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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 18, 25-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Tak mówi 
Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowa-
nia Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, 
domu Izraela: Czy mój sposób postępowania 
jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowa-
nie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił 
od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i 
umarł, to umarł z powodu grzechów, które po-
pełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożno-
ści, której się oddawał, i postępuje według pra-
wa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją 
przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszy-
stkich swoich grzechów, które popełniał, i 
dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze». 

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, * 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, † 
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu * 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 1-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie    
w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca 
Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli 
jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie 
mojej radości przez to, że będziecie mieli te 
same dążenia: tę samą miłość i wspólnego 
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie 
pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa 

       

ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze 
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od 
siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko 
swoje własne sprawy, ale też i drugich. To 
dążenie niech was ożywia; ono też było w 
Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale 
Boga Ojca.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Por. J 10, 27

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, 
a one idą za Mną.

EWANGELIA
Mt 21, 28-32

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 
i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w win-
nicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych 
dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten 
drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zapra-
wdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa niebie-
skiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie 
opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Oto Słowo Pańskie
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 K O M E N T A R Z
Dzisiejsze czytania przypominają nam, 

że nikt nie ma na stałe przypisanej pewnej 
kategorii np. „sprawiedliwy”, „dobry”, „grze-
sznik” czy „bezbożny”. Ciągle stajemy w 
naszym życiu wobec wezwań Pana Boga i 
sprawiedliwy może stać się bezbo-żnym, a 
grzesznik dobrym człowiekiem. Drogą 
można iść w dwie strony.

W najgorszej sytuacji są ci, którzy 
uznali, że im się należy kategoria sprawie-
dliwego i cokolwiek by nie robili, to są 
dobrymi ludźmi. To niebezpieczeństwo 
grozi zarówno tradycyjnie wierzącym, jak i 
tym, którzy starają się być poprawni 
politycznie. Ktoś, kto reprezentuje taką 
postawę, z reguły obdarza innych mocny-
mi określeniami typu „homofob” czy 
„obłudnik”, będąc przekonany o własnej 
doskonałości. Bardzo łatwo mogą spełnić 
wtedy słowa Pana Jezusa: „Celnicy i nie-
rządnice (czyli ci, których potępiałeś) 
wchodzą przed wami do królestwa niebie-
skiego”. Człowiek przekonany o własnej 
doskonałości i widzący zło u wszystkich 
poza sobą, traci czujność.

Strzeżmy się takiej postawy. Na drodze 
do Pana Boga konieczne jest pragnienie 
ciągłego nawracania się, pokory i nasłu-
chiwania, czego On ode mnie jeszcze 
oczekuje.

We wrześniu i październiku
zapraszamy

do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy

wystawę malarstwa 
ROMANA JAKACKIEGO

i MARKA JUZWIAKA. 
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Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00., a po nim modlić
będziemy się za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
Od 7 października br. rozpocznie się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych „Radość 
i Nadzieja”. Spotkania będą odbywałby się 
w środy o godz. 19.00., w Dzwonnicy.
Więcej informacji o kursie znajduje się na
parafialnej stronie internetowej w zakładce
Sakramenty-Małżeństwo.
Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-
tów zapraszamy na spotkanie organizacyj-
ne w czwartek, 1 października, o godz. 
19.30. w kościele.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 października, Msza św. wo-
tywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie zostanie odprawiona
o godz.17.00., a po Mszy św. Nabożeń-
stwo Różańcowe. W tym dniu, w sposób
szczególny modlimy się o powołania 
kapłańskie. 
W piątek, 2 października, Msza św. wo-
tywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa
o godz.12.00. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imio--
na i nazwiska oraz adresy osób pragną-
cych skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sa-
krament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00.
zostanie odprawiana Msza św. w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu. Po Mszy
zostanie odprawione Nabożeństwo Pier-
wszopiątkowe, prowadzone przez wspól-
notę Odnowy w Duchu Świętym.

3. 5.

− w poniedziałek, 28 września, wspo-
mnienie św. Wacława, męczennika,
we wtorek, 29 września, święto św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
w środę, 30 września, wspomnienie 
św. Hieronima, kapłana i Doktora Koś-
cioła,
w czwartek, 1 października, wspo-
mnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła,
w piątek, 2 października, wspomnienie 
św. Aniołów stróżów.

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

4.
−

od 14.09.2020 do 11.10.2020

Polecajmy opiece Matki Bożej 
dzieci i młodzież.

Niech ten nowy rok szkolny,
będzie dla nich bezpieczny.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

1 października 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. 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

2 października 2020 r.. 
Msza św. o godz. 18.00.

z intencją wynagradzającą
Bożemu Sercu.

Po Mszy św. Nabożeństwo 
Pierwszopiątkowe prowadzone

przez wspólnotę Odnowa w Duchu 
Świętym wraz z kapłanem. 

W pierwszą sobotę miesiąca, 3 paździer-
nika, zostanie odprawione nabożeństwo 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym po-
dejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie 
w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca 
świętego.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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Odrodzenie się w 1918 r. państwowości 
polskiej na ziemiach środkowo-wschodniej 
Europy niosło ze sobą naturalną konieczność 
ustalenia granic Rzeczypospolitej. Powstanie 
wielkopolskie, wojna polsko-czechosłowacka 
o Śląsk Cieszyński, ustalenia konferencji po-
kojowej w Paryżu, plebiscyty na Górnym Ślą-
sku oraz na Warmii, Mazurach i Powiślu, a
także trzy powstania śląskie, ukształtowały
nasze granice na zachodzie, północy i połu-
dniu. Sytuacja na wschodzie była inna. Eks-
pansja bolszewickiej Rosji stanowiła realne
zagrożenie dla samego istnienia Polski.

Wojna polsko-bolszewicka nigdy nie została 
wypowiedziana. Wybuch konfliktu zbrojnego

nastąpił niemal naturalnie, w efekcie rywa-
lizacji o ziemie opuszczane przez wojska nie-
mieckie po przegranej przez Rzeszę I wojnie 
światowej. Rozpoczęte w styczniu 1919 r. 
przez bolszewików działania zbrojne przeciw 
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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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Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej 
w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą 
naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna 
w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamię-
tali zawsze o swej godności ludzi odkupionych 
krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu 
i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wy-
trwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę 
Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy 
zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świę-
tości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale 
się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wy-
daje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. 
Amen

Jan Paweł II, Warszawa, 13 czerwca 1999 roku

Polsce toczyły się przez ponad półtora roku ze 
zmiennym szczęściem. Początkowe duże su-
kcesy Rzeczypospolitej zakończyła generalna 
ofensywa wrogich wojsk wiosną i latem 1920 
roku. Przełomowa dla całej wojny okazała się 
wielka bitwa stoczona w okolicach Warszawy. 
Bitwa Warszawska to właściwie szereg starć 
w  różnych miejscach, do których doszło w ko-
lejnych dniach od 13 sierpnia 1920 r począ-
wszy, między innymi pod Ossowem, Radzy-
minem i na północnym Mazowszu. Zwycięski 
cios został wyprowadzony przez Polaków 
znad rzeki Wieprz. Kontrofensywa ruszyła    
z okolic Dęblina i Kocka na północ, wprost na 
tyły wrogich wojsk. Los wojny został osta-
tecznie rozstrzygnięty w zwycięskiej dla nas 
bitwie nad Niemnem we wrześniu 1920 r.
W kolejnym miesiącu obie strony podpisały 
zawieszenie broni. 

Pokój polsko-bolszewicki został zawarty           
18 marca 1921 r. w łotewskiej Rydze. Usta-
lono w nim przebieg granicy wschodniej Rze-
czypospolitej. Traktat ryski, wespół z traktatem 
wersalskim z czerwca 1919 roku, stanowił

Dożynki – Okrężne za hrabiów Potockich i Branickich – cd.
Zwyczaj nie pozwalał odmówić nikomu. Już 
księżyc wyszedł na niebo i zmrok zapadał na 
dworze, a my wciąż jeszcze tańczyłyśmy.

 I komu to przeszkadzało?

  My namiastki tej atmosfery też możemy 
zakosztować, uczestnicząc w dożynkach 
organizowanych przez parafię św. Elżbiety i 
Centrum Kultury Wilanów na łąkach przy 
powsińskiej plebanii. 

   Ortografię i interpunkcję zostawiono orygi-
nalną dla lepszego oddania XIX – wiecznego 
klimatu.

 Krzysztof Kanabus

Źródła:

Anna Branicka – Wolska – „Listy niewysłane” 
Tomasz Gutt - „Dożynki czyli Okrężne” 
Kurier Warszawski z 25 sierpnia 1830 r.
Kurier Warszawski z 15 września 1847 r.

 Nic się nie zmieniło w Majątku wilano-
wskim, gdy jego właścicielami byli państwo 
Braniccy w czasach II Rzeczypospolitej. Czy 
to w Wilanowie czy w Kresowej Rosi okres 
dożynek był czasem podziękowań za całoro-
czną ciężką pracę i wesołej zabawy.

Tak czas dożynek w Rosi wspomina w swej 
książce pani Anna Branicka-Wolska:

 Gdy żeńcy byli już niedaleko, Mama i Tatuś 
wychodzili na ganek, a za nimi nasi goście i 
wszyscy domownicy. Rozśpiewane dzie-
wczęta stawały przed bramką, a ekonom 
Chojnowski wchodził pierwszy i meldował 
rodzicom: folwark Roś, dziewuch trzydzieści. 
Na jego znak wchodziły jedna za drugą przez 
wąską bramkę i ustawiały się szeregiem 
przed stopniami ganku. Miały na sobie swoje 
najlepsze, niedzielne suknie jaskrawych 
barw, strojne w rzędy korali, a na głowach 
wieńce uwite ze zboża z wplecionymi kwia-
tami i ozdobione wstążkami.

W dniach 10-18 września br. naszą parafię nawiedził Obraz Matki Bożej Łaskawej. Przez cztery dni trwały modlitwy przed Obrazem 
prowadzone przez wszystkie wspólnoty parafialne. Na rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu zagrano na organach i skrzypcach koncert 
kameralny w hołdzie Matce Bożej Łaskawej z utworami J.S. Bacha, Ch. Gounoda, F. Schuberta oraz F. Liszta. 

W sobotę, 12 września br. uroczystej Mszy św. w 337. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus, a w niedzielę        
o godz. 18.00 uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Mariusz Bigiel SJ, po k†órej miało miejsce zawierzenie Matce Bożej Łaskawej naszej 
Parafii i nabożeństwo Fatimskie. 

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Łaskawej

podstawę porządku europejskiego aż do an-
szlusu Austrii, agresji Hitlera na Czechosło-
wację i wybuchu II wojny światowej.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia
wystawy „Wojna z bolszewikami. Bitwa 
warszawska 1920”, aby poznać więcej 
szczegółów tego konfliktu, który toczył się 
nie tylko w obronie terytorium, ale i demo-
kratycznych wartości – swobody działalno-
ści politycznej, praworządności, praw czło-  
wieka, wolności myśli, przekonań, prasy i    
wyznania, ładu społecznego i sprawiedli-
wości. 

Andrzej Kryński, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Warszawie.

…Plon niesiemy, plon, ze wszystkich stron...
 Nie żałuj, pani, słodkiego wina,
 A do ci Pan Jezus Pięknego syna.
 Nie żałuj także dobrych gruszeczek, 
 A do ci Maryja ślicznych córeczek.
 Nie żałuj, pani, siwego konika, 
 Niech, choćby z Krakowa, 

przyjedzie muzyka!.
 Po przywitaniu następował czas nagra-
dzania za ciężką całoroczną pracę i suta dla 
wszystkich bez wyjątku wieczerza. A potem 
oczywiście zabawa do białego rana.

     Grajkom nie dawano wytchnienia, musieli 
grać bez przerwy. Polka, oberek, kujawiak, 
walczyk, galopka, tango i fokstrot. Kręciło nam 
się w głowach po winie i walcach. Śmiały się 
usta i oczy. Cudownie było i wesoło jak rzadko 
dotąd w Rosi. Zmieniali się nasi tancerze.  
Przechodziłyśmy z rąk do rąk starych furma-
nów, fornali i majstrów, obtańcowywali nas 
chłopcy stajenni, ogrodnicy, a nawet woźni         
z biura. 

Akt Zawierzenia 
Matce Bożej Łaskawej 

Święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała

Ekspozycja "Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920"
Centrum Kultury Wilanów i Parafia św. Anny w Wilanowie prezentują przed naszym kościołem wystawę warszawskiego oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920” opowiada o polskim zwycięstwie 
w wojnie z komunistyczną Rosją w latach 1919-1921. Powstrzymanie zbrojnej i ideologicznej ekspansji bolszewików uznawane jest za 
jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. 

 Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma 
Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i ży-
dowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się prze-
ciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, 
wówczas św. Michał miał wystąpić jako pier-
wszy przeciwko niemu z okrzykiem "któż jak 
Bóg!". Na kartach Pisma Świętego - Starego 
i Nowego Testamentu - wymieniany jest pię-
ciokrotnie, w Księdze Daniela nazwany jest 
"jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 
13, 21) oraz obrońcą ludu izraelskiego (Dn 
12, 1). Św. Jan w Apokalipsie określa go jako 
stojącego na czele duchów niebieskich i wal-
czące-go z szatanem (Ap 12, 7), św. Juda 
Apostoł twierdzi, że właśnie św. Michałowi 
zostało zlecone, aby strzegł ciała Mojżesza 
po jego śmierci. Mówi o nim również św. Pa-
weł Apostoł (1 Tes 4, 16). 

   Archanioł Michał jest patronem złotników i 
rytowników, żołnierzy, aptekarzy, krawców, 
szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy, kupców, 
konstruktorów wag, pracowników banków, 
wzywany jest także w przypadku błyskawic i 
niepogody. Jest również patronem umierają-
cych i ich orędownikiem na Sądzie. 

   29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg 
powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani 
są do świętych. W początkach chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu 
Archaniołom, wymienianym w apokryfach. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 
745 r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, 
ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym. 
   Imiona Archaniołów mają charakter teoforyczny. Wskazują na ich powiązanie z Bogiem. 
Określają również istotę misji pełnionej przez nich z woli Bożej. Michał - z hebrajskiego Mika´el 
znaczy - "któż jak Bóg" (tzn. któż może równać się z Bogiem?). Imię Gabriel - z hebrajskiego 
Geber´el - składa się z dwóch wyrazów: geber - silny oraz el - Pan Bóg. Imię to tłumaczone 
jest wiec jako "mąż Boży", "wojownik Boży". Rafał to również imię pochodzenia hebrajskiego 
Rapha´el i oznacza "Bóg uzdrawia", "Bóg uleczył".        

 Imię Gabriel w Starym Testamencie wystę-
puje dwa razy. Raz tłumaczy prorokowi Da-
nielowi sens wizji o baranie i koźle (Dn 8, 
13-26), za drugim razem wyjaśnia Danielowi 
przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach-
latach (Dn 8, 13--26; 29,10; Jr 25, 11n).

 W Nowym Testamencie Gabriel uważany 
jest za szczególnego opiekuna Świętej Ro-
dziny. Najpierw powiadomił Zachariasza            
o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwia-
stował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie
Pana Jezusa. To Gabryiel pojawił się również
w snach św. Józefa, powiadamiając go
najpierw o macierzyństwie Maryi, potem
ostrzegając przed Herodem (Mt 2, 13) i wre-
szcie nakazując mu wrócić do Nazaretu (Mt
2, 19--20).

 Papież Pius XIl w 1951 r. ogłosił Archanioła 
Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i 
telewizji. Jest również patronem doręczycieli i 
urzędników pocztowych, posłańców, kole-
kcjonerów znaczków pocztowych, łączno-
ściowców i korespondentów prasowych. Naj-
częściej przedstawiany jest jako młodzieniec 
w białych szatach, ze skrzydłami, w scenie 
Zwiastowania.

 Archanioł Rafał znany jest z Księgi Tobia-
sza, w której czytamy, jaką opieką otoczył 
Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po 
powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego 
ojcu, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z 
siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i 
wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). 

 Archanioł Rafał czczony jest jako patron 
chorych, pielgrzymów i podróżnych oraz 
aptekarzy, górników, dekarzy, marynarzy, 
emigrantów, wzywany w przypadku choroby 
oczu i zarazy. Jest przedstawiany najczęściej 
jako Anioł Stróż czuwający nad krokami ludzi. 

Justyna Wołoszka

Żródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/926/Swieci-
Archaniolowie

Kopia figury św. Michała Archanioła 
umieszczona na ambonie w kościele

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/926/Swieci-Archaniolowie
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/926/Swieci-Archaniolowie


   Odrodzenie się w 1918 r. państwowości 
polskiej na ziemiach środkowo-wschodniej 
Europy niosło ze sobą naturalną konieczność 
ustalenia granic Rzeczypospolitej. Powstanie 
wielkopolskie, wojna polsko-czechosłowacka 
o Śląsk Cieszyński, ustalenia konferencji po-
kojowej w Paryżu, plebiscyty na Górnym Ślą-
sku oraz na Warmii, Mazurach i Powiślu, a
także trzy powstania śląskie, ukształtowały
nasze granice na zachodzie, północy i połu-
dniu. Sytuacja na wschodzie była inna. Eks-
pansja bolszewickiej Rosji stanowiła realne
zagrożenie dla samego istnienia Polski.
 Wojna polsko-bolszewicka nigdy nie została 

wypowiedziana.  Wybuch  konfliktu  zbrojnego

nastąpił niemal naturalnie, w efekcie rywa-
lizacji o ziemie opuszczane przez wojska nie-
mieckie po przegranej przez Rzeszę I wojnie 
światowej. Rozpoczęte w styczniu 1919 r. 
przez bolszewików działania  zbrojne  przeciw 
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radości.

o powołania kapłańskie. 
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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.    
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Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej 
w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą 
naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna 
w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamię-
tali zawsze o swej godności ludzi odkupionych 
krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu 
i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wy-
trwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę 
Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy 
zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świę-
tości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale 
się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wy-
daje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. 
Amen

Jan Paweł II, Warszawa, 13 czerwca 1999 roku

Polsce toczyły się przez ponad półtora roku ze 
zmiennym szczęściem. Początkowe duże su-
kcesy Rzeczypospolitej zakończyła generalna 
ofensywa wrogich wojsk wiosną i latem 1920 
roku. Przełomowa dla całej wojny okazała się 
wielka bitwa stoczona w okolicach Warszawy. 
Bitwa Warszawska to właściwie szereg starć 
w     różnych miejscach, do których doszło w ko-
lejnych dniach od 13 sierpnia 1920 r począ-
wszy, między innymi pod Ossowem, Radzy-
minem i na północnym Mazowszu. Zwycięski 
cios został wyprowadzony przez Polaków 
znad rzeki Wieprz. Kontrofensywa ruszyła    
z okolic Dęblina i Kocka na północ, wprost na 
tyły wrogich wojsk. Los wojny został osta-
tecznie rozstrzygnięty w zwycięskiej dla nas 
bitwie nad Niemnem we wrześniu 1920 r.              
W kolejnym miesiącu obie strony podpisały 
zawieszenie broni. 
 Pokój polsko-bolszewicki został zawarty           
18 marca  1921 r.  w  łotewskiej  Rydze.  Usta-
lono w nim przebieg granicy wschodniej   Rze-
czypospolitej. Traktat ryski, wespół z traktatem 
wersalskim  z  czerwca  1919   roku,   stanowił

Dożynki – Okrężne za hrabiów Potockich i Branickich – cd.
Zwyczaj nie pozwalał odmówić nikomu. Już 
księżyc wyszedł na niebo i zmrok zapadał na 
dworze, a my wciąż jeszcze tańczyłyśmy.

 I komu to przeszkadzało?

  My namiastki tej atmosfery też możemy 
zakosztować, uczestnicząc w dożynkach 
organizowanych przez parafię św. Elżbiety i 
Centrum Kultury Wilanów na łąkach przy 
powsińskiej plebanii. 

   Ortografię i interpunkcję zostawiono orygi-
nalną dla lepszego oddania XIX – wiecznego 
klimatu.

 Krzysztof Kanabus

Źródła:

Anna Branicka – Wolska – „Listy niewysłane” 
Tomasz Gutt - „Dożynki czyli Okrężne” 
Kurier Warszawski z 25 sierpnia 1830 r.
Kurier Warszawski z 15 września 1847 r.

 Nic się nie zmieniło w Majątku wilano-
wskim, gdy jego właścicielami byli państwo 
Braniccy w czasach II Rzeczypospolitej. Czy 
to w Wilanowie czy w Kresowej Rosi okres 
dożynek był czasem podziękowań za całoro-
czną ciężką pracę i wesołej zabawy.

Tak czas dożynek w Rosi wspomina w swej 
książce pani Anna Branicka-Wolska:

 Gdy żeńcy byli już niedaleko, Mama i Tatuś 
wychodzili na ganek, a za nimi nasi goście i 
wszyscy domownicy. Rozśpiewane dzie-
wczęta stawały przed bramką, a ekonom 
Chojnowski wchodził pierwszy i meldował 
rodzicom: folwark Roś, dziewuch trzydzieści. 
Na jego znak wchodziły jedna za drugą przez 
wąską bramkę i ustawiały się szeregiem 
przed stopniami ganku. Miały na sobie swoje 
najlepsze, niedzielne suknie jaskrawych 
barw, strojne w rzędy korali, a na głowach 
wieńce uwite ze zboża z wplecionymi kwia-
tami i ozdobione wstążkami.

  W dniach 10-18 września br. naszą parafię nawiedził Obraz Matki Bożej Łaskawej. Przez cztery dni trwały modlitwy przed Obrazem 
prowadzone przez wszystkie wspólnoty parafialne. Na rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu zagrano na organach i skrzypcach koncert 
kameralny w hołdzie Matce Bożej Łaskawej z utworami J.S. Bacha, Ch. Gounoda, F. Schuberta  oraz F. Liszta. 

 W sobotę, 12 września br. uroczystej Mszy św. w 337. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus, a w niedzielę        
o godz. 18.00 uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Mariusz  Bigiel SJ, po k†órej  miało miejsce zawierzenie Matce Bożej Łaskawej naszej 
Parafii i nabożeństwo Fatimskie. 

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Łaskawej

podstawę porządku europejskiego aż do an-
szlusu Austrii, agresji Hitlera na Czechosło-
wację i wybuchu II wojny światowej. 
  Zapraszamy wszystkich do obejrzenia 
wystawy „Wojna z bolszewikami. Bitwa 
warszawska 1920”, aby poznać więcej 
szczegółów tego konfliktu, który toczył się 
nie tylko w obronie terytorium, ale i demo-
kratycznych wartości – swobody działalno-
ści politycznej, praworządności, praw czło-  
wieka, wolności myśli, przekonań, prasy i    
wyznania, ładu społecznego i sprawiedli-
wości. 

Andrzej Kryński, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Warszawie. 

…Plon niesiemy, plon, ze wszystkich stron...
 Nie żałuj, pani, słodkiego wina,
 A do ci Pan Jezus Pięknego syna.
 Nie żałuj także dobrych gruszeczek, 
 A do ci Maryja ślicznych córeczek.
 Nie żałuj, pani, siwego konika, 
 Niech, choćby z Krakowa, 

przyjedzie muzyka!.
 Po przywitaniu następował czas nagra-
dzania za ciężką całoroczną pracę i suta dla 
wszystkich bez wyjątku wieczerza. A potem 
oczywiście zabawa do białego rana.

     Grajkom nie dawano wytchnienia, musieli 
grać bez przerwy. Polka, oberek, kujawiak, 
walczyk, galopka, tango i fokstrot. Kręciło nam 
się w głowach po winie i walcach. Śmiały się 
usta i oczy. Cudownie było i wesoło jak rzadko 
dotąd w Rosi. Zmieniali się nasi tancerze.  
Przechodziłyśmy z rąk do rąk starych furma-
nów, fornali i majstrów, obtańcowywali nas 
chłopcy stajenni, ogrodnicy, a nawet woźni         
z biura. 

Akt Zawierzenia 
Matce Bożej Łaskawej 

Święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała

Ekspozycja "Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920"
   Centrum Kultury Wilanów i Parafia św. Anny w Wilanowie prezentują przed naszym kościołem wystawę warszawskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920” opowiada o polskim zwycięstwie                      
w wojnie z komunistyczną Rosją w latach 1919-1921. Powstrzymanie zbrojnej i ideologicznej ekspansji bolszewików uznawane jest za 
jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. 

 Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma 
Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i ży-
dowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się prze-
ciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, 
wówczas św. Michał miał wystąpić jako pier-
wszy przeciwko niemu z okrzykiem "któż jak 
Bóg!". Na kartach Pisma Świętego - Starego 
i Nowego Testamentu - wymieniany jest pię-
ciokrotnie, w Księdze Daniela nazwany jest 
"jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 
13, 21) oraz obrońcą ludu izraelskiego (Dn 
12, 1). Św. Jan w Apokalipsie określa go jako 
stojącego na czele duchów niebieskich i wal-
czące-go z szatanem (Ap 12, 7), św. Juda 
Apostoł twierdzi, że właśnie św. Michałowi 
zostało zlecone, aby strzegł ciała Mojżesza 
po jego śmierci. Mówi o nim również św. Pa-
weł Apostoł (1 Tes 4, 16). 

   Archanioł Michał jest patronem złotników i 
rytowników, żołnierzy, aptekarzy, krawców, 
szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy, kupców, 
konstruktorów wag, pracowników banków, 
wzywany jest także w przypadku błyskawic i 
niepogody. Jest również patronem umierają-
cych i ich orędownikiem na Sądzie. 

   29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg 
powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani 
są do świętych. W początkach chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu 
Archaniołom, wymienianym w apokryfach. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 
745 r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, 
ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym. 
   Imiona Archaniołów mają charakter teoforyczny. Wskazują na ich powiązanie z Bogiem. 
Określają również istotę misji pełnionej przez nich z woli Bożej. Michał - z hebrajskiego Mika´el 
znaczy - "któż jak Bóg" (tzn. któż może równać się z Bogiem?). Imię Gabriel - z hebrajskiego 
Geber´el - składa się z dwóch wyrazów: geber - silny oraz el - Pan Bóg. Imię to tłumaczone 
jest wiec jako "mąż Boży", "wojownik Boży". Rafał to również imię pochodzenia hebrajskiego 
Rapha´el i oznacza "Bóg uzdrawia", "Bóg uleczył".        

 Imię Gabriel w Starym Testamencie wystę-
puje dwa razy. Raz tłumaczy prorokowi Da-
nielowi sens wizji o baranie i koźle (Dn 8, 
13-26), za drugim razem wyjaśnia Danielowi 
przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach-
latach (Dn 8, 13--26; 29,10; Jr 25, 11n).

 W Nowym Testamencie Gabriel uważany 
jest za szczególnego opiekuna Świętej Ro-
dziny. Najpierw powiadomił Zachariasza            
o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwia-
stował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie
Pana Jezusa. To Gabryiel pojawił się również
w snach św. Józefa, powiadamiając go
najpierw o macierzyństwie Maryi, potem
ostrzegając przed Herodem (Mt 2, 13) i wre-
szcie nakazując mu wrócić do Nazaretu (Mt
2, 19--20).

 Papież Pius XIl w 1951 r. ogłosił Archanioła 
Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i 
telewizji. Jest również patronem doręczycieli i 
urzędników pocztowych, posłańców, kole-
kcjonerów znaczków pocztowych, łączno-
ściowców i korespondentów prasowych. Naj-
częściej przedstawiany jest jako młodzieniec 
w białych szatach, ze skrzydłami, w scenie 
Zwiastowania.

 Archanioł Rafał znany jest z Księgi Tobia-
sza, w której czytamy, jaką opieką otoczył 
Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po 
powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego 
ojcu, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z 
siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i 
wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). 

 Archanioł Rafał czczony jest jako patron 
chorych, pielgrzymów i podróżnych oraz 
aptekarzy, górników, dekarzy, marynarzy, 
emigrantów, wzywany w przypadku choroby 
oczu i zarazy. Jest przedstawiany najczęściej 
jako Anioł Stróż czuwający nad krokami ludzi. 

Justyna Wołoszka

Żródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/926/Swieci-
Archaniolowie

Kopia figury św. Michała Archanioła 
umieszczona na ambonie w kościele

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/926/Swieci-Archaniolowie
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/926/Swieci-Archaniolowie


PIERWSZA SOBOTA 
MIESIACA

 3 października 2020 r.  godz. 7.00
Msza  święta w intencji 

wynagradzającej Maryi bluźnierstwa 
tych, którzy urągają Jej bezpośrednio 

w Jej świętych wizerunkach.
Po Mszy św. Różaniec  i rozważanie  

jednej z tajemnic Różańca. 
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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 18, 25-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Tak mówi 
Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowa-
nia Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, 
domu Izraela: Czy mój sposób postępowania 
jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowa-
nie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił 
od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i 
umarł, to umarł z powodu grzechów, które po-
pełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożno-
ści, której się oddawał, i postępuje według pra-
wa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją 
przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszy-
stkich swoich grzechów, które popełniał, i 
dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze». 

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, * 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, † 
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu * 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 1-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie    
w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca 
Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli 
jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie 
mojej radości przez to, że będziecie mieli te 
same dążenia: tę samą miłość i wspólnego 
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie 
pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa 

ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze 
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od 
siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko 
swoje własne sprawy, ale też i drugich. To 
dążenie niech was ożywia; ono też było w 
Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale 
Boga Ojca.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Por. J 10, 27

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, 
a one idą za Mną.

EWANGELIA
Mt 21, 28-32

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 
i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w win-
nicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych 
dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten 
drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zapra-
wdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa niebie-
skiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie 
opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Oto Słowo Pańskie
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Dożynki – Okrężne za hrabiów 
Potockich i Branickich . . . . . . . . . . . . . . . 2

Akt Zawierzenia MB Łaskawej . . . . . . . . . 3

Wystawa "Wojna z bolszewikami. 
Bitwa warszawska 1920" . . . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszy czwartek, 
piątek i sobotę miesiąca  . . . . . . . . . . . . . 4

Galeria Dzwonnica zaprasza 
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K O M E N T A R Z
Dzisiejsze czytania przypominają nam, 

że nikt nie ma na stałe przypisanej pewnej 
kategorii np. „sprawiedliwy”, „dobry”, „grze-
sznik” czy „bezbożny”. Ciągle stajemy w 
naszym życiu wobec wezwań Pana Boga i 
sprawiedliwy może stać się bezbo-żnym, a 
grzesznik dobrym człowiekiem. Drogą 
można iść w dwie strony.

W najgorszej sytuacji są ci, którzy 
uznali, że im się należy kategoria sprawie-
dliwego i cokolwiek by nie robili, to są 
dobrymi ludźmi. To niebezpieczeństwo 
grozi zarówno tradycyjnie wierzącym, jak i 
tym, którzy starają się być poprawni 
politycznie. Ktoś, kto reprezentuje taką 
postawę, z reguły obdarza innych mocny-
mi określeniami typu „homofob” czy 
„obłudnik”, będąc przekonany o własnej 
doskonałości. Bardzo łatwo mogą spełnić 
wtedy słowa Pana Jezusa: „Celnicy i nie-
rządnice (czyli ci, których potępiałeś) 
wchodzą przed wami do królestwa niebie-
skiego”. Człowiek przekonany o własnej 
doskonałości i widzący zło u wszystkich 
poza sobą, traci czujność.

Strzeżmy się takiej postawy. Na drodze 
do Pana Boga konieczne jest pragnienie 
ciągłego nawracania się, pokory i nasłu-
chiwania, czego On ode mnie jeszcze 
oczekuje.

We wrześniu i październiku 
zapraszamy 

do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy 

wystawę malarstwa 
ROMANA JAKACKIEGO 

i MARKA JUZWIAKA. 
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Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00., a po nim modlić 
będziemy się za zmarłych polecanych    
w wypominkach rocznych.
Od 7 października br. rozpocznie się kurs 
przedmałżeński dla narzeczonych „Radość 
i Nadzieja”. Spotkania będą odbywałby się 
w środy o godz. 19.00., w Dzwonnicy. 
Więcej informacji o kursie znajduje się na 
parafialnej stronie internetowej w zakładce 
Sakramenty-Małżeństwo.
Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-
tów zapraszamy na spotkanie organizacyj-
ne w czwartek, 1 października, o godz. 
19.30. w kościele.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 października, Msza św. wo-
tywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie zostanie odprawiona 
o godz.17.00., a po Mszy św. Nabożeń-
stwo Różańcowe. W tym dniu, w sposób
szczególny modlimy się o powołania
kapłańskie.
W piątek, 2 października, Msza św. wo-
tywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa           
o godz.12.00. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać rano i od
godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imio--
na i nazwiska oraz adresy osób pragną-
cych skorzystać z sakramentu pokuty i
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sa-
krament prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00.
zostanie odprawiana  Msza św. w intencji
wynagradzającej Bożemu Sercu. Po Mszy
zostanie odprawione Nabożeństwo Pier-
wszopiątkowe, prowadzone przez wspól-
notę  Odnowy w Duchu Świętym.

3. 5.

− w poniedziałek, 28 września, wspo-
mnienie św. Wacława, męczennika,
we wtorek, 29 września, święto św.
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
w środę, 30 września, wspomnienie
św. Hieronima, kapłana i Doktora Koś-
cioła,
w czwartek, 1 października, wspo-
mnienie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła,
w piątek, 2 października, wspomnienie
św. Aniołów stróżów.

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

4.
−

od 14.09.2020 do 11.10.2020

Polecajmy opiece Matki Bożej 
dzieci i młodzież.

Niech ten nowy rok szkolny, 
będzie dla nich bezpieczny.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA  

1 października 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. 

 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

2 października 2020 r.. 
Msza św. o godz. 18.00.   

z intencją wynagradzającą 
Bożemu Sercu. 

Po Mszy  św. Nabożeństwo 
Pierwszopiątkowe prowadzone 

przez wspólnotę  Odnowa w Duchu 
Świętym wraz z kapłanem. 

W pierwszą sobotę miesiąca, 3 paździer-
nika, zostanie odprawione nabożeństwo 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym po-
dejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie
w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca
świętego.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−
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