrzymają od mojego Ojca, który jest
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Mew niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
riba, * jak na pustyni w dniu Massa,
w imię moje, tam jestem pośród nich».
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
Oto Słowo Pańskie
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

PSALM RESPONSORYJNY

We wrześniu i październiku
zapraszamy
do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy
wystawę malarstwa
malarstwa
ROMANA JAKACKIEGO
i MARKA JUZWIAKA.

od 12.07.2020 do 13.09.2020

DRUGIE CZYTANIE

Módlmy się, aby nasi bracia,
którzy oddalili się od wiary,
odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana
i piękno życia chrześcijańskiego.

Rz 13, 8-10

Nr 600

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Nikomu nie bądźcie nic
dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem
miłuje drugiego, wypełnił Prawo.

Nr 600

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy św. Anny
ŚRODA godz. od 7.30 – 21.00
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00
PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

W Klimatach:
Rocznica wybuchu II wojny światowej:
Kwatera wojskowa na cmentarzu
parafii św. Anny w Wilanowie . . . . . . . . . 2
337. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej:
Bitwa pod Wiedniem – 12 IX 1683 . . . . . 3
12 września 2020 r godz. 18.00
Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Program Nawiedzenia Obrazu
Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy
w parafii św. Anny w Wilanowie. . . . . . . . 3
7 września 2020r. nabożeństwo
w pierwszy poniedziałek miesiąca. . . . . . 4
13 września 2020 r. godz 19.00
Nabożeństwo fatimskie . . . . . . . . . . . . . . 4
Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę malarstwa Romana
Jakackiego i Marka Juzwiaka . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
Dzisiejsze czytanie z Księgi Proroka
Ezechiela mówi nam jasno, że mamy
upomnieć brata, jeśli idzie złą drogą: „Jeśli
do występnego powiem: "Występny musi
umrzeć" - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę
ciebie” (Ez 33,8). Nie pomogą nam wymówki typu: “wychowujemy dzieci bezstresowo”, “to jego życie, jego sprawa”,
“kim ja jestem, abym upominał bliźniego”.
Należy upominać. Warto jednak
wcześniej zadać sobie pytanie: jak mam to
zrobić, aby moje upomnienie nie było
upokorzeniem i poniżaniem, ale braterską
przysługą? Jak mam to zrobić, aby mój
brat/siostra przyjęli moją uwagę? Wreszcie: czy ja chcę zrobić to z miłości?
I najważniejsze: nie zapomnieć o modlitwie przed taką rozmową. Jeśli Duch
Święty złączy z swoją łaskę z moimi
nieudolnymi słowami, to będzie mogła
nastąpić prawdziwa przemiana.
Ks. dr Maciej Raczyński_Rożek
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