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XXII Niedziela zwykła – 29 sierpnia 2021 r.
1. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
2. Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej i
Centrum Kultury Wilanów zapraszają na
Powsińskie Dożynki, które rozpoczną się
Mszą św. o godz. 12.00., po której zaplanowanych jest wiele atrakcji dla całych
rodzin.

W pierwszą sobotę miesiąca, 4 września,
zostanie odprawione nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną
o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00.
Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną
część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad
wskazaną tajemnicą różańca świętego.

3. W środę, 1 września przypada 82. rocz- 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji " zatrzymania aborcji" odbędzie się
nica wybuchu II wojny światowej. Msza
w nocny z piątku, 3 września, na sobotę,
św. w intencji poległych w obronie Ojczy4 września. Adoracja rozpocznie się o godz.
zny, w latach 1939-1945 zostanie odpra19,30, a zakończy o godz. 7.00. Serdewiona o godz. 18.00.
cznie zapraszamy parafian do modlitwy,
4. W tym tygodniu przypada I czwartek,
w dogodnej dla siebie porze. Więcej inforI piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2
macji na stronie internetowej naszej parafii.
września, Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zo- 6. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i
poświecenie tornistrów i przyborów szkolstanie odprawiona o godz. 17.00. a po
nych zostanie odprawiona w następną
Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożeniedzielę, 5 września o godz. 11.30.
go. W tym dniu, w sposób szczególny,
modlimy się o powołania kapłańskie i za- 7. W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom
konne.
z najuboższych rodzin zebraliśmy 1893
W piątek, 3 września, Msza św. wotywna
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie
serdeczne Bóg zapłać.
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu
8.
W niedzielę, 12 września przypada 338
pokuty i pojednania można będzie skorzyrocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Ze względu
stać od godz. 16.00. Pragniemy również
na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącwieku. Imiona i nazwiska oraz adresy
lecia i matki Elżbiety Czackiej, w naszym
osób pragnących skorzystać z sakrakościele nie będzie uroczystej Mszy św.
mentu pokuty i pojednania oraz przyjąć
O godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać
św. w intencji parafian.
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
O godz. 18.00. zostanie odprawiana 9. W tym tygodniu, w piątek 3 września, wspoMsza św. w intencji wynagradzającej Bomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i
żemu Sercu. Po Mszy zostanie odprawioDoktora Kościoła.
ne Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, proWszystkim obchodzącym w tym tygodniu
wadzone przez wspólnotę Odnowy w Duimieniny, składamy życzenia błogosławieńchu Świętym. Zapraszamy wszy-stkich
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyParafian do wspólnej modlitwy.
ciu osobistym i zawodowym.

PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
2 września 2021 r. godz. 17.00
Msza Święta wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
w intencji kapłanów z naszej parafii,
a po mszy odmawiamy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA
3 września 2021 r.
godz. 12.00. Msza św. wotywna
o Najśw. Sercu Pana Jezusa
godz. 18.00 Msza św. z intencją
wynagradzającą Bożemu Sercu.
Po mszy św. wspólnota Odnowy
Duchu Świętym wraz z Kapłanem,
poprowadzi nabożeństwo
pierwszopiątkowe.
PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA
4 września 2021 r. godz. 7.00
Msza święta wotywna
o Niepokalanym Sercu NMP,
po mszy św. odprawimy nabożeństwo
pierwszosobotnie.
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Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych
Pwt 4, 1-2. 6-8
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj- siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec
żesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słu- Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami
chaj praw i nakazów, które uczę was wypeł- i wdowami w ich utrapieniach i zachować
siebie samego nieskażonym wpływami świata.
niać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi,
którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic
Oto słowo Boże
nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic
z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą
Jk 1, 18
mądrością i umiejętnością w oczach narodów,
które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo
„Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego
rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak stworzeń.
bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak
sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam
EWANGELIA
dziś daję?»
Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto będzie przebywał w Twym przybytku,
Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa
sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

DRUGNIE CZYTANIE
Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

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.
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PIERWSZE CZYTANIE

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla
siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

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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Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, * kto
nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła:
Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie
otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują
z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie
w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
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Słowa Ewangelii według Świętego Marka: U
Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych
w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów,
które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie
postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest
ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i
rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i
zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem,
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Oto Słowo Pańskie
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Najświętszego Sakramentu w ciszy
w intencji " Zatrzymania aborcji". . . . . . 3
Nabożeństwa w pierwszy
czwartek, piątek
i sobotę miesiąca września . . . . . . . . . 4

1 września 2021 r. (środa)
82. rocznica wybuchu
II wojny światowej
godz. 18.00 Msza św.
w intencji poległych
w obronie Ojczyzny,
w latach 1939-1945.
5 września 2021 r.
godz. 11.30 Msza św.
na rozpoczęcie roku
szkolnego i poświecenie
tornistrów i przyborów
szkolnych.

12 września 2021 r.
338 rocznica
Wiktorii Wiedeńskiej
Ze względu na uroczystości
beatyfikacyjne nie będzie
uroczystej Mszy św.
Msza św. w intencji parafian
o godz. 18.00.
1

10. rocznica śmierci Ks. Bogusława Bijaka

10. rocznica śmierci Ks. Bogusława Bijaka

W tym roku mija 10 lat od śmierci ks. prałata Bogusława
Bijaka, proboszcza parafii św. Anny w Wilanowie w latach
1980-2005.
Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji księdza prałata
Bogusława Bijaka w niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. o godz. 8.30.
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 historycznej, 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.
50. rocznica świeceń kapłańskich księdza Prymasa Józefa Glempa
i księdza prałata Bogusława Bijaka. Zdjęcie ze zbiorów p. K. Kanabusa.

Słabnący system komunistyczny, strajki robotnicze wybuchające w Polsce, spowodowały zelżenie nacisków na Kościół ze strony
władz. Doskonale wykorzystał to ksiądz Bogusław. Metodą małych kroczków, przez te
wszystkie 25 lat swojej posługi proboszczowskiej, realizował to, co zamierzył na początku swej bytności w Wilanowie. Wykazując
przy tym swoje duże umiejętności organizacyjno – gospodarcze.
Oddajmy jeszcze raz głos znanemu historykowi prof. Janowi Żarynowi, który po śmierci
księdza prałata Bogusława tak w „Rzeczypospolitej” wspominał zmarłego:
„Odbudował domy parafialne, a świątynię
uczynił jedną z najpiękniejszych stolicy. Wybudował Dzwonnicę Trzeciego Tysiąclecia i
Dom Prymasa Polski, w którym do dziś mieszka Kardynał Józef Glemp. Jego parafia
z budynkami i ogrodem stała się znana w całym kraju, gdy pod koniec 1988 r. został gospodarzem historycznego spotkania między
przedstawicielami władzy komunistycznej, a
opozycją z udziałem biskupów polskich”.
Swoje zdolności organizacyjne ksiądz Bogusław wykorzystywał podczas pielgrzymek
papieskich do Polski. Szczególnie ta pierwsza, historyczna pielgrzymka wymagała
właśnie takich, uzdolnionych organizatorów.
Nikt w kraju nie organizował jeszcze tak ogromnych uroczystości kościelnych. W uznaniu
tych zasług ksiądz Bogusław otrzymał w 1981
roku tytuł honorowego kapelana Ojca Świętego.
W trudnych i tragicznych czasach „stanu
wojennego” ksiądz Bijak stał się jednym
z bardziej znanych duchownych, szczególnie
w środowiskach wiejskich. Władze kościelne
delegowały go na kapelana środowiska „Batalionów Chłopskich”, a także duszpasterzem
rolniczej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu „stanu wojennego”, gdy
wszelka działalność społeczna, nie mówiąc
o politycznej, była zakazana, ksiądz Bogusław postanowił, że swą działalność społeczną wśród rolników – gospodarzy polskiej
ziemi, zbliży do Kościoła i powierzy opiece
w
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Tej, co Jasnej broni Częstochowy. Za zgodą
nowego Prymasa Polski Księdza Arcybiskupa
Józefa Glempa, ksiądz Bogusław zorganizował ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze.
Były one w rzeczywistości pielgrzymką rolników indywidualnych, a także innych osób
pracujących na wsi i z nią związanych. Z pomysłu księdza Bijaka skorzystał ksiądz Jerzy
Popiełuszko, organizując w roku następnym
pielgrzymkę ludzi pracy do stup Jasnogórskiej
Pani.
W wilanowskim kościele wprowadził Msze
Święte za Ojczyznę. Pierwszą, która odbyła się
9 marca 1982 r. odprawił razem z księdzem
Jerzym Popiełuszką, który dwa i pół roku później, za swą postawę patriotyczną zginął z rąk
funkcjonariuszy komunistycznego reżimu.
Prawie natychmiast, po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy
reżimu komunistycznego, ksiądz Bogusław
wydrukował w prowadzonej przez siebie drukarni kurialnej, książkę „Bóg i Ojczyzna”, w której opublikował jego kazania głoszone podczas
Mszy świętych za Ojczyznę w kościele św.
Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.
Na terenie wilanowskiej plebanii parafii św.
Anny, pod okiem i patronatem księdza Bogusława, odbyło się 15 sierpnia 1989 r., spotkanie działaczy PSL-u z lat 1945-49 i członków
„Solidarności” Rolników Indywidualnych. Podczas tego spotkania utworzono tzw. PSL- Wilanowskie. Tego samego dnia powołano również
Tymczasowy Naczelny Komitet Wykonawczy,
którego prezesem został generał dywizji Franciszek Kamiński, natomiast jego zastępcami
Hanna Chorążyna, Franciszek Kieć i Stanisław
Laskowski. Trzy miesiące później, ponownie
w tym samym miejscu, odbył się II kongres
partii. Prezesem ponownie wybrano gen. Kamińskiego, a Hanna Chorążyna została przewodniczącą Rady Naczelnej.
W 1992 r. Ksiądz Prymas Józef Glemp powołał do życia Dekanat Wilanowski, powierzając urząd Dziekana księdzu Bogusławowi
Bijakowi.
Gdy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych upadał w Polsce system komunistyczny, a my poczuliśmy, że i od nas du-

żo zależy, włączyliśmy się w przebudowę
społeczno – polityczną oraz gospodarczą
naszego kraju.
W Wilanowie ksiądz Bogusław był jednym
z bardziej czynnych zwolenników zmiany
istniejącego do tej pory porządku. Włączył
się w tworzenie komitetu wyborczego w mających się odbyć wyborach do władz samorządowych Gminy Wilanów. Powołany razem z proboszczem parafii św. Elżbiety
w Powsinie księdzem Janem Świstakiem i
grupą mieszkańców Komitet Wyborczy
„Wilanowska Wspólnota” uzyskał 17 mandatów na 22 miejsca w Radzie Gminy. Był to
efekt ciężkiej pracy i zmysłu organizacyjnego
przede wszystkim księdza Bogusława.
Świątynia Opatrzności Bożej – to nie zrealizowane przyrzeczenie Narodu Polskiego
podjęte w czasie trwania Sejmu Czteroletniego. Przeszkodziły temu zamiarowi II i III rozbiór Polski, a w konsekwencji wymazanie
naszej Ojczyzny z mapy Europy. Miała powstać na Ujazdowie. Do dzisiejszego dnia zachowała się na terenie Ogrodu Botanicznego
tylko grota z Kamieniem Węgielnym. Nie
udało się jej także wybudować w czasach II
Rzeczypospolitej, choć miejsce na Polu Mokotowskim i projekt Bohdana Pniewskiego
był wybrany. Dopiero, gdy 2 maja 1999 r. na
polach pomiędzy Wilanowem a Wolicą postawiono krzyż, a Prymas Polski Kardynał
Józef Glemp go poświęcił, rozpoczęła się
trzecia próba, tym razem pomyślna, wzniesienia Kościoła Opatrzności Bożej – tego
Wotum Narodu uchwalonego przez Sejm
Rzeczypospolitej w 1791 r. Miesiąc później
Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił
miejsce przyszłej budowy i poświecił Kamień
Węgielny.
Sejm w uchwale z dnia 23 października
1998 r. napisał: „Sejm III Rzeczypospolitej
uważa, że śluby złożone przed dwustu laty,
Naród powinien pilnie wypełnić. Świątynia
Opatrzności Bożej będzie symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności
w 1989 r., 20 lat pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II, Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa”.
Jako lokalizację wskazano pola pod Wilanowem.
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Wielkie zasługi przy pozyskaniu terenu pod
przyszły kościół oddał ksiądz Bogusław Bijak.
To dzięki jego zabiegom pozyskany został
ten teren i uwzględniona została w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, budowa kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi. Kościół ten zamyka perspektywę nowej arterii komunikacyjnej, jaką jest
Aleja Rzeczypospolitej, stanowiąca przedłużenie historycznego Traktu Królewskiego.
Łącząc się niejako symbolicznie z Zamkiem
Królewskim – miejscem, gdzie podjęto pierwotną decyzję o budowie tego Wotum.
Ksiądz Bogusław, oprócz tego ze odbudował i odnowił wszystkie stare zabudowania
parafialne oraz pobudował wiele nowych
obiektów, nie zapominał też o formacji duchowej parafian. Temu celowi służyły odprawiane cyklicznie Msze Święte za Ojczyznę,
przyrzeczenia trzeźwości składane corocznie
w miesiącu sierpniu, rekolekcje czy też Misje
Święte, jak choćby te pamiętne z 2005 r.
Kończyły one dwudziestopięcioletnią posługę Księża prałaci Zdzisław Peszkowski - Kapelan Rodzin Katyńskich i Bogusław Bijak
duszpasterską księdza proboszcza w Wilano- wilanowski proboszcz. Zdjęcie ze zbiorów p. Krzysztofa Kanabusa.
wie.
Już pod koniec swojego owocnego życia, lecia Stefan Kardynał Wyszyński, kilka miewraz ze swoim kuzynem, księdzem dr Paw- sięcy po swoim uwolnieniu z internowania
łem Bijakiem współtworzył nową parafię na w Komańczy, gdzie był przetrzymywany
Kępie Zawadowskiej pod wezwaniem Posła- przez reżim komunistyczny.
Ksiądz prałat Bogusław Bijak zmarł nad
nia Uczniów Pańskich. Budynek kościoła został wybudowany na działce, którą wcześniej, ranem w niedzielę 28 sierpnia 2011 r., po
przewidując taką potrzebę, nabył ksiądz Bo- 54 letniej, owocnej posłudze kapłańskiej.
gusław. Parafię powołał do życia ksiądz Kar- Dowiedzieliśmy się o tym smutnym fakcie
dynał Józef Glemp w dniu 24 czerwca 2006 r. z ust księdza Pawła Bijaka, który tego dnia
Powstała ona z terenów trzech parafii: macie- odprawiał Mszę Świętą dożynkową w Powrzystej św. Anny w Wilanowie, św. Elżbiety sinie.
w Powsinie i św. Józefa Oblubieńca Maryi Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kolegiacie wilanowskiej dnia 5 września 2011
Panny w Jeziornie Fabrycznej – Mirkowie.
roku. Przewodniczył im Metropolita WarszaPodobną działkę nabył ksiądz Bogusław wski Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
pod Powsinem, gdzie już w niedalekiej przy- w asyście Prymasa Seniora Kardynała Jószłości zaczną powstawać nowe osiedla.
zefa Glempa, który wygłosił Słowo Boże i
Latem 2006 r. odbyła się w Kolegiacie Wila- licznego duchowieństwa. Nie zabrakło taknowskiej podniosła uroczystość. Razem z do- że parafian, zakonnic, pocztów sztandarostojnymi Jubilatami księdzem Kardynałem Jó- wych i licznie przybyłych wiernych z różzefem Glempem Prymasem Polski i prała- nych stron Polski i nie tylko. Ciało zmarłego
tem Bogusławem Bijakiem uroczyście ob- spoczęło w kaplicy na wilanowskim cmenchodziliśmy 50-lecie ich święceń kapłań- tarzu.
Ksiądz prałat Bogusław Bijak za pracę
Moment zwieńczenia krzyzem Dzwonnicy
skich. Ksiądz Prymas i prałat byli kolegami na
Trzeciego Tysiąclecia.
jednym roczniku podczas nauki w Semi- duszpasterską oraz na polu działalności
publicznej został uhonorowany m.in. KrzyZdjęcie ze zbiorów p. Krzysztofa Kanabusa.
narium. Święceń udzielił im Prymas Tysiącżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości,
Nagrodą im. Biskupa Romana Andrzejewskiego, Orderem Ecclesiae populoque
servitium praestanti, Medalem Pro Masovia.

Nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu w ciszy
w intencji " Zatrzymania aborcji".

W nocy z piątku 3 września na sobotę 4 września w naszej parafii odbędzie
się Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w intencji " Zatrzymania
aborcji".
Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 7.00.
Serdecznie zapraszamy parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze.
Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii i fb.
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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.
Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji księdza prałata
Bogusława Bijaka w niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. o godz. 8.30.
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 historycznej, 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.
50. rocznica świeceń kapłańskich księdza Prymasa Józefa Glempa
i księdza prałata Bogusława Bijaka. Zdjęcie ze zbiorów p. K. Kanabusa.

Słabnący system komunistyczny, strajki robotnicze wybuchające w Polsce, spowodowały zelżenie nacisków na Kościół ze strony
władz. Doskonale wykorzystał to ksiądz Bogusław. Metodą małych kroczków, przez te
wszystkie 25 lat swojej posługi proboszczowskiej, realizował to, co zamierzył na początku swej bytności w Wilanowie. Wykazując
przy tym swoje duże umiejętności organizacyjno – gospodarcze.
Oddajmy jeszcze raz głos znanemu historykowi prof. Janowi Żarynowi, który po śmierci
księdza prałata Bogusława tak w „Rzeczypospolitej” wspominał zmarłego:
„Odbudował domy parafialne, a świątynię
uczynił jedną z najpiękniejszych stolicy. Wybudował Dzwonnicę Trzeciego Tysiąclecia i
Dom Prymasa Polski, w którym do dziś mieszka Kardynał Józef Glemp. Jego parafia
z budynkami i ogrodem stała się znana w całym kraju, gdy pod koniec 1988 r. został gospodarzem historycznego spotkania między
przedstawicielami władzy komunistycznej, a
opozycją z udziałem biskupów polskich”.
Swoje zdolności organizacyjne ksiądz Bogusław wykorzystywał podczas pielgrzymek
papieskich do Polski. Szczególnie ta pierwsza, historyczna pielgrzymka wymagała
właśnie takich, uzdolnionych organizatorów.
Nikt w kraju nie organizował jeszcze tak ogromnych uroczystości kościelnych. W uznaniu
tych zasług ksiądz Bogusław otrzymał w 1981
roku tytuł honorowego kapelana Ojca Świętego.
W trudnych i tragicznych czasach „stanu
wojennego” ksiądz Bijak stał się jednym
z bardziej znanych duchownych, szczególnie
w środowiskach wiejskich. Władze kościelne
delegowały go na kapelana środowiska „Batalionów Chłopskich”, a także duszpasterzem
rolniczej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu „stanu wojennego”, gdy
wszelka działalność społeczna, nie mówiąc
o politycznej, była zakazana, ksiądz Bogusław postanowił, że swą działalność społeczną wśród rolników – gospodarzy polskiej
ziemi, zbliży do Kościoła i powierzy opiece
w
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Tej, co Jasnej broni Częstochowy. Za zgodą
nowego Prymasa Polski Księdza Arcybiskupa
Józefa Glempa, ksiądz Bogusław zorganizował ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze.
Były one w rzeczywistości pielgrzymką rolników indywidualnych, a także innych osób
pracujących na wsi i z nią związanych. Z pomysłu księdza Bijaka skorzystał ksiądz Jerzy
Popiełuszko, organizując w roku następnym
pielgrzymkę ludzi pracy do stup Jasnogórskiej
Pani.
W wilanowskim kościele wprowadził Msze
Święte za Ojczyznę. Pierwszą, która odbyła się
9 marca 1982 r. odprawił razem z księdzem
Jerzym Popiełuszką, który dwa i pół roku później, za swą postawę patriotyczną zginął z rąk
funkcjonariuszy komunistycznego reżimu.
Prawie natychmiast, po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy
reżimu komunistycznego, ksiądz Bogusław
wydrukował w prowadzonej przez siebie drukarni kurialnej, książkę „Bóg i Ojczyzna”, w której opublikował jego kazania głoszone podczas
Mszy świętych za Ojczyznę w kościele św.
Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.
Na terenie wilanowskiej plebanii parafii św.
Anny, pod okiem i patronatem księdza Bogusława, odbyło się 15 sierpnia 1989 r., spotkanie działaczy PSL-u z lat 1945-49 i członków
„Solidarności” Rolników Indywidualnych. Podczas tego spotkania utworzono tzw. PSL- Wilanowskie. Tego samego dnia powołano również
Tymczasowy Naczelny Komitet Wykonawczy,
którego prezesem został generał dywizji Franciszek Kamiński, natomiast jego zastępcami
Hanna Chorążyna, Franciszek Kieć i Stanisław
Laskowski. Trzy miesiące później, ponownie
w tym samym miejscu, odbył się II kongres
partii. Prezesem ponownie wybrano gen. Kamińskiego, a Hanna Chorążyna została przewodniczącą Rady Naczelnej.
W 1992 r. Ksiądz Prymas Józef Glemp powołał do życia Dekanat Wilanowski, powierzając urząd Dziekana księdzu Bogusławowi
Bijakowi.
Gdy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych upadał w Polsce system komunistyczny, a my poczuliśmy, że i od nas du-

żo zależy, włączyliśmy się w przebudowę
społeczno – polityczną oraz gospodarczą
naszego kraju.
W Wilanowie ksiądz Bogusław był jednym
z bardziej czynnych zwolenników zmiany
istniejącego do tej pory porządku. Włączył
się w tworzenie komitetu wyborczego w mających się odbyć wyborach do władz samorządowych Gminy Wilanów. Powołany razem z proboszczem parafii św. Elżbiety
w Powsinie księdzem Janem Świstakiem i
grupą mieszkańców Komitet Wyborczy
„Wilanowska Wspólnota” uzyskał 17 mandatów na 22 miejsca w Radzie Gminy. Był to
efekt ciężkiej pracy i zmysłu organizacyjnego
przede wszystkim księdza Bogusława.
Świątynia Opatrzności Bożej – to nie zrealizowane przyrzeczenie Narodu Polskiego
podjęte w czasie trwania Sejmu Czteroletniego. Przeszkodziły temu zamiarowi II i III rozbiór Polski, a w konsekwencji wymazanie
naszej Ojczyzny z mapy Europy. Miała powstać na Ujazdowie. Do dzisiejszego dnia zachowała się na terenie Ogrodu Botanicznego
tylko grota z Kamieniem Węgielnym. Nie
udało się jej także wybudować w czasach II
Rzeczypospolitej, choć miejsce na Polu Mokotowskim i projekt Bohdana Pniewskiego
był wybrany. Dopiero, gdy 2 maja 1999 r. na
polach pomiędzy Wilanowem a Wolicą postawiono krzyż, a Prymas Polski Kardynał
Józef Glemp go poświęcił, rozpoczęła się
trzecia próba, tym razem pomyślna, wzniesienia Kościoła Opatrzności Bożej – tego
Wotum Narodu uchwalonego przez Sejm
Rzeczypospolitej w 1791 r. Miesiąc później
Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił
miejsce przyszłej budowy i poświecił Kamień
Węgielny.
Sejm w uchwale z dnia 23 października
1998 r. napisał: „Sejm III Rzeczypospolitej
uważa, że śluby złożone przed dwustu laty,
Naród powinien pilnie wypełnić. Świątynia
Opatrzności Bożej będzie symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności
w 1989 r., 20 lat pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II, Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa”.
Jako lokalizację wskazano pola pod Wilanowem.
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Wielkie zasługi przy pozyskaniu terenu pod
przyszły kościół oddał ksiądz Bogusław Bijak.
To dzięki jego zabiegom pozyskany został
ten teren i uwzględniona została w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, budowa kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi. Kościół ten zamyka perspektywę nowej arterii komunikacyjnej, jaką jest
Aleja Rzeczypospolitej, stanowiąca przedłużenie historycznego Traktu Królewskiego.
Łącząc się niejako symbolicznie z Zamkiem
Królewskim – miejscem, gdzie podjęto pierwotną decyzję o budowie tego Wotum.
Ksiądz Bogusław, oprócz tego ze odbudował i odnowił wszystkie stare zabudowania
parafialne oraz pobudował wiele nowych
obiektów, nie zapominał też o formacji duchowej parafian. Temu celowi służyły odprawiane cyklicznie Msze Święte za Ojczyznę,
przyrzeczenia trzeźwości składane corocznie
w miesiącu sierpniu, rekolekcje czy też Misje
Święte, jak choćby te pamiętne z 2005 r.
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Nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu w ciszy
w intencji " Zatrzymania aborcji".

W nocy z piątku 3 września na sobotę 4 września w naszej parafii odbędzie
się Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w intencji " Zatrzymania
aborcji".
Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 7.00.
Serdecznie zapraszamy parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze.
Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii i fb.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela zwykła – 29 sierpnia 2021 r.
1. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
2. Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej i
Centrum Kultury Wilanów zapraszają na
Powsińskie Dożynki, które rozpoczną się
Mszą św. o godz. 12.00., po której zaplanowanych jest wiele atrakcji dla całych
rodzin.

W pierwszą sobotę miesiąca, 4 września,
zostanie odprawione nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną
o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00.
Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną
część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad
wskazaną tajemnicą różańca świętego.

3. W środę, 1 września przypada 82. rocz- 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji " zatrzymania aborcji" odbędzie się
nica wybuchu II wojny światowej. Msza
w nocny z piątku, 3 września, na sobotę,
św. w intencji poległych w obronie Ojczy4 września. Adoracja rozpocznie się o godz.
zny, w latach 1939-1945 zostanie odpra19,30, a zakończy o godz. 7.00. Serdewiona o godz. 18.00.
cznie zapraszamy parafian do modlitwy,
4. W tym tygodniu przypada I czwartek,
w dogodnej dla siebie porze. Więcej inforI piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2
macji na stronie internetowej naszej parafii.
września, Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zo- 6. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i
poświecenie tornistrów i przyborów szkolstanie odprawiona o godz. 17.00. a po
nych zostanie odprawiona w następną
Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożeniedzielę, 5 września o godz. 11.30.
go. W tym dniu, w sposób szczególny,
modlimy się o powołania kapłańskie i za- 7. W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom
konne.
z najuboższych rodzin zebraliśmy 1893
W piątek, 3 września, Msza św. wotywna
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie
serdeczne Bóg zapłać.
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu
8.
W niedzielę, 12 września przypada 338
pokuty i pojednania można będzie skorzyrocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Ze względu
stać od godz. 16.00. Pragniemy również
na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącwieku. Imiona i nazwiska oraz adresy
lecia i matki Elżbiety Czackiej, w naszym
osób pragnących skorzystać z sakrakościele nie będzie uroczystej Mszy św.
mentu pokuty i pojednania oraz przyjąć
O godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać
św. w intencji parafian.
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
O godz. 18.00. zostanie odprawiana 9. W tym tygodniu, w piątek 3 września, wspoMsza św. w intencji wynagradzającej Bomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i
żemu Sercu. Po Mszy zostanie odprawioDoktora Kościoła.
ne Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, proWszystkim obchodzącym w tym tygodniu
wadzone przez wspólnotę Odnowy w Duimieniny, składamy życzenia błogosławieńchu Świętym. Zapraszamy wszy-stkich
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyParafian do wspólnej modlitwy.
ciu osobistym i zawodowym.

PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
2 września 2021 r. godz. 17.00
Msza Święta wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
w intencji kapłanów z naszej parafii,
a po mszy odmawiamy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA
3 września 2021 r.
godz. 12.00. Msza św. wotywna
o Najśw. Sercu Pana Jezusa
godz. 18.00 Msza św. z intencją
wynagradzającą Bożemu Sercu.
Po mszy św. wspólnota Odnowy
Duchu Świętym wraz z Kapłanem,
poprowadzi nabożeństwo
pierwszopiątkowe.
PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA
4 września 2021 r. godz. 7.00
Msza święta wotywna
o Niepokalanym Sercu NMP,
po mszy św. odprawimy nabożeństwo
pierwszosobotnie.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych
Pwt 4, 1-2. 6-8
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj- siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec
żesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słu- Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami
chaj praw i nakazów, które uczę was wypeł- i wdowami w ich utrapieniach i zachować
siebie samego nieskażonym wpływami świata.
niać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi,
którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic
Oto słowo Boże
nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic
z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą
Jk 1, 18
mądrością i umiejętnością w oczach narodów,
które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo
„Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego
rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak stworzeń.
bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak
sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam
EWANGELIA
dziś daję?»
Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto będzie przebywał w Twym przybytku,
Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa
sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

DRUGNIE CZYTANIE
Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

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.
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PIERWSZE CZYTANIE

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla
siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

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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XXII Niedziela zwykła

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, * kto
nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła:
Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie
otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują
z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie
w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
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Słowa Ewangelii według Świętego Marka: U
Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych
w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów,
które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie
postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest
ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i
rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i
zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem,
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Oto Słowo Pańskie
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w intencji " Zatrzymania aborcji". . . . . . 3
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i sobotę miesiąca września . . . . . . . . . 4

1 września 2021 r. (środa)
82. rocznica wybuchu
II wojny światowej
godz. 18.00 Msza św.
w intencji poległych
w obronie Ojczyzny,
w latach 1939-1945.
5 września 2021 r.
godz. 11.30 Msza św.
na rozpoczęcie roku
szkolnego i poświecenie
tornistrów i przyborów
szkolnych.

12 września 2021 r.
338 rocznica
Wiktorii Wiedeńskiej
Ze względu na uroczystości
beatyfikacyjne nie będzie
uroczystej Mszy św.
Msza św. w intencji parafian
o godz. 18.00.
1

