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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 
Iz 5, 1-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Chcę zaś-
piewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miło-
ści ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał 
winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i 
oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną 
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i 
tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 
«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężo-
wie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną        
a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić 
winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, 
gdy czekałem, by winogrona wydała, ona 
cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę 
wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej 
żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogro-
dzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pu-
stynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż 
wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spu-
szczać na nią deszcz». Otóż winnicą Pana 
Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy 
szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam 
sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowier-
ności, a oto krzyk grozy.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20

Winnicą Pana jest dom Izraela
Przeniosłeś winorośl z Egiptu * 
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. 
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, * 
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie * 
i każdy przechodzień zrywa jej grona? 
Niszczy ją dzik leśny * 
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów, * 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, † 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 
a będziemy zbawieni.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 6-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian:  O nic się już nie martwcie, ale w każ-
dej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bo-

  

gu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.     
A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli     
w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, 
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co 
zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i 
czynem chwalebnym – to bierzcie pod roz-
wagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co 
przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczy-
liście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Por. J 15, 16

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA
Mt 21, 33-43

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. 
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzier-
żawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego 
zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy 
posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym 
razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.      
W końcu posłał do nich swego syna, tak 
sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz 
rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 
„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a po-
siądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przy-
będzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi 
rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie 
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali 
plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: 
«Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten 
właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał 
się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach”. Dlatego powia-
dam wam: Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego 
owoce»

Oto Słowo Pańskie
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 K O M E N T A R Z
Obraz winnicy dominuje w dzisiejszym 

Słowie Bożym. Jest on obecny w pier-
wszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza, 
w Psalmie i Ewangelii św. Mateusza. 
Poprzez ten obraz Bóg chce nam objawić 
pewne prawdy o Sobie – Jego stosunku do     
człowieka i o człowieku – jego zobowią-
zaniu wobec Boga.

Bóg przedstawia się jako wielki Przy-
jaciel człowieka. Jako Ten, który robi wszy-
stko dla człowieka/winnicy. Okopuje ją, 
oczyszcza z kamieni, sadzi szlachetne 
winorośle, wykopuje tłocznie, buduje wie-
że. I czeka…

Na co czeka? Na odpowiedź człowieka. 
Odpowiedź pełną odpowiedzialności wo-
bec otrzymanych darów oraz hojności i mi-
łości wobec Boga-Dawcy.

Jak jest moja odpowiedź? Jakie owoce 
przynosi moje życie? Czy są to owoce 
życia wiecznego?

We wrześniu i październiku
zapraszamy

do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy

wystawę malarstwa 
ROMANA JAKACKIEGO

i MARKA JUZWIAKA. 
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1.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zo-
stanie odprawione o godz. 17.00. Po na-
bożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.

W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w niedziele o godz.17.00., a w dni po-
wszednie po Mszy św. o godz.17.00. 
Dzieci na wspólny różaniec zapraszamy 
we wtorki i czwartki o godz.17.30.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca,       
6 października, zapraszamy rodziców na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwła-
szcza tych które odeszły od Boga i Koś-
cioła, na godz.17.30.

W środę, 7 października br., we wspo-
mnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej 
o godz. 17.00. zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji członków Kół Żywego 
Różańca.

W piątek 9 października do naszej parafii 
przybędzie Figura Matki Bożej Różańco-
wej, która pozostanie z nami do 13 paź-
dziernika. Figurę powitamy o godz. 16.45, 
a następnie o godz. 17.00 zostanie od-
prawiona Msza święta. 

3.

7.

− w poniedziałek, 5 października, wspo-
mnienie Św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej, dziewicy,

w środę, 7 października, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny Różańcowej.

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

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1750 PLN 
na pomoc poszkodowanym w wyniku 
pożarów na wyspie Lesbos. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.

W dniu dzisiejszym zapraszamy na kier-
masz owoców i soków naturalnych, który 
ma miejsce przed Dzwonnicą.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych    
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Janinę Jachołkowską,
- śp. Janusza Walkiewicza,
- śp. Stanisława Rybarczyka,
- śp. Damiana Mioduskiego.

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

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.

Plan pielgrzymki Figury MB Różańcowej 
jest zamieszczony w Klimatach św. Anny 
oraz na stronie internetowej naszej 
parafii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA 

5 października 2020 r. 
godz. 18.00 

Msza święta wotywna Duchu 
Świętym, a po mszy świętej 
Litania do Ducha świętego

5.

6.

8.

9.

10.
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Najtrudniejszą chwilą jednak było dla mnie 
spojrzenie na siebie jako na matkę i żonę. 
Dotarło do mnie jak wiele błędów i zranień po-
pełniłam wobec własnego męża i dzieci. 
Starałam się zmienić. Pomimo moich naj-
szczerszych chęci ciężko było mi wyzbyć się 
złych nawyków. Nadal upadałam raniąc 
bliskich. Zrozumiałam dlaczego w liście do 
Rzymian św. Paweł pisał: „Nie czynię bowiem 
dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego 
nie chcę.” Rz 7, 19

Pan Bóg skierował moje drogi do miejsca,    
w którym dowiedziałam się o Różańcu Rodzi-
ców. Nie mając żadnego doświadczenia        
w modlitwie Różańcowej i nadal z obojętno-
ścią w sercu wobec Maryi postanowiłam się 
zapisać. Czułam, że jest to dobre dla dzieci. 
Zaczęłam się modlić 10-tkiem różańca pro-
sząc, aby Bóg i Maryja chronili dzieci przede 
mną, przed moimi emocjami. Mijały dni, nawet 
miesiące. Modliłam się i upadałam.

Pewnego wieczoru jedna z córeczek cału-
jąc mnie na dobranoc, szepnęła mi do ucha: 
„Mamo, zmieniłaś się”. Przestraszyłam się, że 
zaraz usłyszę coś przykrego o moim zacho-
waniu. Zapytałam z drżeniem – „Zuziu, co to 
znaczy, że się zmieniłam?” Odpowiedziała – 
„Bardziej mnie kochasz”. Zaniemówiłam. 
Czułam jak łzy napływają mi do oczu. Przy-
tuliłam ją z całej siły i zdałam sobie sprawę, że 
dostałam odpowiedź na moje modlitwy. Nie 
mam słów, aby wyrazić wdzięczność Bogu i 
Maryi za tamten wieczór. Zrozumiałam, że 
Bóg i Maryja są przy mnie, że Bóg wysłuchuje 
modlitw.

Jezus powiedział „Z Królestwem Bożym 
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w no-
cy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie 
jak” (Mk 4, 26-27). Od tamtej pory, każdego 
dnia staram się trwać na modlitwie i zawie-
rzam moją całą rodzinę Maryi, ufając, iż po-
może wytrwać przy Panu nawet w tych bardzo 
trudnych chwilach.

Takim momentem był wypadek samocho-
dowy mojego męża 4 lata temu. Gdy dotarła 
do mnie ta wiadomość pierwsza myśl, która 
przyszła mi do głowy to wysłanie prośby do 
wspólnoty o modlitwę. Chwyciłam za Róża-
niec. Jadąc do szpitala i modląc się, poczułam 
jak spokój wlewa się w moje serce. Tak jakby 
modlitwa mnie niosła. W szpitalu dowie-
działam się, że mój mąż żyje i nikt z osób 
biorących udział w tym wypadku nie stracił 
życia. Piotr miał złamane żebra, mostek, zła-
many kręgosłup ale na szczęście bez uszko-
dzenia rdzenia kręgowego. Wiem, że tego 
dnia wiele osób modliło się za mojego męża,    
a ja dziękowałam Bogu za to, iż postawił na

Siostry Pasjonistki zapraszają młodzież 
na dni skupienia i rekolekcje do swoich klasztorów 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2020 r. w klasztorze przy ul. Husarii 55/57 
w Warszawie. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: 
kontakt@siostrypasjonistki.pl lub bezpośrednio z siostrami z Wilanowa.
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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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mojej drodze ludzi, których mogłam prosić    
o modlitwę. Czułam moc tej wspólnej modli-
twy. Owoc zobaczyłam na własne oczy bo
mąż, którego wyciągnęli z całkowicie zni-
szczonego samochodu i na pół przytomnego,
już po kilku godzinach powoli wstawał z łóżka
o własnych siłach. Wypadek stał się tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia. Wbrew pozo-
rom były to jedne z najszczęśliwszych Świąt
dla nas bo doceniliśmy to co otrzymujemy.

Mogłabym wymieniać jeszcze wiele życio-
wych sytuacji jako świadectwo opieki Boga i 
Maryi ale to co najbardziej dziś pragnę prze-
kazać to słowo zachęty i prośba do oddania 
się i zawierzenia własnych dzieci Maryi 
poprzez włączenie się w Różaniec Rodziców. 
Wiem, że czasem jest trudno znaleźć czas, 

Rosarium Virginis Mariae

„Kilka lat temu żyłam w świecie, w którym Bóg zajmował ostatnie miejsce na liście moich pragnień. Moja pseudo wiara polegała na 
pojawieniu się od czasu do czasu w kościele na niedzielnej Eucharystii i w święta, bo tak wypadało.

Siedem lat temu dostąpiłam łaski nawrócenia. Spotkanie z żywym Bogiem wlało w moje serce wiele radości i pragnienie szukania prawdy, 
odkrycia mojego prawdziwego „ja”. Miałam poczucie, że na nowo uczę się rozróżniać co jest dla człowieka dobre a co złe. 

n   awet tych 5-7 minut dla 10-tki różańca. Ale tak 
jak mawiał św. Jan Paweł II: „Idż pod prąd.”

Dziś Maryja zajmuje bardzo ważne miejsce 
w moim sercu. Czuję, że uczy mnie każdego 
dnia jak kochać własne dzieci, jak być lepszą
żoną, matką, człowiekiem. Nie ma nic cenniej-
szego niż oddanie własnych dzieci Matce 
Przenajświętszej, która wstawia się w naszym
imieniu, która uczy nas jak być dobrym dzie-
ckiem Bożym, która prowadzi nas do Jezusa. 
Czuję, że powtarzane przez Maryję słowa 
skierowane do nas „odmawiajcie Różaniec” to
nie ma być dla nas obciążająca pokuta ale 
Matczyna rada. Zupełnie tak jak matka, która 
prosi swoje dziecko, aby założyło czapkę
w zimę, aby ustrzec je przed chorobą tak 
Maryja prosi nas, abyśmy odmawiali Różaniec, 
aby chronić nas przed złem. Wiem, że ja sama
z siebie nic nie mogę, nie ochronię moich 
dzieci. Oczywiście staram się przekazywać im
tyle miłości ile potrafię ale mam świadomość, iż
jest ona obarczona wieloma słabościami.
Dlatego zawierzając dzieci każdego dnia Maryi 
mam wielki pokój serca, że są w najlepszych 
Matczynych dłoniach, które nie pozwolą nikomu
ich jej odebrać. CHWAŁA PANU!

Marlena 
Wszystkich pragnących włączyć się w Róż-
aniec Rodziców proszę o kontakt pod nr tel.
515 181 461 lub e-mailem:
m_grabowska@poczta.onet.pl

Październik miesiącem 
Różańca świętego

Bóg wysłuchuje modlitw.

1. Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Ro-
sarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem 
Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w dru-
gim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez 
licznych świętych, a Urząd Nauczycielski 
Kościoła często do niej zachęca. W swej pro-
stocie i głębi pozostaje ona również w obe-
cnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się 
zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przy-
noszącą owoce świętości. Jest ona dobrze 
osadzona w duchowości chrześcijaństwa, 
które - po dwóch tysiącach lat - nic nie stra-
ciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że 
Duch Boży pobudza je do wypłynięcia na 
głębię (Duc in altum), by opowiadać światu,    
a nawet 'wołać' o Chrystusie jako Panu i Zba-
wicielu, jako drodze, prawdzie i życiu (J 14, 6), 
jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku które-
mu zwracają się pragnienia historii i cywili-
zacji.

  Różaniec bowiem, choć ma charakter ma-
ryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicz-
nym. W powściągliwości swych elementów 
skupia wsobie głębię całego przesłania 
ewangelicznego, którego jest jakby stre-
szczeniem.2 W nim odbija się echem modli-
twa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzie-
ło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej 
dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześ-
cijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, da-
jąc się wprowadzić w kontemplację piękna 
oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi 
Jego miłości. Za pośrednictwem różańca 
wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją 
niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

Papieże a różaniec
2. Wielkie znaczenie tej modlitwy podkre-

ślali liczni moi Poprzednicy. Szczególne za-
sługi miał w tym względzie Leon XIII, który      
1 września 1883 roku ogłosił Encyklikę Su-
premi apostolatus officio;3 tą uroczystą wy-
powiedzią zapoczątkował serię wielu innych, 
które poświęcił tej modlitwie, wskazując ją 
jako skuteczne narzędzie duchowe wobec 
bolączek społeczeństwa. Wśród Papieży no-
wszych czasów, którzy wyróżnili się w pro-
mowaniu różańca, pragnę wspomnieć bł. Ja-
na XXIII 4 i przede wszystkim Pawła VI, który 
w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus pod-
kreślił, zgodnie z inspiracją Soboru Watykań-
skiego II, ewangeliczny charakter różańca i 
jego ukierunkowanie chrystologiczne.

Ja sam również nie pomijałem okazji, by 
zachęcać do częstego odmawiania różańca. 
Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta mia-
ła ważne miejsce w moim życiu duchowym. 
Przypomniała mi o tym z mocą moja nieda-
wna podróż do Polski, a przede wszystkim 
odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. 

List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II 
do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym

Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i 
doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. 
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 
Dwadzieścia cztery lata temu, 29 paździer-
nika 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po 
wyborze na  Stolicę  Piotrową,  tak  mówiłem,

niejako otwierając swe serce: różaniec to mo-
dlitwa, którą bardzo ukochałem. Oto bowiem 
na kanwie słów Pozdrowienia Aniel-skiego 
(Ave Maria) przesuwają się przed oczyma 
naszej duszy główne momenty z życia Jezu-
sa Chrystusa. Układają się one w cało-kształt 
tajemnic radosnych, bolesnych i chwaleb-
nych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezu-
sem poprzez - można by powiedzieć - Serce 
Jego Matki. Równocześnie zaś w te same 
dziesiątki różańca serce nasze może wpro-
wadzić wszystkie sprawy, które składają się 
na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościo-
ła, ludzkości. CDN...

PIERWSZY  WTOREK 
MIESIĄCA

6 października 2020 r. 
godz. 17.30 - Różaniec 

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

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 

Zapraszamy

mailto:kontakt@siostrypasjonistki.pl
mailto:m_grabowska@poczta.onet.pl


   Najtrudniejszą chwilą jednak było dla mnie 
spojrzenie na siebie jako na matkę i żonę. 
Dotarło do mnie jak wiele błędów i zranień po-
pełniłam wobec własnego męża i dzieci. 
Starałam się zmienić. Pomimo moich naj-
szczerszych chęci ciężko było mi wyzbyć się 
złych nawyków. Nadal upadałam raniąc 
bliskich. Zrozumiałam dlaczego w liście do 
Rzymian św. Paweł pisał: „Nie czynię bowiem 
dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego 
nie chcę.” Rz 7, 19

    Pan Bóg skierował moje drogi do miejsca,    
w którym dowiedziałam się o Różańcu Rodzi-
ców. Nie mając żadnego doświadczenia        
w modlitwie Różańcowej i nadal z obojętno-
ścią w sercu wobec Maryi postanowiłam się 
zapisać. Czułam, że jest to dobre dla dzieci. 
Zaczęłam się modlić 10-tkiem różańca pro-
sząc, aby Bóg i Maryja chronili dzieci przede 
mną, przed moimi emocjami. Mijały dni, nawet 
miesiące. Modliłam się i upadałam.

   Pewnego wieczoru jedna z córeczek cału-
jąc mnie na dobranoc, szepnęła mi do ucha: 
„Mamo, zmieniłaś się”. Przestraszyłam się, że 
zaraz usłyszę coś przykrego o moim zacho-
waniu. Zapytałam z drżeniem – „Zuziu, co to 
znaczy, że się zmieniłam?” Odpowiedziała – 
„Bardziej mnie kochasz”. Zaniemówiłam. 
Czułam jak łzy napływają mi do oczu. Przy-
tuliłam ją z całej siły i zdałam sobie sprawę, że 
dostałam odpowiedź na moje modlitwy. Nie 
mam słów, aby wyrazić wdzięczność Bogu i 
Maryi za tamten wieczór. Zrozumiałam, że 
Bóg i Maryja są przy mnie, że Bóg wysłuchuje 
modlitw.

  Jezus powiedział „Z Królestwem Bożym 
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w no-
cy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie 
jak” (Mk 4, 26-27).  Od  tamtej  pory,  każdego 
dnia staram się trwać na modlitwie i zawie-
rzam moją całą rodzinę Maryi, ufając, iż po-
może wytrwać przy Panu nawet w tych bardzo 
trudnych chwilach.

  Takim momentem był wypadek samocho-
dowy mojego męża 4 lata temu. Gdy dotarła 
do mnie ta wiadomość pierwsza myśl, która 
przyszła mi do głowy to wysłanie prośby do 
wspólnoty o modlitwę. Chwyciłam za Róża-
niec. Jadąc do szpitala i modląc się, poczułam 
jak spokój wlewa się w moje serce. Tak jakby 
modlitwa mnie niosła. W szpitalu dowie-
działam się, że mój mąż żyje i nikt z osób 
biorących udział w tym wypadku nie stracił 
życia. Piotr miał złamane żebra, mostek, zła-
many kręgosłup ale na szczęście bez uszko-
dzenia rdzenia kręgowego. Wiem, że tego 
dnia wiele osób modliło się za mojego męża,    
a ja dziękowałam Bogu za  to,  iż  postawił  na

Siostry Pasjonistki zapraszają młodzież 
na dni skupienia i rekolekcje do swoich klasztorów 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2020 r. w klasztorze przy ul. Husarii 55/57 
w Warszawie. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: 
kontakt@siostrypasjonistki.pl lub bezpośrednio z siostrami z Wilanowa.
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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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mojej drodze ludzi, których mogłam prosić    
o modlitwę. Czułam moc tej wspólnej modli-
twy. Owoc zobaczyłam na własne oczy bo
mąż, którego wyciągnęli z całkowicie zni-
szczonego samochodu i na pół przytomnego,
już po kilku godzinach powoli wstawał z łóżka
o własnych siłach. Wypadek stał się tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia. Wbrew pozo-
rom były to jedne z najszczęśliwszych Świąt
dla nas bo doceniliśmy to co otrzymujemy.

  Mogłabym wymieniać jeszcze wiele życio-
wych sytuacji jako świadectwo opieki Boga i 
Maryi ale to co najbardziej dziś pragnę prze-
kazać to słowo zachęty i prośba do oddania 
się i zawierzenia własnych dzieci Maryi 
poprzez włączenie się w Różaniec Rodziców. 
Wiem, że czasem  jest  trudno  znaleźć  czas, 

Rosarium Virginis Mariae

  „Kilka lat temu żyłam w świecie, w którym Bóg zajmował ostatnie miejsce na liście moich pragnień. Moja pseudo wiara polegała na 
pojawieniu się od czasu do czasu w kościele na niedzielnej Eucharystii i w święta, bo tak wypadało.

   Siedem lat temu dostąpiłam łaski nawrócenia. Spotkanie z żywym Bogiem wlało w moje serce wiele radości i pragnienie szukania prawdy, 
odkrycia mojego prawdziwego „ja”. Miałam poczucie, że na nowo uczę się rozróżniać co jest dla człowieka dobre a co złe.         

n    awet tych 5-7 minut dla 10-tki różańca. Ale tak 
jak mawiał św. Jan Paweł II: „Idż pod prąd.”
   Dziś Maryja zajmuje bardzo ważne miejsce  
w moim sercu. Czuję, że uczy mnie każdego 
dnia jak kochać własne dzieci, jak być lepszą 
żoną, matką, człowiekiem. Nie ma nic cenniej-
szego niż oddanie własnych dzieci Matce 
Przenajświętszej, która wstawia się w naszym 
imieniu, która uczy nas jak być dobrym dzie-
ckiem Bożym, która prowadzi nas do Jezusa. 
Czuję, że powtarzane przez Maryję słowa 
skierowane do nas „odmawiajcie Różaniec” to 
nie ma być dla nas obciążająca pokuta ale 
Matczyna rada. Zupełnie tak jak matka, która 
prosi swoje dziecko, aby założyło czapkę  
w zimę, aby ustrzec je przed chorobą tak 
Maryja prosi nas, abyśmy odmawiali Różaniec, 
aby chronić nas przed złem. Wiem, że ja sama 
z siebie nic nie mogę, nie ochronię moich 
dzieci. Oczywiście staram się przekazywać im 
tyle miłości ile potrafię ale mam świadomość, iż 
jest ona obarczona wieloma słabościami. 
Dlatego zawierzając dzieci każdego dnia Maryi 
mam wielki pokój serca, że są w najlepszych 
Matczynych dłoniach, które nie pozwolą nikomu 
ich jej odebrać. CHWAŁA PANU!

Marlena 
Wszystkich pragnących włączyć się w Róż-
aniec Rodziców proszę o kontakt pod nr tel. 
515 181 461  lub e-mailem:
 m_grabowska@poczta.onet.pl

Październik miesiącem 
Różańca świętego

Bóg wysłuchuje modlitw.

1. Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Ro-
sarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem 
Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w dru-
gim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez 
licznych świętych, a Urząd Nauczycielski 
Kościoła często do niej zachęca. W swej pro-
stocie i głębi pozostaje ona również w obe-
cnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się 
zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przy-
noszącą owoce świętości. Jest ona dobrze 
osadzona w duchowości chrześcijaństwa, 
które - po dwóch tysiącach lat - nic nie stra-
ciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że 
Duch Boży pobudza je do wypłynięcia na 
głębię (Duc in altum), by opowiadać światu,    
a nawet 'wołać' o Chrystusie jako Panu i Zba-
wicielu, jako drodze, prawdzie i życiu (J 14, 6), 
jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku które-
mu zwracają się pragnienia historii i cywili-
zacji.

  Różaniec bowiem, choć ma charakter ma-
ryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicz-
nym. W powściągliwości swych elementów 
skupia wsobie głębię całego przesłania 
ewangelicznego, którego jest jakby stre-
szczeniem.2 W nim odbija się echem modli-
twa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzie-
ło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej 
dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześ-
cijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, da-
jąc się wprowadzić w kontemplację piękna 
oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi 
Jego miłości. Za pośrednictwem różańca 
wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją 
niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

Papieże a różaniec
2. Wielkie znaczenie tej modlitwy podkre-

ślali liczni moi Poprzednicy. Szczególne za-
sługi miał w tym względzie Leon XIII, który      
1 września 1883 roku ogłosił Encyklikę Su-
premi apostolatus officio;3 tą uroczystą wy-
powiedzią zapoczątkował serię wielu innych, 
które poświęcił tej modlitwie, wskazując ją 
jako skuteczne narzędzie duchowe wobec 
bolączek społeczeństwa. Wśród Papieży no-
wszych czasów, którzy wyróżnili się w pro-
mowaniu różańca, pragnę wspomnieć bł. Ja-
na XXIII 4 i przede wszystkim Pawła VI, który 
w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus pod-
kreślił, zgodnie z inspiracją Soboru Watykań-
skiego II, ewangeliczny charakter różańca i 
jego ukierunkowanie chrystologiczne.

Ja sam również nie pomijałem okazji, by 
zachęcać do częstego odmawiania różańca. 
Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta mia-
ła ważne miejsce w moim życiu duchowym. 
Przypomniała mi o tym z mocą moja nieda-
wna podróż do Polski, a przede wszystkim 
odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. 

List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II 
do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym

Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i 
doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. 
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 
Dwadzieścia cztery lata temu, 29 paździer-
nika 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po 
wyborze na  Stolicę  Piotrową,  tak  mówiłem,

niejako otwierając swe serce: różaniec to mo-
dlitwa, którą bardzo ukochałem. Oto bowiem 
na kanwie słów Pozdrowienia Aniel-skiego 
(Ave Maria) przesuwają się przed oczyma 
naszej duszy główne momenty z życia Jezu-
sa Chrystusa. Układają się one w cało-kształt 
tajemnic radosnych, bolesnych i chwaleb-
nych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezu-
sem poprzez - można by powiedzieć - Serce 
Jego Matki. Równocześnie zaś w te same 
dziesiątki różańca serce nasze może wpro-
wadzić wszystkie sprawy, które składają się 
na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościo-
ła, ludzkości. CDN...

PIERWSZY  WTOREK 
MIESIĄCA

6 października 2020 r. 
godz. 17.30 - Różaniec 

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

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 5, 1-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Chcę zaś-
piewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miło-
ści ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał 
winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i 
oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną 
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i 
tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 
«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężo-
wie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną        
a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić 
winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, 
gdy czekałem, by winogrona wydała, ona 
cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę 
wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej 
żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogro-
dzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pu-
stynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż 
wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spu-
szczać na nią deszcz». Otóż winnicą Pana 
Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy 
szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam 
sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowier-
ności, a oto krzyk grozy.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20

Winnicą Pana jest dom Izraela
Przeniosłeś winorośl z Egiptu * 
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. 
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, * 
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie * 
i każdy przechodzień zrywa jej grona? 
Niszczy ją dzik leśny * 
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów, * 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, † 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 
a będziemy zbawieni.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 6-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian:  O nic się już nie martwcie, ale w każ-
dej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bo-

  

gu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.     
A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli     
w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, 
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co 
zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i 
czynem chwalebnym – to bierzcie pod roz-
wagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co 
przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczy-
liście      u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Por. J 15, 16

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA
Mt 21, 33-43

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. 
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzier-
żawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego 
zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy 
posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym 
razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.      
W końcu posłał do nich swego syna, tak 
sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz 
rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 
„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a po-
siądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przy-
będzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi 
rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie 
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali 
plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: 
«Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten 
właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał 
się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach”. Dlatego powia-
dam wam: Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego 
owoce»

Oto Słowo Pańskie
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 K O M E N T A R Z
Obraz winnicy dominuje w dzisiejszym 

Słowie Bożym. Jest on obecny w pier-
wszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza, 
w Psalmie i Ewangelii św. Mateusza. 
Poprzez ten obraz Bóg chce nam objawić 
pewne prawdy o Sobie – Jego stosunku do     
człowieka i o człowieku – jego zobowią-
zaniu wobec Boga.

Bóg przedstawia się jako wielki Przy-
jaciel człowieka. Jako Ten, który robi wszy-
stko dla człowieka/winnicy. Okopuje ją, 
oczyszcza z kamieni, sadzi szlachetne 
winorośle, wykopuje tłocznie, buduje wie-
że. I czeka…

Na co czeka? Na odpowiedź człowieka. 
Odpowiedź pełną odpowiedzialności wo-
bec otrzymanych darów oraz hojności i mi-
łości wobec Boga-Dawcy.

Jak jest moja odpowiedź? Jakie owoce 
przynosi moje życie? Czy są to owoce 
życia wiecznego?

We wrześniu i październiku 
zapraszamy 

do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy 

wystawę malarstwa 
ROMANA JAKACKIEGO 

i MARKA JUZWIAKA. 

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

XXVII Niedziela Zwykła  –  4 października  2020 r.

1.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zo-
stanie odprawione o godz. 17.00. Po na-
bożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.

W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w niedziele o godz.17.00., a w dni po-
wszednie po Mszy św. o godz.17.00. 
Dzieci na wspólny różaniec zapraszamy 
we wtorki i czwartki o godz.17.30.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca,       
6 października, zapraszamy rodziców na 
wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwła-
szcza tych które odeszły od Boga i Koś-
cioła, na godz.17.30.

W środę, 7 października br., we wspo-
mnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej 
o godz. 17.00. zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji członków Kół Żywego 
Różańca.

W piątek 9 października do naszej parafii 
przybędzie Figura Matki Bożej  Różańco-
wej, która pozostanie z nami do 13 paź-
dziernika. Figurę powitamy o godz. 16.45, 
a   następnie  o  godz.  17.00  zostanie od-
prawiona Msza święta. 

3.

7.

− w poniedziałek, 5 października, wspo-
mnienie Św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej, dziewicy,

w środę, 7 października, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny Różańcowej.

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

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1750 PLN 
na pomoc poszkodowanym w wyniku 
pożarów na wyspie Lesbos. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.

W dniu dzisiejszym zapraszamy na kier-
masz owoców i soków naturalnych, który 
ma miejsce przed Dzwonnicą.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych    
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Janinę Jachołkowską,
- śp. Janusza Walkiewicza,
- śp. Stanisława Rybarczyka,
- śp. Damiana Mioduskiego.

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

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.

Plan pielgrzymki Figury MB Różańcowej 
jest zamieszczony w Klimatach św. Anny 
oraz na stronie internetowej naszej 
parafii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA 

5 października 2020 r. 
godz. 18.00 

Msza święta wotywna Duchu 
Świętym, a po mszy świętej 
Litania do Ducha świętego

5.

6.

8.

9.

10.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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