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XXXII Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Następnie będziemy
modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
3. W tym roku, ze względu na epidemię
COVID-19, odpust za zmarłych będzie
można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez
cały listopad. Osoby chore i starsze nie
muszą osobiście odwiedzać cmentarza,
zwłaszcza gdy z powodu restrykcji nie mogą opuścić domu, pod warunkiem że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych
wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar
jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe
warunki.

− środę,11 listopada, wspomnienie św.
Marcina z Tour, biskupa,
− w czwartek, 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,
− w piątek, 13 listopada, wspomnienie
św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników
Polski.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

fot. Rozbrajanie Niemców w Warszawie

ŚRODA godz. od 7.30 – 21.00
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00
PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

Na przełomie października i listopada 1918
roku wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że
odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. CDN...
Mariusz Jarosiński
Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/11listopada-swieto-niepodleglosci

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
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Mdr 6, 12-16
Czytanie z Księgi Mądrości: Mądrość jest
wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą,
którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem
siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to
szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi,
wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem
obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia
się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi
naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

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

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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L I T U R G I A

Oto słowo Boże

5. W tym tygodniu, przypadają następujące
święta liturgiczne:

− we wtorek, 10 listopada, wspomnienie
św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora
Kościoła,

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna
przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego
dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni
kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy św. Anny

4. W środę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Wyrazem
naszego patriotyzmu i troski o losy naszej
Ojczyzny niech będzie szczera i gorliwa
modlitwa.

− w poniedziałek, 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

11 Listopada
- Święto Niepodległości

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 4, 13-18
od 08.11.2020 do 13.11.2020
Módlmy się
za pośrednictwem Maryi
za zmarłych z naszych rodzin,
z naszej parafii, a szczególnie
za nienarodzone dzieci.
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Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan: Nie chcemy, bracia,
byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy
umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci,
którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy,
że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to
również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim.

Nr 609

S Ł O W A

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie,
że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana,
nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam
bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w
Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my,
żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy
porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw
Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy
z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie
tymi słowami.
Oto słowo Boże

ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
Por. Mt 24, 42a. 44
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie.
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EWANGELIA
Mt 25, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie
do dziesięciu panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem
z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan mło-dy
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i
nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do
sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły
kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i
drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz
nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę,
powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie
więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
Każdy z nas ma jakąś wizję swojego
życia. Niekiedy planujemy je bardzo
szczegółowo i z żelazną konsekwencją
staramy się realizować swoje zamierzenia.
Przeciwstawienie panien roztropnych
tym nierozsądnym wskazuje, że dążąc do
zamierzonego celu musimy uwzględniać
różne, czasem nieprzewidziane okoliczności. Gdy z różnych przyczyn, w tym również
z naszej winy, nie uda się wyznaczonego
celu zrealizować, modyfikujemy plan i
podejmujemy inne działania. Tak się
przedstawia zwykła kolej rzeczy. Nie dotyczy to jednak celu ostatecznego, jakim jest
nasze zbawienie. Gdy nie będziemy czujni i
roztropni, możemy nie zostać wpuszczenie
na ucztę weselną Pana.
Ks dr Waldemar R. Macko
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Odpust zupełny za zmarłych krok po kroku

Listopad miesiącem szczególnej
pomocy zmarłym

Stolica Apostolska wydała specjalny dekret zmieniający możliwość uzyskania odpustu, dostosowując ją do obecnej sytuacji pandemii
koronawirusa. Wyjaśniamy, jak można uzyskać odpust w nowych okolicznościach spowodowanych pandemią.

Listopad to czas, który w sposób szczególny nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Zatrzymujemy się dłużej nad grobami
naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas.
Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. W listopadzie
pamiętamy, by odwiedzić cmentarze a tam wyczyścić groby naszych bliskich, złożyć na nich kwiaty i zapalić znicze.
Mało kto ma tę świadomość, iż tajemnica
cmentarza przez nas nawiedzanego, który
stanowi najcenniejszy spichlerz każdej
parafii, stanowi swoiste wezwanie do refleksji
nad tajemnicą miłości wzajemnej. Cmentarz
jest miejscem spotkania tych, co umarli, i
tych, którzy wędrują w stronę bramy śmierci.
Wprawdzie między jednymi i drugimi nie ma
możliwości nawiązania kontaktu bezpośredniego, ale można to uczynić pośrednio
przez ręce Boga. Nasze modlitwy mogą
wspierać tych, co odeszli. Możemy jeszcze
wynagrodzić wyrządzone im krzywdy,
a zwłaszcza brak wdzięczności. Możemy
pomóc im w pokonywaniu ostatniego odcinka, prowadzącego wprost do domu Ojca.
Oni z kolei mogą wspierać nas przez
modlitwę w naszej intencji.

Figury na cmentarzu
Campo Santo w Rzymie
Pięknie obowiązki żywych wobec umarłych wyrażają cztery różne figury, umieszczone nad wejściem na cmentarz Campo
Santo w Rzymie:
Pierwsza z postaci siedzi pogrążona w
bólu - wyraża wierność wobec zmarłych,
zwłaszcza wobec rodziców, przyjaciół,
małżonków itp.
Druga postać wyciąga ręce ku niebu, jak
gdyby chciała błagać Pana życia i śmierci
o zbawienie dla tych, którzy odeszli wyraża obowiązek modlitwy za zmarłych.
Trzecia wyciąga ku niebu patenę ofiarną przypomina o obowiązku ofiary za
zmarłych.
Czwarta z figur skrawkiem swych szat
zasłania swoje usta - przypomina o obowiązku milczenia, smutku, łaskawości,
miłości, o tym, że nie należy przywoływać
złego obrazu życia zmarłych, według
reguły: De mortuis nil nisi bene (o zmarłych
należy albo dobrze, albo wcale nie mówić,
milczeć).

Te sceny szczególnie przemawiają do nas
w listopadzie, kiedy w sposób intensywniejszy modlimy się za naszych zmarłych.
Ale nie zapomnijmy również podziękować
za to, co dla nas po śmierci uczynili. To jest
tajemnica. Nie zawsze pamiętamy o tym, że
oni, nasi zmarli, czy to uczestniczący
w szczęściu wiecznym, czy oczekujący
w czyśćcu na osiągnięcie pełnej doskonałości, modlą się za nas. Modlą się o wiele
gorliwiej i więcej, niż my za nich. To jest
tajemnica, która odkryta zostanie dopiero
w wieczności, chociaż już tu, na ziemi,
można często namacalnie dostrzec ich
działanie. Nie dzielmy ludzi na żyjących i
zmarłych, ale traktujmy jednych i drugich jak
przyjaciół. Z tym, że ci, którzy już odeszli do
życia wiecznego, są lepszymi, wierniejszymi
przyjaciółmi, lepiej bowiem wiedzą, o jakie
wartości winniśmy zabiegać, by mieć udział
w dobrach wiecznych. Gotowi są pomóc
w tym, co najważniejsze.

Obustronna pomoc
Ale ta pomoc ma być obustronna, bilateralna. Z naszej strony może ona być realizowana w różny sposób poprzez ofiarowanie w intencji zmarłych naszych dobrych
czynów. Szczególnie cenna jest łaska
odpustu. Polega on na darowaniu doczesnej
kary należnej za grzechy. Łaska odpustu
jest skuteczna wówczas, gdy człowiek,
któremu pragniemy ofiarować ten dar, zmarł
w stanie łaski uświęcającej, czyli za życia
uzyskał odpuszczenie kary wiecznej. Należy
podkreślić, że nigdy nie możemy być pewni
tego, czy ktoś zmarł w stanie grzechu
ciężkiego czy też w stanie żalu za swe złe
czyny, dlatego też nikogo ze zmarłych nie
wykluczajmy z naszej modlitwy.
Stąd wniosek, że trzeba pomagać duszom
czyśćcowym, skoro Bóg dał nam taką możliwość, że nasz dar przynosi im ulgę i
skraca męki. Pomagać zmarłym trzeba
zawsze, nie tylko w czasie bezpośrednim po
śmierci.

Tu liczy się każdy czyn: przede wszystkim
modlitwa, także dobre czyny spełniane z miłości do zmarłego, w szczególności: post,
jałmużna, umartwienie, a najbardziej ofiara
Mszy św.
Wprawdzie w Piśmie Świętym nie pojawia się
ani razu termin „czyściec”. Są tam jednak
teksty wskazujące na możliwość oczyszczenia
po śmierci. Na przykład Druga Księga Machabejska mówi o ofierze składanej za zmarłych. Kościół od początku pamiętał o zmarłych i
ofiarował im pomoc, by po oczyszczeniu mogli
dojść do szczęścia wiecznego. Św. Jan
Chryzostom (zm. 407) zachęcał: „Nieśmy im
pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie
Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca,
dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za
zmarłych przynoszą im jakąś pociechę?”.

Czyściec
Aby choć w części pojąć, na czym polega
czyściec i jakie jest jego miejsce w Boskiej
ekonomii zbawienia, warto zacytować fragment
Traktatu o czyśćcu św. Katarzyny z Genui:
„Gdyby dusza miała stanąć przed obliczem
Boga, mając na sobie nieco plam niezmazanych, uważałaby to za wielką obelgę wyrządzoną Majestatowi Bożemu i odczuwałaby
z tego powodu większą mękę niż pozostanie
dziewięć razy dłużej w czyśćcu (…). Im bardziej dusza poznaje Boga, tym więcej Go ceni,
a poznaje Go w miarę, jak oczyszcza się
z grzechu, opóźnienie staje się tym straszniejsze...”.
Warto w listopadzie w sposób szczególny
pomyśleć o tej pomocy duchowej dla swych
zmarłych, bo i kiedyś nam taka pomoc będzie
potrzebna. Niech przez modlitwę, ofiary Mszy
św., jałmużny i wszelkie objawy dobroci serca
powstaje nasza żywa więź ze zmarłymi.

W jakich dniach można uzyskać odpust? Czy nawiedzając cmentarz należy tam lub
odmówić konkretne modlitwy?
– wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiaBYŁO: Wyłącznie w dniach 1-8 listopada
JEST: W tym roku istnieje możliwość wyboru
dowolnych ośmiu dni spośród wszystkich dni
listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez
poszczególnych wiernych, mogą być od siebie
oddzielone. Ilość odpustów pozostaje bez
zmian, zmieniają się jedynie dni, w które
można uzyskać odpust .

BYŁO: Tak – należy wyzbyć się przywiązania rowanie Bogu cierpień i niedogodności swego
do grzechu (nawet lekkiego) i odmówić życia
modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np.
“Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario”)
Czy trzeba być w stanie łaski uświęcają-

JEST: Osoby wyłączone z obowiązku
nawiedzenia cmentarza mają obowiązek
duchowo łączyć się z wiernymi pobożnie nawiedzającymi miejsca święte i mają w oboCzy należy nawiedzić w tych dniach wiązku:
– odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych
cmentarz?
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej
BYŁO: Tak
Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z
JEST: Tak, jednak obowiązek ten nie dotyczy oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec,
osób chorych, starszych i wszystkich, którzy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu),
z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład ze względu na kwaran- lub
tannę. Pozostałe osoby, aby odpust był waż- – podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragny, muszą w te dni nawiedzić cmentarz.
mentów Ewangelii z liturgii za zmarłych,

cej?

BYŁO: Tak
JEST: Tak. Jeśli niemożliwe jest przystąpienie
do spowiedzi świętej i przyjęcie Komunii Świętej w listopadzie, należy kiedy to tylko będzie
możliwe (w listopadzie bądź innym możliwym
miesiącu, czasie) spełnić trzy zwyczajne
warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia
eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego).
Źródło:

https://stacja7.pl/wiara/odpust-zupelny-za-zmarlychkrok-po-kroku-wyjasniamy-zmiany/

Uroczystość Wszystkich Świętych w naszej parafii
W związku z pandemią, tradycyjna procesja na cmentarz połączona z modlitwą za zmarłych, w tym roku została zastąpiona procesją wokół
naszego kościoła. W czasie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego cmentarz parafialny był zamknięty. Odpust za zmarłych
można uzyskać w dowolnych 8-miu dniach listopada. Przez cały miesiąc o godz. 18.00. w naszym kościele jest odprawiana Msza św.
w intencji zmarłych z naszej parafii i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmowane są
intencje na wypominki i na listopadowe msze św. za naszych zmarłych.

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.

Fot. Anna Pakula.

Ks. Paweł Staniszewski
Źródło:

https://www.niedziela.pl/artykul/34186/nd/Listopadmiesiacem-szczegolnej-pomocy

Akcja Różaniec do Granic Nieba
1 listopada, w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, w czasie Mszy św. zainicjowano modlitewną akcję Różaniec do
Granic Nieba - modlitwę pokutną za wszystkie grzechy i zaniedbania przeciwko życiu. Różaniec do Granic Nieba to
kontynuacja inicjatywy sprzed trzech lat, kiedy modlący się stanęli na granicach Polski. Akcja trwała w dniach 1-8.11.br.
2 listopada organizatorzy odnotowali ponad 13 tys. miejsc na całym świecie, w których ludzie brali udział w akcji.
Modlitwa odbywała się zarówno w parafiach, klasztorach, ale także hospicjach, zakładach karnych, szpitalach, przy
przydrożnych krzyżach i kaplicach, ale także w prywatnych domach i rodzinach.
Źródło: https://www.rozaniecdogranic.pl
2zw
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Odpust zupełny za zmarłych krok po kroku

Listopad miesiącem szczególnej
pomocy zmarłym

Stolica Apostolska wydała specjalny dekret zmieniający możliwość uzyskania odpustu, dostosowując ją do obecnej sytuacji pandemii
koronawirusa. Wyjaśniamy, jak można uzyskać odpust w nowych okolicznościach spowodowanych pandemią.

Listopad to czas, który w sposób szczególny nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Zatrzymujemy się dłużej nad grobami
naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas.
Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. W listopadzie
pamiętamy, by odwiedzić cmentarze a tam wyczyścić groby naszych bliskich, złożyć na nich kwiaty i zapalić znicze.
Mało kto ma tę świadomość, iż tajemnica
cmentarza przez nas nawiedzanego, który
stanowi najcenniejszy spichlerz każdej
parafii, stanowi swoiste wezwanie do refleksji
nad tajemnicą miłości wzajemnej. Cmentarz
jest miejscem spotkania tych, co umarli, i
tych, którzy wędrują w stronę bramy śmierci.
Wprawdzie między jednymi i drugimi nie ma
możliwości nawiązania kontaktu bezpośredniego, ale można to uczynić pośrednio
przez ręce Boga. Nasze modlitwy mogą
wspierać tych, co odeszli. Możemy jeszcze
wynagrodzić wyrządzone im krzywdy,
a zwłaszcza brak wdzięczności. Możemy
pomóc im w pokonywaniu ostatniego odcinka, prowadzącego wprost do domu Ojca.
Oni z kolei mogą wspierać nas przez
modlitwę w naszej intencji.

Figury na cmentarzu
Campo Santo w Rzymie
Pięknie obowiązki żywych wobec umarłych wyrażają cztery różne figury, umieszczone nad wejściem na cmentarz Campo
Santo w Rzymie:
Pierwsza z postaci siedzi pogrążona w
bólu - wyraża wierność wobec zmarłych,
zwłaszcza wobec rodziców, przyjaciół,
małżonków itp.
Druga postać wyciąga ręce ku niebu, jak
gdyby chciała błagać Pana życia i śmierci
o zbawienie dla tych, którzy odeszli wyraża obowiązek modlitwy za zmarłych.
Trzecia wyciąga ku niebu patenę ofiarną przypomina o obowiązku ofiary za
zmarłych.
Czwarta z figur skrawkiem swych szat
zasłania swoje usta - przypomina o obowiązku milczenia, smutku, łaskawości,
miłości, o tym, że nie należy przywoływać
złego obrazu życia zmarłych, według
reguły: De mortuis nil nisi bene (o zmarłych
należy albo dobrze, albo wcale nie mówić,
milczeć).

Te sceny szczególnie przemawiają do nas
w listopadzie, kiedy w sposób intensywniejszy modlimy się za naszych zmarłych.
Ale nie zapomnijmy również podziękować
za to, co dla nas po śmierci uczynili. To jest
tajemnica. Nie zawsze pamiętamy o tym, że
oni, nasi zmarli, czy to uczestniczący
w szczęściu wiecznym, czy oczekujący
w czyśćcu na osiągnięcie pełnej doskonałości, modlą się za nas. Modlą się o wiele
gorliwiej i więcej, niż my za nich. To jest
tajemnica, która odkryta zostanie dopiero
w wieczności, chociaż już tu, na ziemi,
można często namacalnie dostrzec ich
działanie. Nie dzielmy ludzi na żyjących i
zmarłych, ale traktujmy jednych i drugich jak
przyjaciół. Z tym, że ci, którzy już odeszli do
życia wiecznego, są lepszymi, wierniejszymi
przyjaciółmi, lepiej bowiem wiedzą, o jakie
wartości winniśmy zabiegać, by mieć udział
w dobrach wiecznych. Gotowi są pomóc
w tym, co najważniejsze.

Obustronna pomoc
Ale ta pomoc ma być obustronna, bilateralna. Z naszej strony może ona być realizowana w różny sposób poprzez ofiarowanie w intencji zmarłych naszych dobrych
czynów. Szczególnie cenna jest łaska
odpustu. Polega on na darowaniu doczesnej
kary należnej za grzechy. Łaska odpustu
jest skuteczna wówczas, gdy człowiek,
któremu pragniemy ofiarować ten dar, zmarł
w stanie łaski uświęcającej, czyli za życia
uzyskał odpuszczenie kary wiecznej. Należy
podkreślić, że nigdy nie możemy być pewni
tego, czy ktoś zmarł w stanie grzechu
ciężkiego czy też w stanie żalu za swe złe
czyny, dlatego też nikogo ze zmarłych nie
wykluczajmy z naszej modlitwy.
Stąd wniosek, że trzeba pomagać duszom
czyśćcowym, skoro Bóg dał nam taką możliwość, że nasz dar przynosi im ulgę i
skraca męki. Pomagać zmarłym trzeba
zawsze, nie tylko w czasie bezpośrednim po
śmierci.

Tu liczy się każdy czyn: przede wszystkim
modlitwa, także dobre czyny spełniane z miłości do zmarłego, w szczególności: post,
jałmużna, umartwienie, a najbardziej ofiara
Mszy św.
Wprawdzie w Piśmie Świętym nie pojawia się
ani razu termin „czyściec”. Są tam jednak
teksty wskazujące na możliwość oczyszczenia
po śmierci. Na przykład Druga Księga Machabejska mówi o ofierze składanej za zmarłych. Kościół od początku pamiętał o zmarłych i
ofiarował im pomoc, by po oczyszczeniu mogli
dojść do szczęścia wiecznego. Św. Jan
Chryzostom (zm. 407) zachęcał: „Nieśmy im
pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie
Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca,
dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za
zmarłych przynoszą im jakąś pociechę?”.

Czyściec
Aby choć w części pojąć, na czym polega
czyściec i jakie jest jego miejsce w Boskiej
ekonomii zbawienia, warto zacytować fragment
Traktatu o czyśćcu św. Katarzyny z Genui:
„Gdyby dusza miała stanąć przed obliczem
Boga, mając na sobie nieco plam niezmazanych, uważałaby to za wielką obelgę wyrządzoną Majestatowi Bożemu i odczuwałaby
z tego powodu większą mękę niż pozostanie
dziewięć razy dłużej w czyśćcu (…). Im bardziej dusza poznaje Boga, tym więcej Go ceni,
a poznaje Go w miarę, jak oczyszcza się
z grzechu, opóźnienie staje się tym straszniejsze...”.
Warto w listopadzie w sposób szczególny
pomyśleć o tej pomocy duchowej dla swych
zmarłych, bo i kiedyś nam taka pomoc będzie
potrzebna. Niech przez modlitwę, ofiary Mszy
św., jałmużny i wszelkie objawy dobroci serca
powstaje nasza żywa więź ze zmarłymi.

W jakich dniach można uzyskać odpust? Czy nawiedzając cmentarz należy tam lub
odmówić konkretne modlitwy?
– wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiaBYŁO: Wyłącznie w dniach 1-8 listopada
JEST: W tym roku istnieje możliwość wyboru
dowolnych ośmiu dni spośród wszystkich dni
listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez
poszczególnych wiernych, mogą być od siebie
oddzielone. Ilość odpustów pozostaje bez
zmian, zmieniają się jedynie dni, w które
można uzyskać odpust .

BYŁO: Tak – należy wyzbyć się przywiązania rowanie Bogu cierpień i niedogodności swego
do grzechu (nawet lekkiego) i odmówić życia
modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np.
“Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario”)
Czy trzeba być w stanie łaski uświęcają-

JEST: Osoby wyłączone z obowiązku
nawiedzenia cmentarza mają obowiązek
duchowo łączyć się z wiernymi pobożnie nawiedzającymi miejsca święte i mają w oboCzy należy nawiedzić w tych dniach wiązku:
– odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych
cmentarz?
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej
BYŁO: Tak
Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z
JEST: Tak, jednak obowiązek ten nie dotyczy oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec,
osób chorych, starszych i wszystkich, którzy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu),
z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład ze względu na kwaran- lub
tannę. Pozostałe osoby, aby odpust był waż- – podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragny, muszą w te dni nawiedzić cmentarz.
mentów Ewangelii z liturgii za zmarłych,

cej?

BYŁO: Tak
JEST: Tak. Jeśli niemożliwe jest przystąpienie
do spowiedzi świętej i przyjęcie Komunii Świętej w listopadzie, należy kiedy to tylko będzie
możliwe (w listopadzie bądź innym możliwym
miesiącu, czasie) spełnić trzy zwyczajne
warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia
eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego).
Źródło:

https://stacja7.pl/wiara/odpust-zupelny-za-zmarlychkrok-po-kroku-wyjasniamy-zmiany/

Uroczystość Wszystkich Świętych w naszej parafii
W związku z pandemią, tradycyjna procesja na cmentarz połączona z modlitwą za zmarłych, w tym roku została zastąpiona procesją wokół
naszego kościoła. W czasie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego cmentarz parafialny był zamknięty. Odpust za zmarłych
można uzyskać w dowolnych 8-miu dniach listopada. Przez cały miesiąc o godz. 18.00. w naszym kościele jest odprawiana Msza św.
w intencji zmarłych z naszej parafii i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmowane są
intencje na wypominki i na listopadowe msze św. za naszych zmarłych.

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.

Fot. Anna Pakula.

Ks. Paweł Staniszewski
Źródło:

https://www.niedziela.pl/artykul/34186/nd/Listopadmiesiacem-szczegolnej-pomocy

Akcja Różaniec do Granic Nieba
1 listopada, w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, w czasie Mszy św. zainicjowano modlitewną akcję Różaniec do
Granic Nieba - modlitwę pokutną za wszystkie grzechy i zaniedbania przeciwko życiu. Różaniec do Granic Nieba to
kontynuacja inicjatywy sprzed trzech lat, kiedy modlący się stanęli na granicach Polski. Akcja trwała w dniach 1-8.11.br.
2 listopada organizatorzy odnotowali ponad 13 tys. miejsc na całym świecie, w których ludzie brali udział w akcji.
Modlitwa odbywała się zarówno w parafiach, klasztorach, ale także hospicjach, zakładach karnych, szpitalach, przy
przydrożnych krzyżach i kaplicach, ale także w prywatnych domach i rodzinach.
Źródło: https://www.rozaniecdogranic.pl
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2020 r.

Nr 609/ 8 listopada ISSN 2080-0010

XXXII Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Następnie będziemy
modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
3. W tym roku, ze względu na epidemię
COVID-19, odpust za zmarłych będzie
można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez
cały listopad. Osoby chore i starsze nie
muszą osobiście odwiedzać cmentarza,
zwłaszcza gdy z powodu restrykcji nie mogą opuścić domu, pod warunkiem że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych
wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar
jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe
warunki.

− środę,11 listopada, wspomnienie św.
Marcina z Tour, biskupa,
− w czwartek, 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,
− w piątek, 13 listopada, wspomnienie
św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników
Polski.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

fot. Rozbrajanie Niemców w Warszawie

ŚRODA godz. od 7.30 – 21.00
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00
PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

Na przełomie października i listopada 1918
roku wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że
odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. CDN...
Mariusz Jarosiński
Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/11listopada-swieto-niepodleglosci

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

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Mdr 6, 12-16
Czytanie z Księgi Mądrości: Mądrość jest
wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą,
którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem
siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to
szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi,
wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem
obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia
się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi
naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE
od 08.11.2020 do 13.11.2020
Módlmy się
za pośrednictwem Maryi
za zmarłych z naszych rodzin,
z naszej parafii, a szczególnie
za nienarodzone dzieci.

Nr 609
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Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan: Nie chcemy, bracia,
byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy
umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci,
którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy,
że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to
również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim.

Nr 609

Oto słowo Boże

ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie.
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Mt 25, 1-13

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Tes

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie,
że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana,
nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam
bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w
Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my,
żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy
porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw
Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy
z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie
tymi słowami.

EWANGELIA

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

1

S Ł O W A

Por. Mt 24, 42a. 44

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

PIERWSZE CZYTANIE

Oto słowo Boże

5. W tym tygodniu, przypadają następujące
święta liturgiczne:

− we wtorek, 10 listopada, wspomnienie
św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora
Kościoła,

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna
przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego
dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni
kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy św. Anny

4. W środę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Wyrazem
naszego patriotyzmu i troski o losy naszej
Ojczyzny niech będzie szczera i gorliwa
modlitwa.

− w poniedziałek, 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

L I T U R G I A

11 Listopada
- Święto Niepodległości

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie
do dziesięciu panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem
z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan mło-dy
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i
nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do
sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły
kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i
drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz
nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę,
powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie
więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
Oto Słowo Pańskie

KOMENTARZ
Każdy z nas ma jakąś wizję swojego
życia. Niekiedy planujemy je bardzo
szczegółowo i z żelazną konsekwencją
staramy się realizować swoje zamierzenia.
Przeciwstawienie panien roztropnych
tym nierozsądnym wskazuje, że dążąc do
zamierzonego celu musimy uwzględniać
różne, czasem nieprzewidziane okoliczności. Gdy z różnych przyczyn, w tym również
z naszej winy, nie uda się wyznaczonego
celu zrealizować, modyfikujemy plan i
podejmujemy inne działania. Tak się
przedstawia zwykła kolej rzeczy. Nie dotyczy to jednak celu ostatecznego, jakim jest
nasze zbawienie. Gdy nie będziemy czujni i
roztropni, możemy nie zostać wpuszczenie
na ucztę weselną Pana.
Ks dr Waldemar R. Macko
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