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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 25, 6-10a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan 
Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na 
tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wy-
bornych win, z najpożywniejszego mięsa, z naj-
wyborniejszych win. Zedrze On na tej górze 
zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich lu-
dów, i całun, który okrywał wszystkie narody; 
raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg 
otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze 
swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.        
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, 
któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan,     
w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się    
i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka 
Pana spocznie na tej górze.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Pan jest moim pasterzem, † 
niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, † 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 12-14. 19-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian:  Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem 
też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle 
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i 
głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać 
niedostatku. 

  

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 
W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc 
udział w moim ucisku. A Bóg mój według 
swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chry-
stusie Jezusie każdą wa-szą potrzebę. Bogu 
zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. 
Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Por. Ef 1, 17-18

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

EWANGELIA
Mt 22, 1-14

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: «Królestwo niebie-
skie podobne jest do króla, który wyprawił 
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał je-
szcze raz inne sługi z poleceniem: „Powie-
dzcie zaproszonym: Oto przygotowałem 
moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i 
wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” 
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabi-
jali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe 
wojska i kazał wytracić owych zabójców,       
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim słu-
gom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszy-
stkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na 
drogi i sprowadzili wszystkich, których napo-
tkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła 
się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przy-
patrzyć biesiadnikom, i zauważył tam czło-
wieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do 
niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie 
mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i 
nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciem-
ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych».

Oto Słowo Pańskie
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 K O M E N T A R Z
Uczta z tłustego mięsa, uczta z wy-

bornych win, z najpożywniejszego mięsa     
i z najwyborniejszych win. To obraz jasny, 
przejrzysty i zrozumiały dla ludzi czasów 
proroka Izajaszowi. Tego rodzaju uczta 
wyrażała coś wyjątkowego, była przedmio-
tem pragnień ówczesnych ludzi. 

Podobnie obrazem uczty tyle że we-
selnej, ale równie dobrze, solidnie przygo-
towanej (woły i tuczne zwierzęta ubite i 
wszystko jest gotowe) posługuje się Jezus 
w Ewangelii. I tu także, jak w naszych 
czasach wesele jest obrazem dobrej zaba-
wy, na której chce się być.

Te oba, podobne obrazy mają skłonić 
nas do pytania. Jakie jest moje pragnienie 
uczestnictwa w uczcie ofiarnej, którą jest 
Msza święta i uczcie niebieskiej-radości 
nieba? I jakie jest moje przygotowanie do 
obu tych uczt już dziś?

We wrześniu i październiku
zapraszamy

do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy

wystawę malarstwa 
ROMANA JAKACKIEGO

i MARKA JUZWIAKA. 
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1.

2.

Nabożeństwo Różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski pod 
hasłem „Totus Tuus”. Przed kościołem 
członkowie Akcji Katolickiej zbierają ofiary
na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiącl-
ecia, wspierającej zdolną młodzież z ma-
łych miasteczek i wsi. Przypominamy, że
Fundacja ta zajmuje się upamiętnieniem
pontyfikatu św. Jan Pawła II, przez pro-
mowanie nauczania Papieża i wspieranie
określonych przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

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

Msza św. w intencji Bractwa Adoracyj-
nego zostanie odprawiona w czwartek,

3.

− w wtorek, 13 października, wspomnie-
nie bł. Honorata Koźmińskiego, kapła-
na,
w czwartek, 15 października, wspom-
nienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i
Doktora Kościoła,
w piątek, 16 października, wspomnie-
nie św. Jadwigi Śląskiej,
w sobotę, 17 października, wspomnie-
nie św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika.

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

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby misji.

4.

−

od 11.10.2020 do 8.11.2020

Módlmy się za wspólnoty 
działające przy naszej parafii,

aby nie zabrakło im 
gorliwych członków.

15 października o godz. 18.00. Na Mszę 
św. zapraszamy członków Bractwa, 
wszystkie osoby włączające się w ado-
rację jak również osoby pragnące 
wstąpić do Bractwa.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

Msza Święta o godz. 18.00 

Po Mszy świętej Nabożeństwo Fatimskie 
i procesja z figurą Matki Bożej.

Zakończenie Pielgrzymki Figury MB Różańcowej       
w naszej parafii.

5.

6.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
13 października 2020 roku 

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

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

−

−

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


Program obchodów proponowany przez 
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia jest 
bogaty i interesujący. 10 października br. w 
Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
po raz dwudziesty Gala Nagród TOTUS TUUS 
2020 transmitowana przez TVP 2
o godz. 16.00. Natomiast w niedzielę 11 paź-
dziernika br. będą transmitowane Msze świę-
te: Msza św. o godz. 9.00 w Świątynia Opa-
trzności Bożej w Warszawie, w intencji dar-
czyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”, celebrowana przez JEm kard. Kazimie-
rza Nycza ( transmitowana przez Polsat
News); Msza św. o godz. 9.30 w Sanktuarium
Świętego Jana Pawła II w Krakowie,
celebrowana przez JEm kard. Stanisława
Dziwisza (transmitowana przez TVP 1 i TVP
POLONIA); Msza św. radiowa o godz. 9.00 w
Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie,
celebrowana przez biskupa pomocniczego
Archidiecezji Warszawskiej Michała Janochę.
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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.    

3

Również 11 października br. o godz. 17.30    
w TVP 1 będzie transmisja Galowego Kon-
c ertu XX Dnia Papieskiego. Natomiast na 13 
października br. zaplanowana jest Konferen-
cja naukowa XX Dnia Papieskiego: ”Totus 
Tuus" postawa na dzisiaj”. Konferencję po-
przedzi Msza św. o godz. 9.00 w Kościele 
Seminaryjnym Wniebowzięcia NMP i św. Jó-
zefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmie-
ściu 52/54 w Warszawie. Konferencja, pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz 
pod auspicjami Kazimierza Kardynała Nycza 
Metropolity Warszawskiego odbędzie się      
w Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej      
w Warszawie, ul. Miodowa 17/19. Oczywiś-
cie w niedzielę 11 października br., jak 
każdego roku, w parafiach w Polsce, również 
w na-szym kościele, a także wśród Polonii 
żyjącej w wielu krajach, odbędzie się kwesta 
na program stypendialny dla zdolnej i 
niezamo-żnej młodzieży z małych miast i wsi.

Rosarium Virginis Mariae – cd. Obchodzimy XX Dzień Papieski, którego hasło brzmi „Totus Tuus”. To dzień radości i pamięci o Papieżu Polaku, w łączności z obecnym 
Ojcem Świętym. 23 września br. w Sali Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Organiza-
cyjnego Dnia Papieskiego, podczas którego omówiony był stan przygotowań do jubileuszowego XX Dnia Papieskiego oraz towarzyszących 
mu imprez. 

Październik miesiącem 
Różańca świętego

Rok 2020
Rokiem Świętego

Jana Pawła II
18 maja 2020 r. obchodziliśmy stulecie 

urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana 
Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłu-
żonego w walce o wyzwolenie Polski spod 
jarzma komunizmu”.

W sejmowej uchwale ustanawiającej rok 
2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono 
uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce    
w historii Polski i Europy, a jego zdecydowa-
ne upominanie się o prawo naszej ojczyzny 
do wolności wśród narodów Europy, jego 
praktyczna obrona praw naszego narodu 
uczyniły Ojca Świętego najważniejszym       
z ojców niepodległości Polski. W tekście 
przypomniano, że w czasie pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. 
rozpoczął się proces, który zaowocował po-
wstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem na-
rodu spod panowania komunizmu i odbudo-
wą jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd 
Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi 
II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa 
uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i 
odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, 
na których oparta jest Polska i Europa".   

Życie kontemplacyjne
5. Najważniejszym motywem, by zachęcić   

z mocą do odmawiania różańca, jest fakt, że 
stanowi on bardzo wartościowy środek, 
sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie 
wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześci-
jańskiego misterium, który wskazałem w Liś-
cie apostolskim Novo millennio ineunte jako 
prawdziwą "pedagogikę świętości", której 
podłożem powinno być Chrześcijaństwo 
wyróżniające się przede wszystkim sztuką 
modlitwy.Kiedy we współczesnej kulturze, 
mimo tak licznych sprzeczności, pojawia się 
nowa potrzeba duchowości, pobudzana rów-
nież przez wpływ innych religii, bardziej niż 
kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze 
wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdzi-
wymi szkołami modlitwy.

Różaniec należy do najlepszej i najbardziej 
wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześ-
cijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest mo-
dlitwą typowo medytacyjną i odpowiada po-
niekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezu-
sowej, która wyrosła na glebie chrześcijań-
skiego Wschodu.

Modlitwa o pokój i za rodzinę
6. Pewne okoliczności historyczne spra-

wiają, że to przypomnienie o modlitwie ró-
żańcowej nabiera szczególnej aktualności. 
Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania 
do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz 
wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako 
modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, 
które rozpoczęło się przejmującymi grozą 
scenami zamachu z 11 września i w którym 
pojawiają się codziennie w tylu częściach 
świata nowe obrazy krwi i przemocy, pono-
wne odkrycie różańca oznacza zagłębienie 
się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który 
jest naszym pokojem, gdyż obie części ludz-
kości uczynił jednością, bo zburzył rozdziela-
jący je mur - wrogość (Ef 2, 14). Odmawiając 
zatem różaniec, nie można nie czuć się wy-
raźnie zobowiązanym do służby sprawie 
pokoju, ze szczególnym odniesieniem do 
ziemi Jezusa, nadal tak oświadczanej, a tak 
bardzo drogiej sercu chrześcijan.

Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy 
wyłania się w innym punkcie krytycznym na-
szych czasów, jakim jest rodzina, komórka 
społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na 
płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siła-
mi godzącymi w jej jedność, które budzą 
obawy o przyszłość tej podstawowej i nie-
zbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całe-
go społeczeństwa. Powrót do różańca w ro-
dzinach chrześcijańskich ma być, w ramach

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

szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, 
skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym 
następstwom tego kryzysu znamiennego dla 
naszej epoki.

 Oto Matka twoja!(J 19, 27)
7. Wiele oznak wskazuje, jak bardzo Naj-

świętsza Maryja Panna, której umierający
Odkupiciel powierzył w osobie umiłowanego
ucznia wszystkie dzieci Kościoła - Niewiasto,
oto syn Twój! (J 19, 26) - chce również dzi-
siaj, właśnie przez tę modlitwę, dać wyraz
swej macierzyńskiej trosce. W dziewiętna-
stym i dwudziestym stuleciu Matka Chry-
stusowa w różnorakich okolicznościach da-
wała odczuć w jakiś sposób swoją obecność
i usłyszeć swój głos, by zachęcić Lud Boży
do tej formy modlitwy kontemplacyjnej.
W szczególności, ze względu na głęboki
wpływ, jaki wywierają one na życie chrześ-
cijan, i na autorytatywne uznanie przez Koś-
ciół, pragnę przypomnieć objawienia z Lo-
urdes i z Fatimy; związane z nimi sanktuaria
są celem licznych pielgrzymów, szukających
pociechy i nadziei.

 Śladami świadków

8. Nie sposób wymienić niezliczoną rzeszę
świętych, którzy znaleźli w różańcu autenty-
czną drogę uświęcenia. Wystarczy wspom-
nieć św. Ludwika Marię Grignion de Mon-
tforta, autora cennego dzieła o różańcu, a 
bliżej naszych czasów Ojca Pio z Pietrelciny, 
którego dane mi było niedawno kanonizo-
wać. Szczególny zaś charyzmat, jako praw-
dziwy apostoł różańca, miał bł. Bartłomiej 
Longo. Jego droga świętości oparta była na 
natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: Kto 
szerzy różaniec, ten jest ocalony! Na tej pod-
stawie czuł się powołany do zbudowania        
w Pompei świątyni pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej na tle ruin starożytnego 
miasta, do którego zaledwie zdążyła dotrzeć 
nauka chrześcijańska, zanim zostało pochło-
nięte w 79 roku przez erupcję Wezuwiusza,  
a które po wiekach wyłoniło się ze swych 
prochów, dając świadectwo o światłach i 
cieniach cywilizacji klasycznej.

   Przez całe swoje dzieło, a zwłaszcza przez 
Piętnaście Sobót, bł. Bartłomiej Longo rozwi-
nął chrystologicznego i kontemplacyjnego 
ducha różańca, znajdując mocną zachętę i 
oparcie u Leona XIII, Papieża różańca.

CDN...

XX Dzień Papieski, 11 października 2020
„Totus Tuus!”

Ze wsparcia „Dzieła” korzysta rocznie blisko 
2 tys. osób z całej Polski. Stypendia przyzna-
wane są już od VII klasy szkoły podstawowej i 
mogą być kontynuowane aż do zakończenia 
studiów. Przez 20 lat działalności Fundacja 
pomogła ukończyć studia tysiącom młodych 
ludzi. Oprócz październikowej zbiórki „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez 
cały rok - wysyłając SMS o treści STYPENDIA 
na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewa-
jąc dowolną kwotę na numer rachunku          
75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Funda-
cja jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pow-
stała w 2000 roku. Z pozostałych po pielgrzy-
mce Jana Pawła II do Polski środków utwo-
rzono organizację, która początkowo pomaga-
ła 500 osobom z 5 wschodnich diecezji. 
Obecnie z jej wsparcia rocznie korzysta blisko 
2000 młodych uzdolnionych osób. 

Elżbieta Olejnik



  Program obchodów proponowany przez 
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia jest 
bogaty i interesujący. 10 października br. w 
Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
po raz dwudziesty Gala Nagród TOTUS TUUS 
2020 transmitowana przez TVP 2
o godz. 16.00. Natomiast w niedzielę 11 paź-
dziernika br. będą transmitowane Msze świę-
te: Msza św. o godz. 9.00 w Świątynia Opa-
trzności Bożej w Warszawie,  w intencji dar-
czyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”, celebrowana przez JEm kard. Kazimie-
rza Nycza ( transmitowana przez Polsat
News); Msza św. o godz. 9.30 w Sanktuarium
Świętego Jana Pawła II w Krakowie,
celebrowana przez JEm kard. Stanisława
Dziwisza (transmitowana przez TVP 1 i TVP
POLONIA); Msza św. radiowa o godz. 9.00 w
Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie,
celebrowana przez biskupa pomocniczego
Archidiecezji Warszawskiej Michała Janochę.
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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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Również 11 października br. o  godz. 17.30    
w TVP 1 będzie transmisja Galowego Kon-     
c  ertu XX Dnia Papieskiego.  Natomiast na 13 
października br.  zaplanowana jest Konferen-
cja naukowa XX Dnia Papieskiego: ”Totus      
Tuus" postawa na dzisiaj”. Konferencję po-
przedzi Msza św. o godz. 9.00 w Kościele 
Seminaryjnym Wniebowzięcia NMP i św. Jó-
zefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmie-
ściu 52/54 w Warszawie.  Konferencja, pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz 
pod auspicjami Kazimierza Kardynała Nycza 
Metropolity Warszawskiego odbędzie się      
w Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej      
w Warszawie, ul. Miodowa 17/19.  Oczywiś-
cie w niedzielę 11 października br., jak 
każdego roku, w parafiach w Polsce, również 
w na-szym kościele, a także wśród Polonii 
żyjącej w wielu krajach,  odbędzie się kwesta 
na  program stypendialny dla zdolnej i 
niezamo-żnej młodzieży z małych miast i wsi.

Rosarium Virginis Mariae – cd.     Obchodzimy XX Dzień Papieski, którego hasło brzmi „Totus Tuus”. To dzień radości i pamięci o Papieżu Polaku, w łączności z obecnym 
Ojcem Świętym.  23 września br. w Sali Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie  Ogólnopolskiego Komitetu Organiza-
cyjnego Dnia Papieskiego, podczas którego omówiony był stan przygotowań do jubileuszowego XX Dnia Papieskiego oraz towarzyszących 
mu imprez. 

Październik miesiącem 
Różańca świętego

Rok 2020 
Rokiem Świętego

Jana Pawła II
  18 maja 2020 r. obchodziliśmy stulecie 
urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana 
Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłu-
żonego w walce o wyzwolenie Polski spod 
jarzma komunizmu”.

   W sejmowej uchwale ustanawiającej rok 
2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono 
uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce    
w historii Polski i Europy, a jego zdecydowa-
ne upominanie się o prawo naszej ojczyzny 
do wolności wśród narodów Europy, jego 
praktyczna obrona praw naszego narodu 
uczyniły Ojca Świętego najważniejszym       
z ojców niepodległości Polski. W tekście 
przypomniano, że w czasie pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. 
rozpoczął się proces, który zaowocował po-
wstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem na-
rodu spod panowania komunizmu i odbudo-
wą jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd 
Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi 
II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa 
uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i 
odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, 
na których oparta jest Polska i Europa".   

Życie kontemplacyjne
5. Najważniejszym motywem, by zachęcić   

z mocą do odmawiania różańca, jest fakt, że 
stanowi on bardzo wartościowy środek, 
sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie 
wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześci-
jańskiego misterium, który wskazałem w Liś-
cie apostolskim Novo millennio ineunte jako 
prawdziwą "pedagogikę świętości", której 
podłożem powinno być Chrześcijaństwo 
wyróżniające się przede wszystkim sztuką 
modlitwy.Kiedy we współczesnej kulturze, 
mimo tak licznych sprzeczności, pojawia się 
nowa potrzeba duchowości, pobudzana rów-
nież przez wpływ innych religii, bardziej niż 
kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze 
wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdzi-
wymi szkołami modlitwy.

Różaniec należy do najlepszej i najbardziej 
wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześ-
cijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest mo-
dlitwą typowo medytacyjną i odpowiada po-
niekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezu-
sowej, która wyrosła na glebie chrześcijań-
skiego Wschodu.

Modlitwa o pokój i za rodzinę
6. Pewne okoliczności historyczne spra-

wiają, że to przypomnienie o modlitwie ró-
żańcowej nabiera szczególnej aktualności. 
Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania 
do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz 
wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako 
modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, 
które rozpoczęło się przejmującymi grozą 
scenami zamachu z 11 września i w którym 
pojawiają się codziennie w tylu częściach 
świata nowe obrazy krwi i przemocy, pono-
wne odkrycie różańca oznacza zagłębienie 
się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który 
jest naszym pokojem, gdyż obie części ludz-
kości uczynił jednością, bo zburzył rozdziela-
jący je mur - wrogość (Ef 2, 14). Odmawiając 
zatem różaniec, nie można nie czuć się wy-
raźnie zobowiązanym do służby sprawie 
pokoju, ze szczególnym odniesieniem do 
ziemi Jezusa, nadal tak oświadczanej, a tak 
bardzo drogiej sercu chrześcijan.

Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy 
wyłania się w innym punkcie krytycznym na-
szych czasów, jakim jest rodzina, komórka 
społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na 
płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siła-
mi godzącymi w jej jedność, które budzą 
obawy o przyszłość tej podstawowej i nie-
zbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całe-
go społeczeństwa. Powrót do różańca w ro-
dzinach chrześcijańskich ma być, w ramach

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

szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, 
skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym 
następstwom tego kryzysu znamiennego dla 
naszej epoki.

Oto Matka twoja!(J 19, 27)
7. Wiele oznak wskazuje, jak bardzo Naj-

świętsza Maryja Panna, której umierający
Odkupiciel powierzył w osobie umiłowanego
ucznia wszystkie dzieci Kościoła - Niewiasto,
oto syn Twój! (J 19, 26) - chce również dzi-
siaj, właśnie przez tę modlitwę, dać wyraz
swej macierzyńskiej trosce. W dziewiętna-
stym i dwudziestym stuleciu Matka Chry-
stusowa w różnorakich okolicznościach da-
wała odczuć w jakiś sposób swoją obecność
i usłyszeć swój głos, by zachęcić Lud Boży
do tej formy modlitwy kontemplacyjnej.
W szczególności, ze względu na głęboki
wpływ, jaki wywierają one na życie chrześ-
cijan, i na autorytatywne uznanie przez Koś-
ciół, pragnę przypomnieć objawienia z Lo-
urdes i z Fatimy; związane z nimi sanktuaria
są celem licznych pielgrzymów, szukających
pociechy i nadziei.

Śladami świadków

8. Nie sposób wymienić niezliczoną rzeszę
świętych, którzy znaleźli w różańcu autenty-
czną drogę uświęcenia. Wystarczy wspom-
nieć św. Ludwika Marię Grignion de Mon-
tforta, autora cennego dzieła o różańcu, a 
bliżej naszych czasów Ojca Pio z Pietrelciny, 
którego dane mi było niedawno kanonizo-
wać. Szczególny zaś charyzmat, jako praw-
dziwy apostoł różańca, miał bł. Bartłomiej 
Longo. Jego droga świętości oparta była na 
natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: Kto 
szerzy różaniec, ten jest ocalony! Na tej pod-
stawie czuł się powołany do zbudowania        
w Pompei świątyni pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej na tle ruin starożytnego 
miasta, do którego zaledwie zdążyła dotrzeć 
nauka chrześcijańska, zanim zostało pochło-
nięte w 79 roku przez erupcję Wezuwiusza,  
a które po wiekach wyłoniło się ze swych 
prochów, dając świadectwo o światłach i 
cieniach cywilizacji klasycznej.

Przez całe swoje dzieło, a zwłaszcza przez 
Piętnaście Sobót, bł. Bartłomiej Longo rozwi-
nął chrystologicznego i kontemplacyjnego 
ducha różańca, znajdując mocną zachętę i 
oparcie u Leona XIII, Papieża różańca.
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XX Dzień Papieski, 11 października 2020
„Totus Tuus!”

 Ze wsparcia „Dzieła” korzysta rocznie blisko 
2 tys. osób z całej Polski. Stypendia przyzna-
wane są już od VII klasy szkoły podstawowej i 
mogą być kontynuowane aż do zakończenia 
studiów. Przez 20 lat działalności Fundacja 
pomogła ukończyć studia tysiącom młodych 
ludzi. Oprócz październikowej zbiórki „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez 
cały rok - wysyłając SMS o treści STYPENDIA 
na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewa-
jąc dowolną kwotę na numer rachunku          
75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Funda-
cja jest organizacją pożytku publicznego.

   Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pow-
stała w 2000 roku. Z pozostałych po pielgrzy-
mce Jana Pawła II do Polski środków utwo-
rzono organizację, która początkowo pomaga-
ła 500 osobom z 5 wschodnich diecezji. 
Obecnie z jej wsparcia rocznie korzysta blisko 
2000 młodych uzdolnionych osób. 

Elżbieta Olejnik



 15 października 2020 roku, 
czwartek godz. 18.00 

Msza  Święta w intencji członków 
Bractwa Adoracyjnego, o nowe 

powołania do Bractwa oraz 
w intencji kapłanów naszej parafii.

Adoracja  Najświętszego 
Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

Nr 605/ 11 października ISSN 2080-0010 
XXVIII Niedziela Zwykła

4  Nr 605

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

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

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Oto Słowo Pańskie
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 25, 6-10a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan 
Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na 
tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wy-
bornych win, z najpożywniejszego mięsa, z naj-
wyborniejszych win. Zedrze On na tej górze 
zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich lu-
dów, i całun, który okrywał wszystkie narody; 
raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg 
otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze 
swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.        
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, 
któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan,     
w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się    
i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka 
Pana spocznie na tej górze.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Pan jest moim pasterzem, † 
niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, † 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 4, 12-14. 19-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem 
też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle 
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i 
głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać 
niedostatku. 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 
W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc 
udział w moim ucisku. A Bóg mój według 
swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chry-
stusie Jezusie każdą wa-szą potrzebę. Bogu 
zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. 
Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Por. Ef 1, 17-18

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

EWANGELIA
Mt 22, 1-14

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: «Królestwo niebie-
skie podobne jest do króla, który wyprawił 
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał je-
szcze raz inne sługi z poleceniem: „Powie-
dzcie zaproszonym: Oto przygotowałem 
moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i 
wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” 
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabi-
jali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe 
wojska i kazał wytracić owych zabójców,       
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim słu-
gom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszy-
stkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na 
drogi i sprowadzili wszystkich, których napo-
tkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła 
się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przy-
patrzyć biesiadnikom, i zauważył tam czło-
wieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do 
niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie 
mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i 
nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciem-
ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
Uczta z tłustego mięsa, uczta z wy-

bornych win, z najpożywniejszego mięsa     
i z najwyborniejszych win. To obraz jasny, 
przejrzysty i zrozumiały dla ludzi czasów 
proroka Izajaszowi. Tego rodzaju uczta 
wyrażała coś wyjątkowego, była przedmio-
tem pragnień ówczesnych ludzi. 

Podobnie obrazem uczty tyle że we-
selnej, ale równie dobrze, solidnie przygo-
towanej (woły i tuczne zwierzęta ubite i 
wszystko jest gotowe) posługuje się Jezus 
w Ewangelii. I tu także, jak w naszych 
czasach wesele jest obrazem dobrej zaba-
wy, na której chce się być.

Te oba, podobne obrazy mają skłonić 
nas do pytania. Jakie jest moje pragnienie 
uczestnictwa w uczcie ofiarnej, którą jest 
Msza święta i uczcie niebieskiej-radości 
nieba? I jakie jest moje przygotowanie do 
obu tych uczt już dziś?

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

XXVIII Niedziela Zwykła  –  11 października  2020 r.

1.

2.

Nabożeństwo Różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski pod 
hasłem „Totus Tuus”. Przed kościołem 
członkowie Akcji Katolickiej zbierają ofiary 
na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiącl-
ecia, wspierającej zdolną młodzież z ma-
łych miasteczek i wsi. Przypominamy, że 
Fundacja ta zajmuje się upamiętnieniem 
pontyfikatu św. Jan Pawła II, przez pro-
mowanie nauczania Papieża i wspieranie 
określonych przedsięwzięć społecznych, 
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

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

Msza św. w intencji Bractwa Adoracyj-
nego  zostanie  odprawiona  w  czwartek,

3.

− w wtorek, 13 października, wspomnie-
nie bł. Honorata Koźmińskiego, kapła-
na,
w czwartek, 15 października, wspom-
nienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i
Doktora Kościoła,
w piątek, 16 października, wspomnie-
nie św. Jadwigi Śląskiej,
w sobotę, 17 października, wspomnie-
nie św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika.

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

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby misji.

4.

−

od 11.10.2020 do 8.11.2020

Módlmy się za wspólnoty 
działające przy naszej parafii,

aby nie zabrakło im 
gorliwych członków.

15 października o godz. 18.00. Na Mszę 
św. zapraszamy członków Bractwa, 
wszystkie osoby włączające się w ado-
rację jak również osoby pragnące 
wstąpić do Bractwa.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

Msza Święta o godz. 18.00 

Po Mszy świętej Nabożeństwo Fatimskie 
i procesja z figurą Matki Bożej.

Zakończenie Pielgrzymki Figury MB Różańcowej       
w naszej parafii.

5.

6.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
13 października 2020 roku 

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

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

−

−

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