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

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

Ks. Tomasz Lis
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PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 22, 20-26

Czytanie z Księgi Wyjścia: Tak mówi Pan: «Nie 
będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy 
sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani siero-
ty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, 
usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wy-
gubię was mieczem; i żony wasze będą wdo-
wami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz 
pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu 
obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec 
niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odse-
tek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego 
bliźniego, winieneś mu go oddać przed zacho-
dem słońca, bo jest to jedyna jego szata i je-
dyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby 
się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem 
litościwy».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Miłuję Cię, Panie, * 
Mocy moja, 
Panie, Opoko moja i Twierdzo, * 
mój Wybawicielu.

Boże, Skało moja, na którą się chronię, * 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja 
Obrono.  Wzywam Pana, godnego chwały, * 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona 
moja Opoka, * 
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi * 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 1, 5c-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Wiecie, jacy 
dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, 
przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z ra-
dością Ducha Świętego, staliście się naśla-
dowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się 
wzorem dla wszystkich wierzących w Mace-
donii i Achai.

  

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna 
nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara 
w Boga wszędzie dała się poznać, tak że 
nawet nie potrzebujemy o tym mówić. 
Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego 
to przyjęcia doznaliśmy od was i jak na-
wróciliście się od bożków do Boga, by służyć 
Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać       
z niebios jego Syna, którego wskrzesił z mar-
twych, Jezusa, naszego wybawcę od nad-
chodzącego gniewu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał mo-
ją naukę,  a Ojciec mój umiłuje go i przyjdzie-
my do niego.

EWANGELIA
Mt 22, 34-40

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z 
nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na 
próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przyka-
zanie w Prawie jest największe?» On mu 
odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem”. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: „Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych 
dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i 
Prorocy».

Oto Słowo Pańskie

Październik miesiącem Różańca Świętego:

Rosarium Virginis Mariae - List 
Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II 
o różańcu świętym – cd . . . . . . . . . . . . . . 2

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa  Romana 
Jakackiego i Marka Juzwiaka  . . . . . . . . . 4

 K O M E N T A R Z
Ważne jest w naszym życiu, by zada-

wać sobie ważkie, istotne dla naszego 
życia pytania i szukać  na nie odpowiedzi. 
Można powiedzieć, że taka postawa należy 
to do istoty naszego człowieczeństwa. 
Człowiekowi, który nie pyta, nie szuka grozi 
popadnięcie w bierną egzystencję. I prze-
ciwnie ten, który pyta i szuka oraz trwa 
wiernie przy poznanej prawdzie ma szansę 
wzrastać w swym człowieczeństwie, dosko-
nałości chrześcijańskiej, świętości.

I takie ważne pytanie zadaje Jezusowi, 
choć wystawiając Go na próbę uczony       
w Prawie: „Nauczycielu, które przykazanie 
w Prawie jest największe?”. 

Zapewne znamy odpowiedź, że należy 
miłować Boga i bliźniego. Zapytajmy więc 
siebie: "jak realizuję to wezwanie w swoim 
życiu? Czy miłuję i Boga, i bliźniego?". Nie 
tylko Boga, nie tylko bliźniego. I Boga, i 
bliźniego, i to w tej kolejności.

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
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1.

2.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych        
w wypominkach rocznych.

W następną niedzielę, 1 listopada, przeży-
wać będziemy Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. w kościele będą spra-
wowane według następującego porządku: 
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. i
20.00. Procesja na cmentarz wyruszy
z naszego kościoła zaraz po Mszy św.        
o godz. 11.30. Po procesji, ok. godz.
13.30. zostanie odprawiona Msza św. na
cmentarzu w intencji zmarłych, polecanych
w wypominkach. Procesja jak i Msza św.
na cmentarzy odbędą się o ile nie zostaną
wprowadzone nowe obostrzenia sanitarne.

W dniach od 1 do 8 listopada można co-
dziennie zyskać odpust zupełny za pobo-
żne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem 
podstawowym uzyskania odpustu jest stan 
łaski uświęcającej.

Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również     
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel kontenerów.

3.

4.

od 11.10.2020 do 8.11.2020

Módlmy się za wspólnoty 
działające przy naszej parafii,

aby nie zabrakło im 
gorliwych członków.

cd. ze strony 3

Jakub Sobieski
– Ojciec króla Jana

- Ty niewdzięczniku, ty parweniuszu!
Precz!

Serce pana Jakobusa załomotało gwałt-
ownie, krew uciekła mu z twarzy,

Następnego dnia po wizycie u króla pan 
Jakobus opuścił Warszawę. Przybity i 
zgnębiony, nieomal oniemiały z żalu i 
urazy, poczuł się chory. Coś go dusiło, 
ciężko oddychał. Nawet nie próbował 
dosiąść wierzchowca. Wyruszył wozem,
wymoszczonym sianem i nakrytym derka-
mi. Zmarł pan Jakubas „paraliżem ru-
szony” w Żółkwi, na rękach żony, dnia 
11 czerwca 1646 roku. Żył lat 58”.

Opr. Barbara Olak 

W kolejnym numerze przedstawimy pry-
watne życie pana Jakuba Sobieskiego,
jako dobrego gospodarza, kochającego 
męża i ojca.

W listopadzie, w sposób szczególny, mo-
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego przez cały miesiąc o godz. 
18.00., w naszym kościele będzie odpra-
wiana Msza św. w intencji zmarłych           
z naszej parafii i zmarłych spoczywają-
cych na naszym cmentarzu. W zakrystii i 
kancelarii parafialnej przyjmujemy na 
wypominki i na listopadową Mszę św. za 
naszych zmarłych.

W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na pomoc misjonarzom, zebraliśmy 3543 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składa-
my serdeczne Bóg zapłać.

Siostry Pasjonistki z naszej parafii             
w imieniu sióstr misjonarek z Kamerunu 
bardzo dziękują wszystkim tym, którzy 
wspomogli misje tzn. ofiarowali na fanty 
pączki i nowe rzeczy z hurtowni oraz 
ofiary pieniężne. Siostry zebrały 2663 
PLN. Środki zostały przeznaczone dla 
dzieci z Kamerunu, gdzie siostry prowa-
dzą szkołę i przedszkole. Niech Bóg 
wszystkim wynagrodzi dobroć i ofiarność 
serca.

W tym tygodniu, 28 października, 
przypada, święto św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza.

7.

5.

6.

8.

Pielgrzymka Figury Matki Bożej 
Różańcowej do naszej parafii  . . . . . . . . . 3

Jakub Sobieski – Ojciec króla Jana . . . . . 3

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym rodzinnym i zawodo-
wym.

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

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 3

Rosarium Virginis Mariae – cd.
    W dniu 13 października 2020 r. podczas nawiedzenia Matki Bożej w znaku Figury Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Ksiądz Proboszcz 
ponowił "Akt Oddania Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi". 

  W piątek 16 października 2020 r. pożegnaliśmy Figurę Najświętszej Maryi Panny Różańcowej dziękując za doznane laski podczas Jej 
pielgrzymki. 

Październik miesiącem 
Różańca świętego

Prosić Chrystusa z Maryją
16. Chrystus polecił nam zwracać się do

Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłu-
chani: Proście, a będzie wam dane; szukaj-
cie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam 
(Mt 7, 7). Podstawą tej skuteczności modli-
twy jest dobroć Ojca, ale również pośre-
dnictwo u Niego ze strony samego Chrystu-
sa (por. 1 J 2, 1) i działanie Ducha Świętego, 
który przyczynia się za nami zgodnie z wolą 
Bożą (por. Rz 8, 26-27). My bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba (Rz 8, 26) i 
czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż mo-
dlimy się źle (por. Jk 4, 2-3).

Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty 
wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera 
swym matczynym wstawiennictwem. Modli-
twa Kościoła jest jakby prowadzona przez 
modlitwę Maryi. Jeśli bowiem Chrystus, je-
dyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, 
to Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blas-
kiem, ukazuje Drogę. Na podstawie tego 
szczególnego współdziałania Maryi z dzia-
łaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły 
modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją 
na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego 
misteriach. Na weselu w Kanie Galilejskiej 
Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność 
wstawiennictwa Maryi, która występuje wo-
bec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich po-
trzeb: Nie mają już wina (J 2, 3).

 Różaniec jest równocześnie medytacją i 
prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do 
Matki Bożej opiera się na ufności, że ma-
cierzyńskie wstawiennictwo wszystko może 
uzyskać od Serca Syna. Jest Ona wszech-
mocna z łaski, jak - używając śmiałego wy-
rażenia, które należy właściwie rozumieć - 
określił to bł. Bartłomiej Longo w swej Su-
plice do Królowej Różańca świętego. To 
przekonanie począwszy od Ewangelii, uma-
cniało się w ludzie chrześcijańskim na dro-
dze doświadczenia. Wielki poeta Dante 
wspaniale je wyraził w duchu św. Bernarda: 
Pani, tej jesteś mocy i szczodroty, że kto 
chcąc łaski do Cię nie ucieka, taki bez skrzy-
deł waży się na loty. W różańcu błagamy 
Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. Łk 
1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obda-
rzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzo-
nym z Jej łona, modląc się z nami i za nas.

 Głosić Chrystusa z Maryją
17. Różaniec jest także drogą głoszenia i

zgłębiania misterium Chrystusa, na której 
ono wciąż na nowo przedstawia się na róż-
nych płaszczyznach doświadczenia chrześ-
cijańskiego. Wzorcem jest modlitewna i kon-
templacyjna prezentacja, której celem jest 
ukształtowanie ucznia według Serca Chrys-
tusa.

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

tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpo-
wiedni czas zatrzymać się i skupić na roz-
ważanej tajemnicy, zanim rozpocznie się 
modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości 
milczenia jest jednym z sekretów praktyko-
wania kontemplacji i medytacji.
    Do ograniczeń społeczeństwa zdominowa-
nego przez technologię i środki masowego 
przekazu należy również fakt, że milczenie 
staje się coraz trudniejsze. Tak jak w liturgii 
zaleca się chwile milczenia, również przy 
odmawianiu różańca stosowna jest po wysłu-
chaniu Słowa Bożego krótka pauza, w czasie 
której duch skupia się na treści określonej 
tajemnicy.
 Ojcze nasz
32. Po wysłuchaniu Słowa i skupieniu się na

tajemnicy, czymś naturalnym jest wzniesienie 
ducha ku Ojcu. Jezus w każdej ze swoich 
tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do 
którego stale się zwraca, bo w Jego "łonie" 
spoczywa (por. J 1, 18). Chce nas wprowa-
dzić w zażyłość z Ojcem, byśmy mówili razem 
z Nim: Abba, Ojcze (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6). 
 Dziesięć Zdrowaś Maryjo
33. Jest to element, który zajmuje w różań-

cu najwięcej miejsca, a równocześnie spra-
wia, że jest on modlitwą w całym tego słowa 
znaczeniu maryjną. Właśnie jednak w świetle 
dobrze rozumianych słów Zdrowaś Maryjo 
odczuwa się wyraźnie, że charakter maryjny 
nie tylko nie przeciwstawia się chrystologicz-
nemu, ale przeciwnie, podkreśla go i uwypu-
kla. 
   Centrum Zdrowaś Maryjo, poniekąd zworni-
kiem między jego pierwszą a drugą częścią, 
jest imię Jezus. Czasami, przy pośpiesznym 
odmawianiu, to centrum uchodzi uwagi, a 
wraz z nim również nawiązanie do misterium 
Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to 
właśnie akcent, jaki kładzie się na imieniu 
Jezus i na Jego misterium, znamionuje 
znaczące i owocne odmawianie różańca. 
 Chwała Ojcu
34. Doksologia trynitarna jest celem chrześ-

cijańskiej kontemplacji. Chrystus jest bowiem 
drogą, która prowadzi nas do Ojca w Duchu. 
Kiedy do końca trzymamy się tej "drogi", 
ustawicznie stajemy wobec misterium trzech 
Osób Boskich, którym należy się chwała, 
uwielbienie i dziękczynienie. Ważne jest, żeby 
Chwała Ojcu, szczyt kontemplacji, zostało       
w różańcu dobrze uwydatnione. Przy odma-
wianiu publicznym można je śpiewać, aby 
odpowiednio uwypuklić ową perspektywę 
strukturalną, charakteryzującą każdą modlitę 
chrześcijańską.
 Zakończenie

  Kościół zawsze uznawał szczególną skute-
czność tej modlitwy, powierzając jej wspólne-
mu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, 
najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo 
chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej 
właśnie modlitwy przypisywano ocalenie 
przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą 
Różańcową czczono jako Tę, która wyjedny-
wała wybawienie.

Pielgrzymka Figury Matki Bożej Różańcowej

 Różaniec streszczeniem Ewangelii
18. W kontemplację oblicza Chrystusa nie

można wejść inaczej, jak słuchając w Duchu 
Świętym głosu Ojca, bo nikt nie zna Syna, 
tylko Ojciec (Mt 11, 27). W okolicach Cezarei 
Filipowej, wobec wyznania Piotra, Jezus 
wyraźnie określa, gdzie jest źródło tej tak 
jasnej intuicji co do Jego tożsamości: Nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie (Mt 16, 17). Konieczne jest 
zatem objawienie dane z wysoka. By je móc 
przyjąć, trzeba przybrać postawę słuchania: 
Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy 
stwarza odpowiednie podłoże, na którym mo-
że dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, 
adekwatne i spójne poznanie tajemnicy.
   Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg 
modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kon-
templowania oblicza Chrystusa. Tak opisał go 
Papież Paweł VI: Różaniec, ponieważ opiera 
się na Ewangelii i odnosi się, jakby do 
centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia 
ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w peł-
ni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem 
jego charakterystyczny element, mianowicie 
litanijne powtarzanie pozdrowienia aniel-
skiego "Zdrowaś Maryjo", przynosi również 
nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - 
jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapo-
wiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: 
"Błogosławiony owoc żywota Twojego" (Łk 1, 
42). Co więcej, powtarzanie słów "Zdrowaś 
Maryjo" jest jakby kanwą, na której rozwija się 
kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem 
wskazywany w każdym pozdrowieniu aniel-
skim jest tym samym Chrystusem, którego 
kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako 
Syna Bożego i jako Syna Dziewicy.

 Słuchanie Słowa Bożego
30. Aby dać medytacji podstawy biblijne i

większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi 
tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, 
który, zależnie od okoliczności, może być 
krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bo-
wiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo nat-
chnione. Należy go słuchać, mając pewność, 
że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na 
dzisiaj i dla mnie. 
   Przyjęte w ten sposób, wchodzi ono w ró-
żańcową metodologię powtarzania, nie powo-
dując znużenia, jakie wywoływałoby zwykłe 
powtarzanie informacji dobrze już przyswo-
jonej. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na 
pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu 
"mówić". Przy pewnych uroczystych okazjach 
wspólnotowych słowo to można odpowiednio 
objaśnić krótkim komentarzem.

 Milczenie
   31.Słuchanie i medytacja karmią się milcze-
niem.  Stosowne  jest,  by  po zapowiedzeniu

Jakub Sobieski – Ojciec króla Jana - cd.
   Na szerszą arenę polityczną przedostał się 
pan Jakub później, ale nie na skutek łaski pań-
skiej i faworów dworskich ulubieńców, lecz 
dzięki działalności w sejmie i popularności        
u drobnej i średniej szlachty, uzyskanej za
przeciwstawianie się przewlekaniu wojen i
ochoczość do ich zakończenia.

Aż 20 razy był wybierany na posła z wo-
jewództwa lubelskiego, ruskiego lub wołyń-
skiego. Cztery razy wybierano go marszałkiem 
izby poselskiej.

 Walczył z Turkami pod Chocimiem i tutaj też 
brał udział w rozmowach z Osmanami, które 
zaowocowały zawarciem pokoju.

   W 1646 roku nasz bohater osiągnął szczyt 
kariery, możliwy do osiągnięcia w Rzeczypos-
politej Obojga Narodów, został kasztelanem 
krakowskim. Rachuby króla Władysława na 
uległość nowego kasztelana okazały się jed-
nak płonne. Pan Jakub nie poparł samowol-
nych planów Władysława IV wszczęcia wojny 
zaczepnej z Turcją.

 „Błagam Waszą Królewską Mość…. Wojna 
toć przecież nieszczęście, zguba… odstąp, 
Najjaśniejszy Panie, od złego zamiaru, zanie-
chaj wojny!”.
  W miarę, jak pan Jakobus mówił, twarz Wła-
dysława IV kamieniała, aż wreszcie zastygła 
we wściekłości. Otyły, ociężały z trudem się 
poruszający, zerwał się nagle z zydla i krzy-
knął:                                                       cd. str. 4

„Ku dobru i szczęściu obojga potężnych pań-
stw, przerwaną przyjaźń pomiędzy królem 
polskim a Portą Otmańską teraz na nowo 
utwierdzoną”. 
   „Diariusz wojny chocimskiej” to kolejne dzie-
ło Jakuba Sobieskiego.
  Przez całe swoje życie pozostał wierny 
swoim zasadom, trzymał się ich twardo, nie 
godził się na to, co wydawało mu się sprze-
czne z interesami kraju. Wojna była zawsze 
nieszczęściem w jego mniemaniu. Był niechę-
tny wojnom w ogóle, a zaczepnym w szcze-
gólności. Nie był zwolennikiem załatwiania 
problemów międzynarodowych drogą siły. 
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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.    

 3

Rosarium Virginis Mariae – cd.
    W dniu 13 października 2020 r. podczas nawiedzenia Matki Bożej w znaku Figury Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Ksiądz Proboszcz 
ponowił "Akt Oddania Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi". 

    W piątek 16 października 2020 r. pożegnaliśmy Figurę Najświętszej Maryi Panny Różańcowej dziękując za doznane laski podczas Jej piel-
grzymki. Zdjęcia wykonała p. Anna Pakula.

Październik miesiącem 
Różańca świętego

Prosić Chrystusa z Maryją
16. Chrystus polecił nam zwracać się do

Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłu-
chani: Proście, a będzie wam dane; szukaj-
cie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam 
(Mt 7, 7). Podstawą tej skuteczności modli-
twy jest dobroć Ojca, ale również pośre-
dnictwo u Niego ze strony samego Chrystu-
sa (por. 1 J 2, 1) i działanie Ducha Świętego, 
który przyczynia się za nami zgodnie z wolą 
Bożą (por. Rz 8, 26-27). My bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba (Rz 8, 26) i 
czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż mo-
dlimy się źle (por. Jk 4, 2-3).

Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty 
wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera 
swym matczynym wstawiennictwem. Modli-
twa Kościoła jest jakby prowadzona przez 
modlitwę Maryi. Jeśli bowiem Chrystus, je-
dyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, 
to Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blas-
kiem, ukazuje Drogę. Na podstawie tego 
szczególnego współdziałania Maryi z dzia-
łaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły 
modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją 
na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego 
misteriach. Na weselu w Kanie Galilejskiej 
Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność 
wstawiennictwa Maryi, która występuje wo-
bec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich po-
trzeb: Nie mają już wina (J 2, 3).

Różaniec jest równocześnie medytacją i 
prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do 
Matki Bożej opiera się na ufności, że ma-
cierzyńskie wstawiennictwo wszystko może 
uzyskać od Serca Syna. Jest Ona wszech-
mocna z łaski, jak - używając śmiałego wy-
rażenia, które należy właściwie rozumieć - 
określił to bł. Bartłomiej Longo w swej Su-
plice do Królowej Różańca świętego. To 
przekonanie począwszy od Ewangelii, uma-
cniało się w ludzie chrześcijańskim na dro-
dze doświadczenia. Wielki poeta Dante 
wspaniale je wyraził w duchu św. Bernarda: 
Pani, tej jesteś mocy i szczodroty, że kto 
chcąc łaski do Cię nie ucieka, taki bez skrzy-
deł waży się na loty. W różańcu błagamy 
Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. Łk 
1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obda-
rzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzo-
nym z Jej łona, modląc się z nami i za nas.

Głosić Chrystusa z Maryją
17. Różaniec jest także drogą głoszenia i

zgłębiania misterium Chrystusa, na której 
ono wciąż na nowo przedstawia się na róż-
nych płaszczyznach doświadczenia chrześ-
cijańskiego. Wzorcem jest modlitewna i kon-
templacyjna prezentacja, której celem jest 
ukształtowanie ucznia według Serca Chrys-
tusa.

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

tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpo-
wiedni czas zatrzymać się i skupić na roz-
ważanej tajemnicy, zanim rozpocznie się 
modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości 
milczenia jest jednym z sekretów praktyko-
wania kontemplacji i medytacji.

Do ograniczeń społeczeństwa zdominowa-
nego przez technologię i środki masowego
przekazu należy również fakt, że milczenie 
staje się coraz trudniejsze. Tak jak w liturgii 
zaleca się chwile milczenia, również przy
odmawianiu różańca stosowna jest po wysłu-
chaniu Słowa Bożego krótka pauza, w czasie
której duch skupia się na treści określonej 
tajemnicy.

Ojcze nasz
32. Po wysłuchaniu Słowa i skupieniu się na

tajemnicy, czymś naturalnym jest wzniesienie 
ducha ku Ojcu. Jezus w każdej ze swoich
tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do
którego stale się zwraca, bo w Jego "łonie" 
spoczywa (por. J 1, 18). Chce nas wprowa-
dzić w zażyłość z Ojcem, byśmy mówili razem 
z Nim: Abba, Ojcze (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6). 

Dziesięć Zdrowaś Maryjo
33. Jest to element, który zajmuje w różań-

cu najwięcej miejsca, a równocześnie spra-
wia, że jest on modlitwą w całym tego słowa 
znaczeniu maryjną. Właśnie jednak w świetle 
dobrze rozumianych słów Zdrowaś Maryjo 
odczuwa się wyraźnie, że charakter maryjny 
nie tylko nie przeciwstawia się chrystologicz-
nemu, ale przeciwnie, podkreśla go i uwypu-
kla. 

Centrum Zdrowaś Maryjo, poniekąd zworni-
kiem między jego pierwszą a drugą częścią,
jest imię Jezus. Czasami, przy pośpiesznym 
odmawianiu, to centrum uchodzi uwagi, a 
wraz z nim również nawiązanie do misterium 
Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to
właśnie akcent, jaki kładzie się na imieniu 
Jezus i na Jego misterium, znamionuje
znaczące i owocne odmawianie różańca. 

Chwała Ojcu
34. Doksologia trynitarna jest celem chrześ-

cijańskiej kontemplacji. Chrystus jest bowiem 
drogą, która prowadzi nas do Ojca w Duchu. 
Kiedy do końca trzymamy się tej "drogi", 
ustawicznie stajemy wobec misterium trzech 
Osób Boskich, którym należy się chwała, 
uwielbienie i dziękczynienie. Ważne jest, żeby 
Chwała Ojcu, szczyt kontemplacji, zostało       
w różańcu dobrze uwydatnione. Przy odma-
wianiu publicznym można je śpiewać, aby 
odpowiednio uwypuklić ową perspektywę 
strukturalną, charakteryzującą każdą modlitę 
chrześcijańską.

Zakończenie
Kościół zawsze uznawał szczególną skute-

czność tej modlitwy, powierzając jej wspólne-
mu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu,
najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo
chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej 
właśnie modlitwy przypisywano ocalenie
przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą
Różańcową czczono jako Tę, która wyjedny-
wała wybawienie.

Pielgrzymka Figury Matki Bożej Różańcowej

Różaniec streszczeniem Ewangelii
18. W kontemplację oblicza Chrystusa nie

można wejść inaczej, jak słuchając w Duchu 
Świętym głosu Ojca, bo nikt nie zna Syna, 
tylko Ojciec (Mt 11, 27). W okolicach Cezarei 
Filipowej, wobec wyznania Piotra, Jezus 
wyraźnie określa, gdzie jest źródło tej tak 
jasnej intuicji co do Jego tożsamości: Nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie (Mt 16, 17). Konieczne jest 
zatem objawienie dane z wysoka. By je móc 
przyjąć, trzeba przybrać postawę słuchania: 
Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy 
stwarza odpowiednie podłoże, na którym mo-
że dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, 
adekwatne i spójne poznanie tajemnicy.

Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg 
modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kon-
templowania oblicza Chrystusa. Tak opisał go 
Papież Paweł VI: Różaniec, ponieważ opiera 
się na Ewangelii i odnosi się, jakby do 
centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia 
ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w peł-
ni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem 
jego charakterystyczny element, mianowicie 
litanijne powtarzanie pozdrowienia aniel-
skiego "Zdrowaś Maryjo", przynosi również 
nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - 
jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapo-
wiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: 
"Błogosławiony owoc żywota Twojego" (Łk 1, 
42). Co więcej, powtarzanie słów "Zdrowaś 
Maryjo" jest jakby kanwą, na której rozwija się 
kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem 
wskazywany w każdym pozdrowieniu aniel-
skim jest tym samym Chrystusem, którego 
kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako 
Syna Bożego i jako Syna Dziewicy.

Słuchanie Słowa Bożego
30. Aby dać medytacji podstawy biblijne i

większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi 
tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, 
który, zależnie od okoliczności, może być 
krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bo-
wiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo nat-
chnione. Należy go słuchać, mając pewność, 
że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na 
dzisiaj i dla mnie. 

Przyjęte w ten sposób, wchodzi ono w ró-
żańcową metodologię powtarzania, nie powo-
dując znużenia, jakie wywoływałoby zwykłe 
powtarzanie informacji dobrze już przyswo-
jonej. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na 
pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu 
"mówić". Przy pewnych uroczystych okazjach 
wspólnotowych słowo to można odpowiednio 
objaśnić krótkim komentarzem.

Milczenie
31.Słuchanie i medytacja karmią się milcze-

niem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu

Jakub Sobieski – Ojciec króla Jana - cd.
   Na szerszą arenę polityczną przedostał się 
pan Jakub później, ale nie na skutek łaski pań-
skiej i faworów dworskich ulubieńców, lecz 
dzięki działalności w sejmie i popularności        
u drobnej i średniej szlachty, uzyskanej za
przeciwstawianie się przewlekaniu wojen i
ochoczość do ich zakończenia.

Aż 20 razy był wybierany na posła z wo-
jewództwa lubelskiego, ruskiego lub wołyń-
skiego. Cztery razy wybierano go marszałkiem 
izby poselskiej.

 Walczył z Turkami pod Chocimiem i tutaj też 
brał udział w rozmowach z Osmanami, które 
zaowocowały zawarciem pokoju.

   W 1646 roku nasz bohater osiągnął szczyt 
kariery, możliwy do osiągnięcia w Rzeczypos-
politej Obojga Narodów, został kasztelanem 
krakowskim. Rachuby króla Władysława na 
uległość nowego kasztelana okazały się jed-
nak płonne. Pan Jakub nie poparł samowol-
nych planów Władysława IV wszczęcia wojny 
zaczepnej z Turcją.

 „Błagam Waszą Królewską Mość…. Wojna 
toć przecież nieszczęście, zguba… odstąp, 
Najjaśniejszy Panie, od złego zamiaru, zanie-
chaj wojny!”.
  W miarę, jak pan Jakobus mówił, twarz Wła-
dysława IV kamieniała, aż wreszcie zastygła 
we wściekłości. Otyły, ociężały z trudem się 
poruszający, zerwał się nagle z zydla i krzy-
knął:                                                       cd. str. 4

„Ku dobru i szczęściu obojga potężnych pań-
stw, przerwaną przyjaźń pomiędzy królem 
polskim a Portą Otmańską teraz na nowo 
utwierdzoną”. 
   „Diariusz wojny chocimskiej” to kolejne dzie-
ło Jakuba Sobieskiego.
  Przez całe swoje życie pozostał wierny 
swoim zasadom, trzymał się ich twardo, nie 
godził się na to, co wydawało mu się sprze-
czne z interesami kraju. Wojna była zawsze 
nieszczęściem w jego mniemaniu. Był niechę-
tny wojnom w ogóle, a zaczepnym w szcze-
gólności. Nie był zwolennikiem załatwiania 
problemów międzynarodowych drogą siły. 
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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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L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

Ks. Tomasz Lis

1

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 22, 20-26

Czytanie z Księgi Wyjścia: Tak mówi Pan: «Nie 
będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy 
sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani siero-
ty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, 
usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wy-
gubię was mieczem; i żony wasze będą wdo-
wami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz 
pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu 
obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec 
niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odse-
tek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego 
bliźniego, winieneś mu go oddać przed zacho-
dem słońca, bo jest to jedyna jego szata i je-
dyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby 
się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem 
litościwy».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Miłuję Cię, Panie, * 
Mocy moja, 
Panie, Opoko moja i Twierdzo, * 
mój Wybawicielu.

Boże, Skało moja, na którą się chronię, * 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja 
Obrono. Wzywam Pana, godnego chwały, * 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona 
moja Opoka, * 
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi * 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 1, 5c-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Wiecie, jacy 
dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, 
przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z ra-
dością Ducha Świętego, staliście się naśla-
dowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się 
wzorem dla wszystkich wierzących w Mace-
donii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna 
nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara 
w Boga wszędzie dała się poznać, tak że 
nawet nie potrzebujemy o tym mówić. 
Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego 
to przyjęcia doznaliśmy od was i jak na-
wróciliście się od bożków do Boga, by służyć 
Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać       
z niebios jego Syna, którego wskrzesił z mar-
twych, Jezusa, naszego wybawcę od nad-
chodzącego gniewu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał mo-
ją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdzie-
my do niego.

EWANGELIA
Mt 22, 34-40

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z 
nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na 
próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przyka-
zanie w Prawie jest największe?» On mu 
odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem”. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: „Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych 
dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i 
Prorocy».

Oto Słowo Pańskie

Październik miesiącem Różańca Świętego:

Rosarium Virginis Mariae - List 
Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II 
o różańcu świętym – cd . . . . . . . . . . . . . . 2

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa  Romana 
Jakackiego i Marka Juzwiaka  . . . . . . . . . 4

K O M E N T A R Z
Ważne jest w naszym życiu, by zada-

wać sobie ważkie, istotne dla naszego 
życia pytania i szukać na nie odpowiedzi. 
Można powiedzieć, że taka postawa należy 
to do istoty naszego człowieczeństwa. 
Człowiekowi, który nie pyta, nie szuka grozi 
popadnięcie w bierną egzystencję. I prze-
ciwnie ten, który pyta i szuka oraz trwa 
wiernie przy poznanej prawdzie ma szansę 
wzrastać w swym człowieczeństwie, dosko-
nałości chrześcijańskiej, świętości.

I takie ważne pytanie zadaje Jezusowi, 
choć wystawiając Go na próbę uczony       
w Prawie: „Nauczycielu, które przykazanie 
w Prawie jest największe?”. 

Zapewne znamy odpowiedź, że należy 
miłować Boga i bliźniego. Zapytajmy więc 
siebie: "jak realizuję to wezwanie w swoim 
życiu? Czy miłuję i Boga, i bliźniego?". Nie 
tylko Boga, nie tylko bliźniego. I Boga, i 
bliźniego, i to w tej kolejności.

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
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1.

2.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych        
w wypominkach rocznych.

W następną niedzielę, 1 listopada, prze-
żywać będziemy Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. w kościele będą spra-
wowane według następującego porządku: 
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. i 
20.00. Po Mszy św. o godz. 11.30., 
wyruszy procesja wokół kościoła, modląc 
się za naszych zmarłych. Po procesji zo-
stanie odprawiona Msza św. w kościele      
w intencji zmarłych, polecanych w wypo-
minkach.

        

     

W tym roku, ze względu na epidemię 
COVID-19, odpust za zmarłych będzie mo-
żna uzyskać nie tylko w oktawie uroczy-
stości Wszystkich Świętych, ale przez cały 
listopad. Osoby chore i starsze nie muszą 
osobiście odwiedzić cmentarza, zwłaszcza, 
gdy z powodu restrykcji nie mogą opuścić 
domu, pod warunkiem, że duchowo dołą-
czą do wszystkich pozostałych wiernych, 
wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiego-
kolwiek grzechu i mają zamiar jak najszy-
bciej spełnić trzy zwyczajowe warunki.

Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również z 
prośbą, aby śmieci z cmentarza składać do 
przeznaczonych na ten cel kontenerów.

3.

4.

od 11.10.2020 do 8.11.2020

Módlmy się za wspólnoty 
działające przy naszej parafii,

aby nie zabrakło im 
gorliwych członków.

cd. ze strony 3

Jakub Sobieski
– Ojciec króla Jana

- Ty niewdzięczniku, ty parweniuszu!
Precz!
   Serce pana Jakobusa  załomotało gwałt-
ownie, krew uciekła mu z twarzy,
   Następnego dnia po wizycie u króla pan 
Jakobus opuścił Warszawę. Przybity i 
zgnębiony, nieomal oniemiały z żalu i 
urazy, poczuł się chory. Coś go dusiło, 
ciężko oddychał. Nawet nie próbował 
dosiąść wierzchowca. Wyruszył wozem, 
wymoszczonym sianem i nakrytym derka-
mi. Zmarł pan Jakubas „paraliżem ru-
szony” w Żółkwi, na rękach żony, dnia 
11 czerwca 1646 roku. Żył lat 58”.

Opr. Barbara Olak 

W kolejnym numerze przedstawimy pry-
watne życie pana Jakuba Sobieskiego, 
jako dobrego gospodarza, kochającego 
męża i ojca.

W listopadzie, w sposób szczególny, mo-
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego przez cały miesiąc o godz. 
18.00., w naszym kościele będzie odpra-
wiana Msza św. w intencji zmarłych           
z naszej parafii i zmarłych spoczywają-
cych na naszym cmentarzu. W zakrystii i 
kancelarii parafialnej przyjmujemy na 
wypominki i na listopadową Mszę św. za 
naszych zmarłych.

W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na pomoc misjonarzom, zebraliśmy 3543 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składa-
my serdeczne Bóg zapłać.

Siostry Pasjonistki z naszej parafii             
w imieniu sióstr misjonarek z Kamerunu 
bardzo dziękują wszystkim tym, którzy 
wspomogli misje tzn. ofiarowali na fanty 
pączki i nowe rzeczy z hurtowni oraz 
ofiary pieniężne. Siostry zebrały 2663 
PLN. Środki zostały przeznaczone dla 
dzieci z Kamerunu, gdzie siostry prowa-
dzą szkołę i przedszkole. Niech Bóg 
wszystkim wynagrodzi dobroć i ofiarność 
serca.

W tym tygodniu, 28 października, 
przypada, święto św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza.

7.

5.

6.

8.

Pielgrzymka Figury Matki Bożej 
Różańcowej do naszej parafii  . . . . . . . . . 3

Jakub Sobieski – Ojciec króla Jana . . . . . 3

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym rodzinnym i zawodo-
wym.

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