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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie
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Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

PIERWSZE CZYTANIE 
Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b

Czytanie z Księgi Jozuego: Jozue zgromadził 
w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wez-
wał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów 
i zwierzchników, którzy się stawili przed Bo-
giem. Jozue przemówił wtedy do całego na-
rodu: «Gdyby wam się nie podobało służyć 
Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chce-
cie, czy bóstwom, którym służyli wasi przod-
kowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóst-
wom Amorytów, w których kraju zamieszka-
liście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu». 
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: «Dalecy 
jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, 
a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg 
nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z 
ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On 
przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i 
ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i 
wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi 
przechodziliśmy? My również chcemy służyć 
Panu, bo On jest naszym Bogiem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 

20-21. 22-23
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, * 
uszy Jego otwarte na ich wołanie. 
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło 
czyniącym, * 
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc * 
i ratuje ich od wszelkiej udręki. 
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi 
sprawiedliwy, * 
ale Pan go ze wszystkich wybawia. 
On czuwa nad każdą jego kością * 
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, * 
wrogów sprawiedliwego spotka kara. 
Pan odkupi dusze sług swoich, * 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 5, 21-32

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan:  Bracia:  Bądźcie  sobie  wzajemnie  
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W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek, 24 sierpnia, święto św. Bartło-
mieja, Apostoła,
- w czwartek, 26 sierpnia, uroczystość NMP
Częstochowskiej,
- w piątek, 27 sierpnia, wspomnienie św.
Moniki,
- w sobotę, 28 sierpnia, wspomnienie św.
Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i 
przetworów owocowych. Kiermasz będzie 
trwał do godz. 14.00.

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

Jak każdego roku pomagamy najubo-
ższym rodzinom z naszej parafii w przy-
gotowaniu dzieci do nowego roku szkol-
nego. Przed kościołem prowadzimy zbiór-
kę ofiar na ten cel.

W niedzielę, 12 września przypada 338 
rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Ze względu 
na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąc-
lecia i matki Elżbiety Czackiej, w naszym 
kościele nie będzie uroczystej Mszy św.     
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. w intencji parafian.

      

 

K O M E N T A R Z

„Komu chcecie służyć?” To pytanie sta-
wia Jozue przed Izraelitami, którzy nie są 
stali w przymierzu z Panem. W naszej 
codzienności często możemy ich przypo-
minać, przedkładając bożki doczesności 
nad Boga Jedynego i Prawdziwego. 

    Chrystus uczy nas, że służba wyraża 
się w całkowitym darze z siebie. Daje nam 
przykład takiej służby w Eucharystii. To 
znak Jego miłości, który jest darem bycia 
dla nas. Aby przyjąć ten dar, trzeba 
zachować postawę sługi, bycia dobrym jak 
chleb. 

   Dlatego drugi człowiek stanowi dla nas 
drogę do Boga. Zatem jednym z pier-
wszych miejsc, w których mamy uczyć się 
ducha służby jest rodzina. To w niej Bóg 
chce kształto-wać nas we wzajemnych re-
lacjach, tak abyśmy otworzyli nasze serca 
na Bożą obecność.  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 6, 63c. 68c

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty 
masz słowa życia wiecznego

EWANGELIA
J 6, 55. 60-69

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: W sy-
nagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Cia-
ło moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew 
moja jest prawdziwym napojem». A wielu 
spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mó-
wiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słu-
chać?» Jezus jednak, świadom tego, że ucz-
niowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To 
was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowiecze-
go wstępującego tam, gdzie był przed-tem? To 
Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Sło-
wa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i 
są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie 
wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, 
którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł 
więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt 
nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu 
to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu 
uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. 
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy 
chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon 
Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i 
poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Oto Słowo Pańskie

4.

Zapraszamy do naszej 
Galerii w niedzielę.

Zobaczyć muzykę mistrzów
- wystawa malarstwa w Dzwonnicy
Elżbieta Czaplińska-Kania. . . . . . . . . .  4

11.07.2021 - 12.09.2021 
Módlmy się za Kościół 
w krajach misyjnych, 

aby ci, którzy zostali posłani 
do głoszenia Ewangelii 
pomagali wielu ludziom 

poznać Jezusa.

5.

poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niecha 
jbędą poddane swym mężom, jak Panu, bo 
mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową 
Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – 
we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i 
Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy 
obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, 
aby samemu sobie przedstawić Kościół jako 
chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, 
czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 
nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje 
żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją 
żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy 
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego 
ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami 
Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i 
matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą 
dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a 
ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 
Kościoła. 

Oto słowo Boże

22 sierpnia 2021 r.
Procesja różańcowa 

za Polskę 
ulicami Warszawy

12.30 Msza św. w Katedrze św. Mi-   
chała Archanioła i św. Floriana.
14.00 Rozpoczęcie procesji pod pom-
nikiem Ks. Ignacego Sorupki.

Wynagradzamy
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

nieustanna adoracja 
Najśw. Sakramentu 

Od 1 sierpnia 2021 r.

w Gietrzwałdzie

W Domu Rekolekcyjnym Archidie-
cezji Warmińskiej Domus Mariae      
w Gietrzwałdzie powstała Kaplica 
Pokoju z piękną figurą Matki Bożej 
z monstrancją.

Plakat i więcej informacji znajduje się 
na stronie parafialnej i profilu Fb.

Od 1 sierpnia 2021 r. - nieustanna 
adoracja Najśw. Sakramentu 
w Gietrzwałdzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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   Matka Elżbieta Róża Czacka lubiła mawiać, 
że „miłość zawsze i wszędzie” powinna stano-
wić priorytet naszego życia – zarówno w jej 
wymiarze humanistycznym, jak i nadprzyro-
dzonym. Wiele swych wspaniałych przemy-
śleń pozostawiła także współsiostrom z zało-
żonego przez siebie Zgromadzenia. Jej „Dyre-
ktorium” jest prawdziwą „perełką”. To w istocie 
osobne zapiski uporządkowane w kilka blo-
ków tematycznych, takich jak: „Podstawy 
życia”, „O charakterze Dzieła”, „Zgromadzenie 
Sióstr FSK”. Choć powstawały równolegle, 
mają bardzo zróżnicowany charakter. Choć 
Matka Czacka posługiwała się formą osobistej 
notatki, czasem o bardzo intymnym charakte-
rze, bo sporządzonej podczas osobistych re-
fleksji. Układała w nich jednak zasady postę-
powania dla sióstr, formułowała wskazówki, 
sugestie, nakazy, a nawet… groźby. Ten nie-
zwykły „regulamin” przygotowany z myślą           
o Zgromadzeniu zakonnym, może być też
ciekawą lekturą dla czytelnika z zewnątrz.
Opowiada bowiem nie tylko o życiu Zgroma-
dzenia i niewidomych, ale o szeroko pojętej
przestrzeni Kościoła, wewnątrz której żyjemy i
my.

   „Wszystko w tym życiu powinno płynąć           
z miłości Chrystusowej. Jedyną pobudką i je-
dyną racją wszystkich naszych myśli, słów i 
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

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

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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W tym roku mija 10 lat od śmierci ks. prałata Bogusława Bijaka, proboszcza 
parafii św. Anny w Wilanowie w latach 1980-2005. Msza Święta w intencji księdza 
prałata Bogusława Bijaka zostanie odprawiona w następną niedzielę, 29 sierpnia 
2021 r. o godz. 8.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

nia księdza Jerzego Popiełuszki, a po jego 
śmierci, wspomnienia o tym wielkim polskim 
patriocie i męczenniku.

W 1976 r. nadano mu przywilej noszenia 
pierścienia, rokiety i mantoletu – oznak i 
strojów przysługujących biskupom i prałatom 
Kościoła Katolickiego. Pracując w Kurii 
jednocześnie studiował w Akademii Teologii 
Katolickiej historię sztuki i teologię.

Współdziałał z księżmi Franciszkiem Bla-
chnickim i Wojciechem Danielskim, organiz-
ując w Archidiecezji Warszawskiej młodzie-
żowy Ruch Światło-Życie. Dla młodzieży ze 
Stolicy prowadził wykłady oazowe m.in. na 
Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem. 
W podwarszawskiej Magdalence, dla war-
szawskich grup młodzieżowych, zorganizo-
wał ośrodek rekolekcyjny, który w 1977 r. 
odwiedził kardynał Karol Wojtyła, żywo 
interesujący się działalnością oazową. 

W 1978 r. Prymas Polski ksiądz Kardynał 
Stefan Wyszyński mianował księdza Bogu-
sława Asystentem Ruchu Ludowego.

Podczas swoich bytności w Wilanowie ks. 
Bogusław widział opłakany stan kościoła św. 
Anny i budynków parafialnych. Zwrócił się do 
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
aby mianował go proboszczem w tej histo-
rycznej, królewskiej świątyni. A ponieważ 
dotychczasowy proboszcz ks. Konieczny był 
już starszym, schorowanym człowiekiem, 
Ksiądz Prymas przychylił się do prośby 
księdza Bogusława, powierzając mu zarząd 
tej parafii. Przekazanie zarządu nad parafią 
miało miejsce 21 stycznia 1980 r. 
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Krzysztof Kanabus

Miłość życia hrabianki Czackiej – cd.
   Jeden z najbardziej kochanych polskich cmentarzy znajduje się w Puszczy Kampinoskiej, na podwarszawskich wydmach. Wygląda ubogo, 
za to spowity jest cudownym aromatem żywicy płynącej z sosnowych pni. Z rzędami drewnianych krzyży – sprawia wrażenie jakby nieco zanie-
dbanego. Ale to tylko złudzenie. W prostych grobach z piasku przykrytego kamieniem, spoczywają zmarli. Niektórzy dlatego, że ten cmentarz 
wymarzyli sobie na miejsce spoczynku swego ciała, inni dlatego, że w ten sposób chciała ich uhonorować miejscowa społeczność.  Obok sie-
bie leżą przedstawiciele warszawskiej inteligencji, poeci i pisarze, artyści i twórcy, siostry zakonne i księża związani z Laskami, potomkowie ro-
dów arystokratycznych i szlacheckich, a także żołnierze Armii Krajowej. No i oczywiście są tu zmarli pracownicy, wychowawcy i wychowanko-
wie Zakładu dla Niewidomych w Laskach oraz członkowie rodzin mieszkających przy Zakładzie.
   Tu spoczywa również Matka tego wspaniałego dzieła – niewidoma hrabianka Róża Czacka, która jeszcze jako młoda, świecka kobieta zało-
żyła w 1911 r. w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Kiedy w 1922 r. po parcelacji dóbr ziemskich właściciela Lasek, Antoniego 
Daszewskiego, ofiarowano Róży Czackiej trzy morgi ziemi, utworzyła tu niewielki zagajnik nazwany „Różana”. Dał on początek Zakładowi dla 
Ociemniałych. Wkrótce Róża postanowiła przywdziać franciszkański habit i już jako Matka Elżbieta, w roku 1924, założyła Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Krucjata Jednej Intencji

 uczynków powinna być miłość czerpana bez- 
ustannie z Serca Jezusowego, a powracająca 
ku Niemu w aktach miłości i uczynkach miło-
siernych, skierowanych ku Niemu poprzez 
bliźnich, w uczynkach miłosiernych, których 
pełne powinno być nasze życie” – pisze Ma-
tka Elżbieta w swoim „Dyrektorium”, a w in-
nym jego miejscu dodaje: „Jedną z wartości, 
którą jedynie mądrość płynąca z Boga ocenić 
umie, jest cierpienie. Cierpienie wstrętne na-
turze człowieka, bez którego jednak nie może 
być mowy o świętości. (...) Przyjęte przez nas 
z poddaniem się woli Bożej i z miłości ku Nie-
mu, zlewa na duszę pokój i radość, te dwa 
owoce Ducha Świętego, «których świat nie 
dawa» i dać nigdy nie może”.

Danuta Dajmund
Źródło:
https://www.apchor.pl/2013/10/24/Milosc-zycia-
hrabianki-Czackiej

Tekst opracowano w oparciu o fragmenty 
„Dyrektorium” i teksty z książki „O niewido-
mych” Matki Elżbiety Czackiej, a także korzy-
stając z informacji zawartych na stronach 
internetowych: www.triuno.pl; 
www.laski.edu.pl; 
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl; 
www.zwoje-scrolls.com; www.kmt.pl

 W książce „O Niewidomych” pisząc o tym, 
jak opiekować się osobami niewidomymi, 
Matka Elżbieta Czacka akcentowała zwła-
szcza konieczność indywidualnego podej-
ścia do każdego człowieka i to, że trzeba 
mu towarzyszyć w taki sposób, by mógł 
„dać całą swoją miarę”, a pomagać mu tyl-
ko w tym, czemu sam naprawdę nie będzie 
w stanie sprostać. W przeciwnym razie, po-
moc drugiemu człowiekowi w nieuchronny 
sposób prowadzi do ograniczenia jego wol-
ności. Tymczasem Matka Czacka słusznie 
rozumiała wychowanie, jako prowadzenie 
do samodzielności „pod naszą czujną opie-
ką”. Wychodziła z założenia, że najwięk-
szym dramatem nie jest wcale fizyczna nie-
pełnosprawność, lecz ubóstwo ducha i wy-
obraźni. To one w efekcie prowadzi do ni-
kąd. Tylko człowiek samodzielny i ciekawy 
otaczającej go rzeczywistości, będzie umiał 
odróżnić dobro od zła i wybierać dobro.          
W tej cennej pozycji, jak w każdej swej pra-
cy Matka Elżbieta Czacka przypomina pra-
wdy istotne, znacznie przekraczające wąs-
kie ramy tyflologii, wychodząc z założenia, 
że o wychowaniu trzeba mówić w szerokiej 
perspektywie porządku nadprzyrodzonego, 
gdyż dla wychowanka najważniejszym 
darem ma być wiara.

Tak wspomina księdza Bogusława prof. Jan 
Żaryn syn Stanisława: 
„Kiedy się urodziłem w 1958 r., ksiądz Bogu-
sław był już obecny w naszym domu rodzin-
nym. Jako student Politechniki Warszawskiej 
uczęszczał na zajęcia mojego ojca Stanisława 
znanego architekta i konserwatora zabytków. 
W 1961 r. ksiądz Bogusław został wikariuszem 
w naszej parafii św. Aleksandra. Trzy lata póź-
niej mój ojciec już nie żył. Gdy skończyłem sie-
dem lat, zostałem ministrantem. Ksiądz Bogu-
sław zorganizował dla nas studium lektorskie 
dla kształtowania postaw służby liturgicznej”.

Bogusław będąc jeszcze studentem Polite-
chniki wstąpił do Seminarium Duchownego        
w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał     
z rąk księdza Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 1956 r., 
dwa miesiące po wyjściu Prymasa z komuni-
stycznego więzienia w Komańczy. 

Pierwszą parafią do której trafił ksiądz wikary 
Bogusław był Leoncin z kościołem św. Małgo-
rzaty, drugą podwarszawski Piastów z parafią 
Matki Bożej Częstochowskiej. Kolejną była pa-
rafia warszawska św. Andrzeja przy ulicy Chło-
dnej. Łącznie w tych trzech parafiach ksiądz 
Bogusław spędził tylko pięć lat. Natomiast       
w 1961 r., jak wyżej wspomniano, trafił jako 
wikariusz do warszawskiej parafii św. Aleksan-
dra przy Trakcie Królewskim, gdzie spędził 19 
lat. Jednocześnie z posługą w parafii św. Ale-
ksandra, podjął pracę w warszawskiej Kurii 
Metropolitalnej, pracując w niej do 1990 r., jako 
notariusz i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa. 
Był twórcą wydawnictwa, a także zorganizo-
wał drukarnię publikującą między innymi kaza-

10. rocznica śmierci ks. Bogusława Bijaka

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
   To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca. Wspomnienie Maryi Królowej zostało wpro-
wadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 
roku, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

   Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 
1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to 
święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny      
w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to 
również międzynarodowe kongresy maryjne 
odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln 
(1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch 
pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie 
Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 ma-
ja, ale w wyniku posoborowej reformy kalenda-
rza liturgicznego przesunięto je na oktawę uro-
czystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia.  
   W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by 
wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej 

Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, któ-
re tę prawdę zawierają. W raju pojawia się za-
powiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża 
(Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają 
do Maryi: "Błogosławiona jesteś między nie-
wiastami" (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy 
wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pier-
wsza. Sama też Maryja w proroczym natch-
nieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto błogo-
sławić Mnie będą odtąd wszystkie pokole-
nia" (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera taką rela-
cję: "Potem ukazał się znak na niebie: Niewia-
sta obleczona w słońce i księżyc pod Jej sto-
pami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwu-
nastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tra-

dycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
   Drugim źródłem naszej wiary w królowanie 
Maryi jest podanie ustne, które objawia się w 
zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach 
jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, 
a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 
1600 lat temu tak pisze o Maryi: "Dziewico 
czcigodna, Królowo i Pani", "po Trójcy jest Pa-
nią wszystkich", "jest Panią wszystkich śmier-
telnych". Samego siebie nazywa "sługą Ma-
ryi".Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również do-
ktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą "Pa-
nią" (Domina). W dawnej terminologii ozna-
czało to słowo godność władcy i króla. 

Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa 
Maryję nie tylko Panią, ale "panującą nad 
wszystkimi ludźmi". Przy tej okazji wypowiada 
przepiękne słowa: "Stałem się sługą Twoim, 
boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela". 
Św. German, patriarcha Konstantynopola       
(+ 732), nazywa Maryję "Królową wszystkich 
mieszkańców ziemi", a św. Jan Damasceński 
(+ 749) "Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową 
wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".

Maryja - Królowa nieba i ziemi Potwierdzenie 
powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królo-
wą nieba i ziemi, wyraża również ikonografia 
chrześcijańska, która od lat najdawniejszych 
przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w któ-
rym przedstawiano tylko cesarzy. Spotykamy 
taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi 
Panny już od III w. w katakumbach. Na iko-
nach bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest 
zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a 
potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli 
Królowa, lub Theantrōpos, czyli Pani siedząca 
na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże. 
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/24245/

Dziesiąta rocznica śmierci księdza Prałata 
Bogusława jest dobrą okazją do przypomnie-
nia tej zasłużonej postaci, tak dla Wilanowa, 
jak i dla miejscowej parafii św. Anny. Bardzo
długa, bo dwudziestopięcioletnia posługa dusz-
pasterska w Królewskim Wilanowie, pozosta-
wiła niezatarte ślady jego działalności na niwie 
duchowej, kulturalnej oraz gospodarczej.

Mały Boguś przyszedł na świat 9 czerwca 
1930 r. w Ożarowie, gmina Opole Lubelskie 
jako syn Leona i Antoniny z domu Oszust ma-
łżonków Bijak. Był najstarszym z rodzeństwa, 
miał brata Teodora i siostrę Władysławę. Miej-
scowość Ożarów należy do parafii Kluczko-
wice, której siedziba i kościół pod wezwaniem 
Świętej Trójcy znajdują się w miejscowości 
Wrzelowiec. Jest to region wybitnie rolniczy, 
dlatego już jako dziecko Bogusław znał pracę 
na roli i doceniał wysiłek rolników, stając się 
później ich rzecznikiem i kapelanem. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w Wrzelowcu, do
której uczęszczał w latach 1937-1944 oraz
średniej – liceum ogólnokształcącego w gmin-
nym Opolu Lubelskim, gdzie wykazywał zdol-
ności do przedmiotów ścisłych i technicznych, 
zapisał się na Wydział Geodezji Politechniki 
Warszawskiej. Jednocześnie uczęszczał na 
wykłady prowadzone przez architekta Stani-
sława Żaryna z dziedziny konserwacji zaby-
tków. 

Krucjata Jednej Intencji to duchowa kontynuacja Wielkiej Nowenny Fatimskiej, koordynowa-
na przez Sekretariat Fatimski.
Krucjata jest inicjatywą, która ma u swego źródła zatroskanie o rozwój i pogłębienie ducho-
wości fatimskiej. Nie chodzi tu zatem o rozpowszechnienie kolejnej formy pobożności ma-
ryjnej, lecz o wypełnienie zobowiązań wynikających z aktu poświęcenia Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Bardzo mocno było to akcentowane zarówno w 1946 roku, jak również w 2017 
roku przez Episkopat Polski, by nie być biernym, lecz czynnym uczestnikiem Orędzia. A ma 
to miejsce wówczas, gdy np. podejmujemy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
W Fatimie Matka Boża ukazała nam Swe Niepokalane Serce, prosząc o pocieszenie, wska-
zując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf 
Swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, iż obietnica się wypełni, jeśli ludzie Jej 
życzenia spełnią. Kochani: jakże wiele teraz zależy od każdego z nas!
Krucjata Jednej Intencji to zaproszenie do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modli-
twy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJA zatem, jako 
dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce, podejmując to, co dla nas jest możliwe, i 
wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro ducho-
we – to, co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną 
konkretną INTENCJĘ.

Ks. Krzysztof Czapla SAC
Więcej informacji o tym dziele znajduje się na stronie: www.jednaintencja.pl
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Matka Elżbieta Róża Czacka lubiła mawiać, 
że „miłość zawsze i wszędzie” powinna stano-
wić priorytet naszego życia – zarówno w jej 
wymiarze humanistycznym, jak i nadprzyro-
dzonym. Wiele swych wspaniałych przemy-
śleń pozostawiła także współsiostrom z zało-
żonego przez siebie Zgromadzenia. Jej „Dyre-
ktorium” jest prawdziwą „perełką”. To w istocie 
osobne zapiski uporządkowane w kilka blo-
ków tematycznych, takich jak: „Podstawy 
życia”, „O charakterze Dzieła”, „Zgromadzenie 
Sióstr FSK”. Choć powstawały równolegle, 
mają bardzo zróżnicowany charakter. Choć 
Matka Czacka posługiwała się formą osobistej 
notatki, czasem o bardzo intymnym charakte-
rze, bo sporządzonej podczas osobistych re-
fleksji. Układała w nich jednak zasady postę-
powania dla sióstr, formułowała wskazówki, 
sugestie, nakazy, a nawet… groźby. Ten nie-
zwykły „regulamin” przygotowany z myślą           
o Zgromadzeniu zakonnym, może być też
ciekawą lekturą dla czytelnika z zewnątrz.
Opowiada bowiem nie tylko o życiu Zgroma-
dzenia i niewidomych, ale o szeroko pojętej
przestrzeni Kościoła, wewnątrz której żyjemy i
my.

„Wszystko w tym życiu powinno płynąć           
z miłości Chrystusowej. Jedyną pobudką i je-
dyną racją wszystkich naszych myśli, słów i 
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o powołania kapłańskie. 
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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    W tym roku mija 10 lat od śmierci ks. prałata Bogusława Bijaka, proboszcza 
parafii św. Anny w Wilanowie w latach 1980-2005. Msza Święta w intencji księdza 
prałata Bogusława Bijaka zostanie odprawiona w następną niedzielę, 29 sierpnia 
2021 r. o godz. 8.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

nia księdza Jerzego Popiełuszki, a po jego 
śmierci, wspomnienia o tym wielkim polskim 
patriocie i męczenniku.
   W 1976 r. nadano mu przywilej noszenia 
pierścienia, rokiety i mantoletu – oznak i 
strojów przysługujących biskupom i prałatom 
Kościoła Katolickiego. Pracując w Kurii 
jednocześnie studiował w Akademii Teologii 
Katolickiej historię sztuki i teologię.
   Współdziałał z księżmi Franciszkiem Bla-
chnickim i Wojciechem Danielskim, organiz-
ując w Archidiecezji Warszawskiej młodzie-
żowy Ruch Światło-Życie. Dla młodzieży ze 
Stolicy prowadził wykłady oazowe m.in. na 
Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem. 
W podwarszawskiej Magdalence, dla war-
szawskich grup młodzieżowych, zorganizo-
wał ośrodek rekolekcyjny, który w 1977 r. 
odwiedził kardynał Karol Wojtyła, żywo 
interesujący się działalnością oazową. 
   W 1978 r. Prymas Polski ksiądz Kardynał 
Stefan Wyszyński mianował księdza Bogu-
sława Asystentem Ruchu Ludowego.
   Podczas swoich bytności w Wilanowie ks. 
Bogusław widział opłakany stan kościoła św. 
Anny i budynków parafialnych. Zwrócił się do 
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
aby mianował go proboszczem w tej histo-
rycznej, królewskiej świątyni. A ponieważ 
dotychczasowy proboszcz ks. Konieczny był 
już starszym, schorowanym człowiekiem, 
Ksiądz Prymas przychylił się do prośby 
księdza Bogusława, powierzając mu zarząd 
tej parafii. Przekazanie zarządu nad parafią 
miało miejsce 21 stycznia 1980 r. 
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Krzysztof Kanabus

Miłość życia hrabianki Czackiej – cd.
Jeden z najbardziej kochanych polskich cmentarzy znajduje się w Puszczy Kampinoskiej, na podwarszawskich wydmach. Wygląda ubogo, 

za to spowity jest cudownym aromatem żywicy płynącej z sosnowych pni. Z rzędami drewnianych krzyży – sprawia wrażenie jakby nieco zanie-
dbanego. Ale to tylko złudzenie. W prostych grobach z piasku przykrytego kamieniem, spoczywają zmarli. Niektórzy dlatego, że ten cmentarz 
wymarzyli sobie na miejsce spoczynku swego ciała, inni dlatego, że w ten sposób chciała ich uhonorować miejscowa społeczność. Obok sie-
bie leżą przedstawiciele warszawskiej inteligencji, poeci i pisarze, artyści i twórcy, siostry zakonne i księża związani z Laskami, potomkowie ro-
dów arystokratycznych i szlacheckich, a także żołnierze Armii Krajowej. No i oczywiście są tu zmarli pracownicy, wychowawcy i wychowanko-
wie Zakładu dla Niewidomych w Laskach oraz członkowie rodzin mieszkających przy Zakładzie.

Tu spoczywa również Matka tego wspaniałego dzieła – niewidoma hrabianka Róża Czacka, która jeszcze jako młoda, świecka kobieta zało-
żyła w 1911 r. w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Kiedy w 1922 r. po parcelacji dóbr ziemskich właściciela Lasek, Antoniego 
Daszewskiego, ofiarowano Róży Czackiej trzy morgi ziemi, utworzyła tu niewielki zagajnik nazwany „Różana”. Dał on początek Zakładowi dla 
Ociemniałych. Wkrótce Róża postanowiła przywdziać franciszkański habit i już jako Matka Elżbieta, w roku 1924, założyła Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Krucjata Jednej Intencji

uczynków powinna być miłość czerpana bez- 
ustannie z Serca Jezusowego, a powracająca 
ku Niemu w aktach miłości i uczynkach miło-
siernych, skierowanych ku Niemu poprzez 
bliźnich, w uczynkach miłosiernych, których 
pełne powinno być nasze życie” – pisze Ma-
tka Elżbieta w swoim „Dyrektorium”, a w in-
nym jego miejscu dodaje: „Jedną z wartości, 
którą jedynie mądrość płynąca z Boga ocenić 
umie, jest cierpienie. Cierpienie wstrętne na-
turze człowieka, bez którego jednak nie może 
być mowy o świętości. (...) Przyjęte przez nas 
z poddaniem się woli Bożej i z miłości ku Nie-
mu, zlewa na duszę pokój i radość, te dwa 
owoce Ducha Świętego, «których świat nie 
dawa» i dać nigdy nie może”.

Danuta Dajmund
Źródło:
https://www.apchor.pl/2013/10/24/Milosc-zycia-
hrabianki-Czackiej

Tekst opracowano w oparciu o fragmenty 
„Dyrektorium” i teksty z książki „O niewido-
mych” Matki Elżbiety Czackiej, a także korzy-
stając z informacji zawartych na stronach 
internetowych: www.triuno.pl; 
www.laski.edu.pl; 
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl; 
www.zwoje-scrolls.com; www.kmt.pl

W książce „O Niewidomych” pisząc o tym, 
jak opiekować się osobami niewidomymi, 
Matka Elżbieta Czacka akcentowała zwła-
szcza konieczność indywidualnego podej-
ścia do każdego człowieka i to, że trzeba 
mu towarzyszyć w taki sposób, by mógł 
„dać całą swoją miarę”, a pomagać mu tyl-
ko w tym, czemu sam naprawdę nie będzie 
w stanie sprostać. W przeciwnym razie, po-
moc drugiemu człowiekowi w nieuchronny 
sposób prowadzi do ograniczenia jego wol-
ności. Tymczasem Matka Czacka słusznie 
rozumiała wychowanie, jako prowadzenie 
do samodzielności „pod naszą czujną opie-
ką”. Wychodziła z założenia, że najwięk-
szym dramatem nie jest wcale fizyczna nie-
pełnosprawność, lecz ubóstwo ducha i wy-
obraźni. To one w efekcie prowadzi do ni-
kąd. Tylko człowiek samodzielny i ciekawy 
otaczającej go rzeczywistości, będzie umiał 
odróżnić dobro od zła i wybierać dobro.          
W tej cennej pozycji, jak w każdej swej pra-
cy Matka Elżbieta Czacka przypomina pra-
wdy istotne, znacznie przekraczające wąs-
kie ramy tyflologii, wychodząc z założenia, 
że o wychowaniu trzeba mówić w szerokiej 
perspektywie porządku nadprzyrodzonego, 
gdyż dla wychowanka najważniejszym 
darem ma być wiara.

  Tak wspomina księdza Bogusława prof. Jan 
Żaryn syn Stanisława: 
„Kiedy się urodziłem w 1958 r., ksiądz Bogu-
sław był już obecny w naszym domu rodzin-
nym. Jako student Politechniki Warszawskiej 
uczęszczał na zajęcia mojego ojca Stanisława 
znanego architekta i konserwatora zabytków. 
W 1961 r. ksiądz Bogusław został wikariuszem 
w naszej parafii św. Aleksandra. Trzy lata póź-
niej mój ojciec już nie żył. Gdy skończyłem sie-
dem lat, zostałem ministrantem. Ksiądz Bogu-
sław zorganizował dla nas studium lektorskie 
dla kształtowania postaw służby liturgicznej”.
   Bogusław będąc jeszcze studentem Polite-
chniki wstąpił do Seminarium Duchownego        
w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał     
z rąk księdza Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 1956 r., 
dwa miesiące po wyjściu Prymasa z komuni-
stycznego więzienia w Komańczy. 
    Pierwszą parafią do której trafił ksiądz wikary 
Bogusław był Leoncin z kościołem św. Małgo-
rzaty, drugą podwarszawski Piastów z parafią 
Matki Bożej Częstochowskiej. Kolejną była pa-
rafia warszawska św. Andrzeja przy ulicy Chło-
dnej. Łącznie w tych trzech parafiach ksiądz 
Bogusław spędził tylko pięć lat. Natomiast       
w 1961 r., jak wyżej wspomniano, trafił jako 
wikariusz do warszawskiej parafii św. Aleksan-
dra przy Trakcie Królewskim, gdzie spędził 19 
lat. Jednocześnie z posługą w parafii św. Ale-
ksandra, podjął pracę w warszawskiej Kurii 
Metropolitalnej, pracując w niej do 1990 r., jako 
notariusz i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa. 
Był twórcą wydawnictwa, a także zorganizo-
wał drukarnię publikującą między innymi kaza-

10. rocznica śmierci Ks. Bogusława Bijaka

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca. Wspomnienie Maryi Królowej zostało wpro-

wadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 
roku, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 
1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to 
święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny      
w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to 
również międzynarodowe kongresy maryjne 
odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln 
(1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch 
pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie 
Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 ma-
ja, ale w wyniku posoborowej reformy kalenda-
rza liturgicznego przesunięto je na oktawę uro-
czystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia.  

W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by 
wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej 

Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, któ-
re tę prawdę zawierają. W raju pojawia się za-
powiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża 
(Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają 
do Maryi: "Błogosławiona jesteś między nie-
wiastami" (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy 
wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pier-
wsza. Sama też Maryja w proroczym natch-
nieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto błogo-
sławić Mnie będą odtąd wszystkie pokole-
nia" (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera taką rela-
cję: "Potem ukazał się znak na niebie: Niewia-
sta obleczona w słońce i księżyc pod Jej sto-
pami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwu-
nastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tra-

dycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary w królowanie 

Maryi jest podanie ustne, które objawia się w 
zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach 
jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, 
a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 
1600 lat temu tak pisze o Maryi: "Dziewico 
czcigodna, Królowo i Pani", "po Trójcy jest Pa-
nią wszystkich", "jest Panią wszystkich śmier-
telnych". Samego siebie nazywa "sługą Ma-
ryi".Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również do-
ktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą "Pa-
nią" (Domina). W dawnej terminologii ozna-
czało to słowo godność władcy i króla. 

Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa 
Maryję nie tylko Panią, ale "panującą nad 
wszystkimi ludźmi". Przy tej okazji wypowiada 
przepiękne słowa: "Stałem się sługą Twoim, 
boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela". 
Św. German, patriarcha Konstantynopola         
(+ 732), nazywa Maryję "Królową wszystkich 
mieszkańców ziemi", a św. Jan Damasceński 
(+ 749) "Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową 
wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".
   Maryja - Królowa nieba i ziemi Potwierdzenie 
powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królo-
wą nieba i ziemi, wyraża również ikonografia 
chrześcijańska, która od lat najdawniejszych 
przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w któ-
rym przedstawiano tylko cesarzy. Spotykamy 
taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi 
Panny już od III w. w katakumbach. Na iko-
nach bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest 
zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a 
potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli 
Królowa, lub Theantrōpos, czyli Pani siedząca 
na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże. 
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/24245/

   Dziesiąta rocznica śmierci księdza Prałata 
Bogusława jest dobrą okazją do przypomnie-
nia tej zasłużonej postaci, tak dla Wilanowa, 
jak i dla miejscowej parafii św. Anny. Bardzo 
długa, bo dwudziestopięcioletnia posługa dusz-
pasterska w Królewskim Wilanowie, pozosta-
wiła niezatarte ślady jego działalności na niwie 
duchowej, kulturalnej oraz gospodarczej.
   Mały Boguś przyszedł na świat 9 czerwca 
1930 r. w Ożarowie, gmina Opole Lubelskie 
jako syn Leona i Antoniny z domu Oszust ma-
łżonków Bijak. Był najstarszym z rodzeństwa, 
miał brata Teodora i siostrę Władysławę. Miej-
scowość Ożarów należy do parafii Kluczko-
wice, której siedziba i kościół pod wezwaniem 
Świętej Trójcy znajdują się w miejscowości 
Wrzelowiec. Jest to region wybitnie rolniczy, 
dlatego już jako dziecko Bogusław znał pracę 
na roli i doceniał wysiłek rolników, stając się 
później ich rzecznikiem i kapelanem. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w Wrzelowcu, do 
której uczęszczał w latach 1937-1944 oraz 
średniej – liceum ogólnokształcącego w gmin-
nym Opolu Lubelskim, gdzie wykazywał zdol-
ności do przedmiotów ścisłych i technicznych, 
zapisał się na Wydział Geodezji Politechniki 
Warszawskiej. Jednocześnie uczęszczał na 
wykłady prowadzone przez architekta 
Stanisława Żaryna z dziedziny konserwacji 
zabytków. 

Krucjata Jednej Intencji to duchowa kontynuacja Wielkiej Nowenny Fatimskiej, koordynowa-
na przez Sekretariat Fatimski.
Krucjata jest inicjatywą, która ma u swego źródła zatroskanie o rozwój i pogłębienie ducho-
wości fatimskiej. Nie chodzi tu zatem o rozpowszechnienie kolejnej formy pobożności ma-
ryjnej, lecz o wypełnienie zobowiązań wynikających z aktu poświęcenia Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Bardzo mocno było to akcentowane zarówno w 1946 roku, jak również w 2017 
roku przez Episkopat Polski, by nie być biernym, lecz czynnym uczestnikiem Orędzia. A ma 
to miejsce wówczas, gdy np. podejmujemy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
W Fatimie Matka Boża ukazała nam Swe Niepokalane Serce, prosząc o pocieszenie, wska-
zując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf 
Swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, iż obietnica się wypełni, jeśli ludzie Jej 
życzenia spełnią. Kochani: jakże wiele teraz zależy od każdego z nas!
Krucjata Jednej Intencji to zaproszenie do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modli-
twy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJA zatem, jako 
dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce, podejmując to, co dla nas jest możliwe, i 
wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro ducho-
we – to, co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną 
konkretną INTENCJĘ.

Ks. Krzysztof Czapla SAC
Więcej informacji o tym dziele znajduje się na stronie: www.jednaintencja.pl

https://www.apchor.pl/2013/10/24/Milosc-zycia-hrabianki-Czackiej
https://www.apchor.pl/2013/10/24/Milosc-zycia-hrabianki-Czackiej
https://www.apchor.pl/2013/10/24/Milosc-zycia-hrabianki-Czackiej
http://www.triuno.pl
http://www.laski.edu.pl
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl
http://www.zwoje-scrolls.com
http://www.kmt.pl
https://www.niedziela.pl/artykul/24245/
http://www.jednaintencja.pl
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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.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

PIERWSZE CZYTANIE 
Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b

Czytanie z Księgi Jozuego: Jozue zgromadził 
w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wez-
wał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów 
i zwierzchników, którzy się stawili przed Bo-
giem. Jozue przemówił wtedy do całego na-
rodu: «Gdyby wam się nie podobało służyć 
Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chce-
cie, czy bóstwom, którym służyli wasi przod-
kowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóst-
wom Amorytów, w których kraju zamieszka-
liście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu». 
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: «Dalecy 
jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, 
a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg 
nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z 
ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On 
przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i 
ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i 
wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi 
przechodziliśmy? My również chcemy służyć 
Panu, bo On jest naszym Bogiem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 

20-21. 22-23
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, * 
uszy Jego otwarte na ich wołanie. 
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło 
czyniącym, * 
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc * 
i ratuje ich od wszelkiej udręki. 
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi 
sprawiedliwy, * 
ale Pan go ze wszystkich wybawia. 
On czuwa nad każdą jego kością * 
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, * 
wrogów sprawiedliwego spotka kara. 
Pan odkupi dusze sług swoich, * 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 5, 21-32

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie  
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W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek, 24 sierpnia, święto św. Bartło-
mieja, Apostoła,
- w czwartek, 26 sierpnia, uroczystość NMP
Częstochowskiej,
- w piątek, 27 sierpnia, wspomnienie św.
Moniki,
- w sobotę, 28 sierpnia, wspomnienie św.
Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i 
przetworów owocowych. Kiermasz będzie 
trwał do godz. 14.00.

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

Jak każdego roku pomagamy najubo-
ższym rodzinom z naszej parafii w przy-
gotowaniu dzieci do nowego roku szkol-
nego. Przed kościołem prowadzimy zbiór-
kę ofiar na ten cel.

W niedzielę, 12 września przypada 338 
rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Ze względu 
na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąc-
lecia i matki Elżbiety Czackiej, w naszym 
kościele nie będzie uroczystej Mszy św.     
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. w intencji parafian.

K O M E N T A R Z

Mat„Komu chcecie służyć?” To pytanie 
stawia Jozue przed Izraelitami, którzy nie 
są stali w przymierzu z Panem. W naszej 
codzienności często możemy ich przy-
pominać, przedkładając bożki doczesności 
nad Boga Jedynego i Prawdziwego. 

Chrystus uczy nas, że służba wyraża 
się w całkowitym darze z siebie. Daje nam 
przykład takiej służby w Eucharystii. To 
znak Jego miłości, który jest darem bycia 
dla nas. Aby przyjąć ten dar, trzeba 
zachować postawę sługi, bycia dobrym jak 
chleb. Dlatego drugi człowiek stanowi dla 
nas drogę do Boga. 

Zatem jednym z pierwszych miejsc, 
w których mamy uczyć się ducha służby 
jest rodzina. To w niej Bóg chce kształto-
wać nas we wzajemnych relacjach, tak 
abyśmy otworzyli nasze serca na Bożą 
obecność.  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 6, 63c. 68c

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty 
masz słowa życia wiecznego

EWANGELIA
J 6, 55. 60-69

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: W sy-
nagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Cia-
ło moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem». A wielu 
spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mó-
wiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słu-
chać?» Jezus jednak, świadom tego, że ucz-
niowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To 
was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowiecze-
go wstępującego tam, gdzie był przed-tem? To
Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Sło-
wa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i 
są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie 
wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, 
którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł 
więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt 
nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu 
to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu 
uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. 
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy
chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon
Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i 
poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Oto Słowo Pańskie

4.

Zapraszamy do naszej 
Galerii w niedzielę.

Zobaczyć muzykę mistrzów
- wystawa malarstwa w Dzwonnicy
Elżbieta Czaplińska-Kania. . . . . . . . . .  4

11.07.2021 - 12.09.2021 
Módlmy się za Kościół 
w krajach misyjnych, 

aby ci, którzy zostali posłani 
do głoszenia Ewangelii 
pomagali wielu ludziom 

poznać Jezusa.

5.

poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niecha 
jbędą poddane swym mężom, jak Panu, bo 
mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową 
Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – 
we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i 
Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy 
obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, 
aby samemu sobie przedstawić Kościół jako 
chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, 
czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 
nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje 
żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją 
żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy 
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego 
ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami 
Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i 
matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą 
dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a 
ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 
Kościoła. 

Oto słowo Boże

22 sierpnia 2021 r.
Procesja różańcowa 

za Polskę 
ulicami Warszawy

12.30 Msza św. w Katedrze św. Mi-   
chała Archanioła i św. Floriana.
14.00 Rozpoczęcie procesji pod pom-
nikiem Ks. Ignacego Sorupki.

Wynagradzamy
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

nieustanna adoracja 
Najśw. Sakramentu 

Od 1 sierpnia 2021 r.

w Gietrzwałdzie

W Domu Rekolekcyjnym Archidie-
cezji Warmińskiej Domus Mariae      
w Gietrzwałdzie powstała Kaplica 
Pokoju z piękną figurą Matki Bożej 
z monstrancją.

Plakat i więcej informacji znajduje się 
na stronie parafialnej i profilu Fb.

Od 1 sierpnia 2021 r. - nieustanna 
adoracja Najśw. Sakramentu 
w Gietrzwałdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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