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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
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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 
Mdr 2, 12. 17-20

Czytanie z Księgi Mądrości:Bezbożni mówili: 
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam 
niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, 
zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina 
nam przekraczanie naszych zasad karności. 
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, 
wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo 
jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg 
ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciw-
ników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by 
poznać jego łagodność i doświadczyć jego 
cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, 
bo – jak mówił – będzie ocalony».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8

Bóg podtrzymuje całe moje życie
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * 
mocą swoją broń mojej sprawy. 
Boże, słuchaj mojej modlitwy, * 
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciw mnie pyszni, * 
gwałtownicy czyhają na moje życie. 
Nie mają oni Boga * 
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, * 
Pan podtrzymuje me życie. 
Będę Ci chętnie składać ofiarę * 
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

DRUGNIE CZYTANIE
Jk 3, 16 – 4, 3

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła: 
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam 
też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś 
zstępująca z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owo-
ców, wolna od względów ludzkich i obłu-dy. 
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, 
którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą 
wojny i skąd kłótnie między wami? Nie 
skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą 
w członkach waszych. Pożądacie, a nie ma-
cie, żywicie morderczą zazdrość, a nie 
możecie osiągnąć.
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 7770,- PLN. Wszystkim ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać.

W niedzielę, 26 września, o godz. 15.00. 
zostanie odprawiona uroczysta Msza św., 
po której odbędzie się harcerski apel oraz 
wspólne złożenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą akcję „Wilanów”. Po apelu 
w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Ko-
legiackiej 3 spotkają się członkowie Spo-
łecznego Komitetu Opieki nad Grobami 
Poległych Żołnierzy Batalionów ZOŚKA i 
PARASOL, goście oraz harcerze biorący 
udział w apelu.

Katolicka szkoła języka angielskiego dla 
dzieci i młodzieży rozpoczyna działalność 
na terenie Wilanowa. Informacje o szkole 
są dostępne na stronie:
www.setonenglish.pl

Parafialny Ośrodek Wsparcia Najuboż-
szych zawraca się z prośbą do osób, które 
mogą podarować rower dla chłopca 11lat, 
koła 12 cali. 

K O M E N T A R Z

   Słowo minister oznacza po łacinie „słu-
żący”. Stąd na przykład słowo „ministrant”, 
czyli ten, który posługuje przy Mszy Świę-
tej. Warto przypomnieć sobie znaczenie 
słowa „minister”, bo wskazuje na istotę 
władzy – ma ona być służbą ludziom. 

   Nie chodzi o to, żeby pożalić się teraz na 
polityków, jak odeszli od ideału, czy jak są 
zachłanni. Każdy z nas ma jakąś władzę, 
od sprzątaczki do prezesa. Każdy z nas 
ma jakąś przewagę nad innymi ludźmi, 
jeden jest inteligentniejszy, drugi ma 
bardziej cięty język, a trzeci silniejszą 
psychikę. 

   Chrześcijanin powinien każdą taką prze-
wagę postrzegać jako dar Boga, który 
dostał, aby pomagać innym. Im więcej 
otrzymałeś, tym bardziej powinieneś wyko-
rzystywać  to  dla  dobra bliźniego.  Warto      

o tym pamiętać.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. 2 Tes 2, 14

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy 
dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa.

EWANGELIA
Mk 9, 30-37

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
JJezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, 
On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. 
Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 
«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 
Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 
zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: 
«O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz 
oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 
między sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i 
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto 
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto Słowo Pańskie

4.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- we wtorek, 21 września, święto św. Mate-
usza, Apostoła i Ewangelisty,

- w czwartek, 23 września, wspomnienie 
św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.

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

6.

5.

12.09.2021 - 10.10.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

nowych błogosławionych
Matki Elżbiety Róży Czackiej

i kardynała Stefana Wyszyńskiego
o odnowę i umocnienie

Kościoła w Polsce.

Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 
gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzy-
mujecie, bo się źle modlicie, starając się jedy-
nie o zaspokojenie swych żądz.

Oto słowo Boże

TATO 
– BĄDŹ, PROWADŹ, CHROŃ!

Narodowy Marsz 
Życia i Rodziny

19 września 2021 godz. 11:30 
 Plac Zamkowy, Warszawa

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

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

Do 8 grudnia 2021 r. trwa Rok św. Józefa
Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz 
modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) jeśli będzie się uczestniczyć w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i 
na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską - szczegóły jak uzyskać odpust (czerwoną czcionką) na stronie: 
http://prymaspolski.pl/rok-sw-jozefa/
Celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu 
zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego 
Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie” 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspo-
mnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.setonenglish.pl
http://prymaspolski.pl/rok-sw-jozefa/


Największym niebezpieczeństwem jest to, co 
godzi w życie narodu i godność kobiety – w jej 
skromność, czystość, stanowisko przy ogni-
sku domowym.  „Czystość kosztuje i to drogo 
kosztuje, to cnota rycerska, cnota zwycięzców 
i ludzi odważnych. Tchórzów i wygodnisiów 
na nią nie stać. Trzeba o nią walczyć, trzeba 
się nad nią nieraz upracować do krwi. Do krwi 
ciała i serca. Jeśli Marię Goretti, dziewczynkę 
spod włoskiego nieba, stać było – z miłości dla 
Chrystusa i Jego Matki – na męczeńską 
śmierć w obronie czystości, to czyż polskich 
dziew-cząt wpatrzonych w zranione Oblicze 
Jasnogórskiej Królowej nie stać na odwagę 
czysto-ści i skromności? Czy nie stać was na 
przeciwstawienie się nieskromnej modzie,        
a choćby na męczeństwo opinii? Stać was na 
to, drogie dziewczęta” – woła Prymas Tysiąc-
lecia.

Kobiety zakrywają 
właściwe sobie cechy

   Często – zwraca uwagę – współczesne ko-
biety starają się zatrzeć cechy właściwe swo-
jej istotności, jak gdyby się ich wstydziły. Sto-
suje się najrozmaitsze uniki, które mają 
„uchronić” kobietę przed jej posłannictwem. 
Kończy się to wynaturzeniem czy zespołem 
psychoz. Jakie jest więc posłannictwo ko-
biety? „Oto Wasze zadanie: straż życia, wiary, 
obyczajów; straż trzeźwej i ofiarnej rodziny; 
straż miłości i ducha pokoju w Narodzie. Jeśli 
to wykonacie, to będzie nowy początek cudów 
w polskiej Kanie w nowym tysiącleciu” – wska-
zuje ks. kard. Stefan Wyszyński.
   Antidotum na dzisiejsze kłamstwa o kobiecie 
jest list Prymasa Tysiąclecia skierowany do 
polskich dziewcząt 27 lipca 1958 r. Zdumiewa 
aktualność napisanych przez księdza kardy-
nała słów. Zostawił bardzo szczegółowe rady 
w kobiecych kwestiach: jak się ubierać, jak 
mówić, jak patrzeć. „To tylko od ciebie zależy, 
czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponie-
wiera. I od ciebie też zależy, jakie uczucia wy-
zwolisz w drugim człowieku: szacunek i gest 
miłości czy lekceważenie i namiętność” - 
wskazywał.

Moda ma granice
 Niejednokrotnie kobiety wpadają w pułapkę, 

Nr 655z w2 Nr 655

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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Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

myśląc, że najważniejsze jest piękno zewnę-
trzne. A to tylko dodatek.  Oczywiście, dziew-
czyna powinna być zadbana, ubierać się z gu-
stem, podkreślać urodę, ale musi skupić się   
na pielęgnowaniu swojego wnętrza – czy-
stości serca. Nie może stać się niewolnikiem 
odgórnie ustalonej mody. „Pamiętaj, że sukie-
nka cię okrywa, a nie odsłania. Te obnażające 
ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczę-
ściej po prostu brzydkie. Bądź modna, ale 
moda ma także swoje granice. Nie dopuść, 
aby moda ograniczała twą skromność i god-
ność. Nie dopuść, aby moda ciebie kształto-
wała. To ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani 
manekinem, by można było tobą dowolnie 
obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą, 
Polką, dzieckiem Bożym” – akcentuje Prymas 
Tysiąclecia.

   Czy kobieta zdaje sobie sprawę, ile treści 
niesie ze sobą jej spojrzenie? I jak jej wzrok 
wpływa na mężczyzn? Ks. kard. zwraca uwa-
gę, że nie wszystko jedno, w jaki sposób ko-
bieta patrzy: „Od twojego spojrzenia zależy 
bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub nawet 
życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i 
szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i lewo 
(…). Zachowaj czystość i głębię swego spoj-
rzenia. Nie trwoń go. Nie zniekształcaj uwo-
dzącym przymrużaniem oczu”. Podaje także 
konkretny przykład, który miał miejsce na Ja-
snej Górze. Przyszedł pewien mężczyzna i 
poprosił o spowiedź po 20 latach. "Co się sta-
ło, że dziś właśnie postanowiłeś się wyspowia-
dać?" – pyta spowiednik. "Jechałem w jednym 
przedziale z młodą dziewczyną. Otaksowałem 
ją oczyma jak wszystkie inne kobiety. Czytała 
książkę, raz popatrzyła na mnie. Wysiadając 
jeszcze raz podniosła oczy. I więcej nic. Nie 
powiedziała ani słowa: I nagle poczułem się 
taki brudny, taki strasznie zły, że wysiadłem      
z pociągu i przyszedłem tutaj. Proszę mi po-
móc, ojcze, dobrze się wyspowiadać, bo sam 
pewnie nie potrafię". Czyste spojrzenie 
odmienia serce.

Źródło:
https://deon.pl/wiara/kard-wyszynski-o-
kobietach--od-ciebie-zalezy-czy-ktos-przed-toba-
ukleknie-czy-cie-sponiewiera,1570640

  II wojna światowa. Ks. Stefan Wyszyński 
wyjeżdża z Włocławka do Żułowa na Lubel-
szczyźnie, by chronić się przed gestapo. 
Dotarła tam już grupa sióstr z Lasek wraz 
ze swoimi niewidomymi podopiecznymi. 
Idąc drogą jednej z pobliskich miejscowości 
przyszły Prymas słyszy krzyk kobiety. Nie 
zastanawia się - wchodzi do jej domu i... 
odbiera poród.
   Kobiecy świat nie był mu obcy. Wychował 
się wśród sióstr: Anastazji, Stanisławy i Ja-
niny. Czwarta – Zosia – zmarła tuż po naro-
dzeniu. Więź z siostrami trwała do późnych 
lat. Stefan Wyszyński był także bardzo 
związany z matką Julianną. Odeszła do 
Domu Ojca, gdy miał zaledwie 9 lat. Krótko 
przed śmiercią powiedziała do syna: „Ste-
fan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak 
się ubieraj, inaczej się ubieraj”. Była to 
zapowiedź jego kapłaństwa.

Kardynał Wyszyński 
o kobietach

   Strata ukochanej osoby wpłynęła na pogłę-
bienie relacji Stefana z Maryją – na Nią przelał 
swe uczucia z ziemskiej matki. Na postaci Bo-
żej Rodzicielki ks. kard. Stefan Wyszyński bu-
dował swoją wizję narodu. Wśród jego rozwa-
żań szczególne miejsce zajmowała kobieta. 
Prymas Tysiąclecia podkreślał, że jeśli kobieta 
chce wypełniać trudne zadania w dzisiejszym 
świecie, musi przez życie iść z Maryją. Musi 
także mieć przed swoimi oczyma Jej obraz, 
aby skutecznie naśladować Matkę Boga. 
„Wpatrzone w Matkę Jezusową, Matkę pięknej 
miłości, zacznijcie dzisiaj, najmilsze dziewczę-
ta, czujną straż nad sercem polskiej dziewczy-
ny” – podkreśla ksiądz kardynał, zwracając 
szczególną uwagę na godność kobiet. Nawet 
w Jasnogórskich Ślubach Narodu zawarta jest 
deklaracja: „Bronić będziemy godności kobie-
ty”.

   Kard. Wyszyński stanowczo podkreśla, że 
największym niebezpieczeństwem dla ludzko-
ści nie są kryzysy gospodarcze czy wzrost na-
pięcia międzynarodowego. 

Kończąc okres 27-letniej posługi biskupa po-
mocniczego, pragnę wyrazić wdzięczność Pa-
nu Bogu, że pozwolił mi pracować w Kościele 
warszawskim – mówi bp Marian Duś. – Wierzę, 
że tak, jak czułem namacalną niemal opiekę 
Boga nade mną w pracy duszpasterskiej, tak i 
teraz Pan Jezus nie opuści mnie w czasie 
emerytalnym.

Może się wydawać, że okres po zakończeniu 
lat pełnej aktywności to jedynie czas odpoczyn-
ku. Z jednej strony jest w tym trochę prawdy, 
ale z drugiej zdaję sobie sprawę, że mimo ofi-
cjalnego ukończenia posługi nie przestaję być 
biskupem, Chrystusowym uczniem, który do 
końca swoich dni ma wypełniać wolę swojego 
Mistrza. Wraz z powołaniem nowych biskupów 
pomocniczych warszawskich papież przyjął 
rezygnację 75-letniego bp. Dusia, który w czer-
wcu osiągnął wiek emerytalny. Od momentu 
ogłoszenia papieskiej decyzji 4 listopada 2013  

14 września br. Mszy pogrzebowej w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie spoczął zmarły biskup, przewodniczył kard. 
Kazimierz Nycz. 83-letni biskup Marian Duś zmarł po długiej chorobie w czwartek 9 września 2021, tuż przed beatyfikacją 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej”. “Wybrał najlepszy bilet na beatyfikację, bilet do nieba” – 
powiedział metropolita warszawski na początku Mszy św. pogrzebowej w Świątyni Opatrzności Bożej, przystrojonej jeszcze 
tak, jak w beatyfikacyjną niedzielę.

Bp Marian Duś urodził się 25 czerwca 
1938 r. w Róży k. Dębicy, w diecezji tarno-
wskiej. W 1957 roku wstąpił do WSD we 
Włocławku, a po 2 latach studiów filozofi-
cznych kontynuował je na Sekcji Filozofii 
Praktycznej na Wydziale Filozofii, gdzie           
w 1963 roku uzyskał tytuł magistra filozofii.

W 1964 r. wstąpił do WSD w Warszawie, 
gdzie ukończył studia teologiczne i 6 czer-
wca w 1968 roku przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.         

Przez pierwsze lata kapłaństwa pracował 
jako wikariusz w Grójcu, a następnie po stu-
diach, zakończonych doktoratem z filozofii    
w zakresie nauk społecznych, pełnił funkcję 
prefekta w Wyższym Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Warszawie i wykła-
dowcy socjologii, a później proboszcza w Py-
rach i dziekana dekanatu piaseczyńskiego.

Papież Jan Paweł II mianował go 7 grudnia 
1985 r. biskupem pomocniczym Archidiece-
zji Warszawskiej i biskupem tytularnym 
Thenae.

Sakrę biskupią przyjął w uroczystość Obja-
wienia Pańskiego – 6 stycznia 1986 r. –         
z rąk Prymasa Józefa Glempa, wspókonse-
kratorami byli bp Władysław Miziołek i bp. 
Kazimierz Romaniuka.

roku formalnie biskup jest już emerytem i 
teraz przeniesie się z rezydencji przy ul. 
Miodowej w Warszawie do parafii św. Anny      
w Wilanowie, gdzie jesień życia spędzał też 
kard. Józef Glemp, prymas Polski. 

Pod okiem będzie miał też budowę wotum 
narodowego, jako w dalszym ciągu prezes 
Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
– Jeżeli z łaski Boga zachowam wystarcza-
jące siły, to chciałbym jeszcze przeczytać wie-
le zaległych lektur; odwiedzić miejsca, które
oglądałem przez wiele lat jedynie zza szyby
samochodu, jeżdżąc z posługą do różnych
parafii – planuje bp Duś. – Chciałbym także
więcej czasu poświęcić modlitwie, na którą
niekiedy go brakowało. A jeśli przyjdzie mi
podjąć krzyż choroby, będę prosił Boga, by
pomógł mi go nieść. Mam nadzieję, że bez
wsparcia modlitewnego nie zostawią mnie ci,
którym starałem się służyć wpierw jako ka-

bp. Marian Duś 
(fot. z archiwum Gościa Niedzielnego)

    12 września br. w imieniu papieża Franciszka papieski delegat kard. Marcello Semeraro ogłosił kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę 
Czacką nowymi błogosławionymi Kościoła.  Mszy św. celebrowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył papieski delegat 
kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział, że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór 
wierności Ewangelii i służby potrzebującym.

Kobieta w oczach Prymasa Tysiąclecia. 
   „Tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. I od ciebie też zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim 
człowieku: szacunek i gest miłości czy lekceważenie i namiętność” - mówił ks. kard. Stefan Wyszyński w 1958 r. do kobiet. Słowa te 
błogosławiony kieruje także i dziś, bo nie straciły one na wartości – są zdumiewająco aktualne. 

Kim jest kobieta i jakie jest jej zadanie?

Archidiecezja Warszawska pożegnała bp. Mariana Dusia. 

Prymas Glemp ustanowił go wikariuszem 
generalnym i powierzył mu opiekę nad wy-
działem budowy kościołów oraz wydziałem 
spraw sakramentalnych Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej. W czasie długoletniej posługi 
biskupiej bp Duś był także przewodniczącym 
wydziału duszpasterstwa. W sposób szcze-
gólny skupił się na duszpasterstwie młodzie-
ży, służby liturgicznej, ruchów młodzieżo-
wych i życiu duchowym kapłanów, co za-
owocowało m.in. zorganizowaniem tzw. dni 
skupienia kapłanów oraz przygotowaniem 
formacji permanentnej duchowieństwa.

W 1980 r., jeszcze jako proboszcz, został 
wybrany do Rady Kapłańskiej i pełnił funkcję 
jej sekretarza. Po otrzymaniu sakry biskupiej 
został zastępcą przewodniczącego tej rady. 
Brał także udział w pracach Rady Duszpa-
sterskiej Archidiecezji Warszawskiej, był ta-
kże członkiem Rady ds. Ekonomicznych. Po-
nadto był członkiem Komisji Głównej IV Sy-
nodu Archidiecezji Warszawskiej, pełniąc jed-
nocześnie funkcję przewodniczącego sekre-
tariatu.

Pełnił też funkcję prezesa zarządu Fundacji 
Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Ma 
duże zasługi przy wznoszeniu na terenie 
archidiecezji kościołów i innych obiektów pa-
rafialnych. 

Pełnił także różne funkcje w gremiach Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

Papież Franciszek 4 listopada 2013 przyjął 
rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia 
posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i 
kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Przez ostatnich osiem lat życia mieszkał       
w naszej parafii, w Kolegiacie Wilanowskiej.  
Zmarł 9 września 2021r.

Żródło:
ekai.pl, kul.pl

fot. Wojciech Łączyński (ze strony Archidiecezji 
Warszawskiej

Będę się więcej modlił. 
Wiele zaległych lektur weźmie ze sobą do Wilanowa odchodzący na emeryturę biskup 

pomocniczy archidiecezji warszawskiej. 
Artykuł opublikowany w Gościu Warszawskim 47/2013.

płan, potem jako biskup. Ale nade wszystko 
powierzam siebie, dziś już jako emeryt, nie-
skończonemu miłosierdziu Bożemu.

Joanna Jureczko-Wilk
Źródło:
https://www.gosc.pl/doc/1784080.Bede-sie-
wiecej-modlil
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Największym niebezpieczeństwem jest to, co 
godzi w życie narodu i godność kobiety – w jej 
skromność, czystość, stanowisko przy ogni-
sku domowym. „Czystość kosztuje i to drogo 
kosztuje, to cnota rycerska, cnota zwycięzców 
i ludzi odważnych. Tchórzów i wygodnisiów 
na nią nie stać. Trzeba o nią walczyć, trzeba 
się nad nią nieraz upracować do krwi. Do krwi 
ciała i serca. Jeśli Marię Goretti, dziewczynkę 
spod włoskiego nieba, stać było – z miłości dla 
Chrystusa i Jego Matki – na męczeńską 
śmierć w obronie czystości, to czyż polskich 
dziew-cząt wpatrzonych w zranione Oblicze 
Jasnogórskiej Królowej nie stać na odwagę 
czysto-ści i skromności? Czy nie stać was na 
przeciwstawienie się nieskromnej modzie,        
a choćby na męczeństwo opinii? Stać was na 
to, drogie dziewczęta” – woła Prymas Tysiąc-
lecia.

Kobiety zakrywają 
właściwe sobie cechy

Często – zwraca uwagę – współczesne ko-
biety starają się zatrzeć cechy właściwe swo-
jej istotności, jak gdyby się ich wstydziły. Sto-
suje się najrozmaitsze uniki, które mają 
„uchronić” kobietę przed jej posłannictwem. 
Kończy się to wynaturzeniem czy zespołem 
psychoz. Jakie jest więc posłannictwo ko-
biety? „Oto Wasze zadanie: straż życia, wiary, 
obyczajów; straż trzeźwej i ofiarnej rodziny; 
straż miłości i ducha pokoju w Narodzie. Jeśli 
to wykonacie, to będzie nowy początek cudów 
w polskiej Kanie w nowym tysiącleciu” – wska-
zuje ks. kard. Stefan Wyszyński.

Antidotum na dzisiejsze kłamstwa o kobiecie 
jest list Prymasa Tysiąclecia skierowany do 
polskich dziewcząt 27 lipca 1958 r. Zdumiewa 
aktualność napisanych przez księdza kardy-
nała słów. Zostawił bardzo szczegółowe rady 
w kobiecych kwestiach: jak się ubierać, jak 
mówić, jak patrzeć. „To tylko od ciebie zależy, 
czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponie-
wiera. I od ciebie też zależy, jakie uczucia wy-
zwolisz w drugim człowieku: szacunek i gest 
miłości czy lekceważenie i namiętność” - 
wskazywał.

Moda ma granice
Niejednokrotnie kobiety wpadają w pułapkę, 
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radości.

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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Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

Kobieta w oczach Prymasa Tysiąclecia. 

12 września br. Wwimieniu papieża Franciszka papieski delegat kard. Marcello Semeraro ogłosił kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbie-
tę Czacką nowymi błogosławionymi Kościoła. Mszy św. celebrowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył papieski dele-
gat kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział, że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór 
wierności Ewangelii i służby potrzebującym.

myśląc, że najważniejsze jest piękno zewnę-
trzne. A to tylko dodatek. Oczywiście, dziew-
czyna powinna być zadbana, ubierać się z gu-
stem, podkreślać urodę, ale musi skupić się   
na pielęgnowaniu swojego wnętrza – czy-
stości serca. Nie może stać się niewolnikiem 
odgórnie ustalonej mody. „Pamiętaj, że sukie-
nka cię okrywa, a nie odsłania. Te obnażające 
ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczę-
ściej po prostu brzydkie. Bądź modna, ale 
moda ma także swoje granice. Nie dopuść, 
aby moda ograniczała twą skromność i god-
ność. Nie dopuść, aby moda ciebie kształto-
wała. To ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani 
manekinem, by można było tobą dowolnie 
obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą, 
Polką, dzieckiem Bożym” – akcentuje Prymas 
Tysiąclecia.

Czy kobieta zdaje sobie sprawę, ile treści 
niesie ze sobą jej spojrzenie? I jak jej wzrok 
wpływa na mężczyzn? Ks. kard. zwraca uwa-
gę, że nie wszystko jedno, w jaki sposób ko-
bieta patrzy: „Od twojego spojrzenia zależy 
bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub nawet 
życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i 
szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i lewo 
(…). Zachowaj czystość i głębię swego spoj-
rzenia. Nie trwoń go. Nie zniekształcaj uwo-
dzącym przymrużaniem oczu”. Podaje także 
konkretny przykład, który miał miejsce na Ja-
snej Górze. Przyszedł pewien mężczyzna i 
poprosił o spowiedź po 20 latach. "Co się sta-
ło, że dziś właśnie postanowiłeś się wyspowia-
dać?" – pyta spowiednik. "Jechałem w jednym 
przedziale z młodą dziewczyną. Otaksowałem 
ją oczyma jak wszystkie inne kobiety. Czytała 
książkę, raz popatrzyła na mnie. Wysiadając 
jeszcze raz podniosła oczy. I więcej nic. Nie 
powiedziała ani słowa: I nagle poczułem się 
taki brudny, taki strasznie zły, że wysiadłem      
z pociągu i przyszedłem tutaj. Proszę mi po-
móc, ojcze, dobrze się wyspowiadać, bo sam 
pewnie nie potrafię". Czyste spojrzenie 
odmienia serce.

Źródło:
https://deon.pl/wiara/kard-wyszynski-o-
kobietach--od-ciebie-zalezy-czy-ktos-przed-toba-
ukleknie-czy-cie-sponiewiera,1570640

II wojna światowa. Ks. Stefan Wyszyński 
wyjeżdża z Włocławka do Żułowa na Lubel-
szczyźnie, by chronić się przed gestapo. 
Dotarła tam już grupa sióstr z Lasek wraz 
ze swoimi niewidomymi podopiecznymi. 
Idąc drogą jednej z pobliskich miejscowości 
przyszły Prymas słyszy krzyk kobiety. Nie 
zastanawia się - wchodzi do jej domu i... 
odbiera poród.

Kobiecy świat nie był mu obcy. Wychował 
się wśród sióstr: Anastazji, Stanisławy i Ja-
niny. Czwarta – Zosia – zmarła tuż po naro-
dzeniu. Więź z siostrami trwała do późnych 
lat. Stefan Wyszyński był także bardzo 
związany z matką Julianną. Odeszła do 
Domu Ojca, gdy miał zaledwie 9 lat. Krótko 
przed śmiercią powiedziała do syna: „Ste-
fan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak 
się ubieraj, inaczej się ubieraj”. Była to 
zapowiedź jego kapłaństwa.

Kardynał Wyszyński 
o kobietach

Strata ukochanej osoby wpłynęła na pogłę-
bienie relacji Stefana z Maryją – na Nią przelał 
swe uczucia z ziemskiej matki. Na postaci Bo-
żej Rodzicielki ks. kard. Stefan Wyszyński bu-
dował swoją wizję narodu. Wśród jego rozwa-
żań szczególne miejsce zajmowała kobieta. 
Prymas Tysiąclecia podkreślał, że jeśli kobieta 
chce wypełniać trudne zadania w dzisiejszym 
świecie, musi przez życie iść z Maryją. Musi 
także mieć przed swoimi oczyma Jej obraz, 
aby skutecznie naśladować Matkę Boga. 
„Wpatrzone w Matkę Jezusową, Matkę pięknej 
miłości, zacznijcie dzisiaj, najmilsze dziewczę-
ta, czujną straż nad sercem polskiej dziewczy-
ny” – podkreśla ksiądz kardynał, zwracając 
szczególną uwagę na godność kobiet. Nawet 
w Jasnogórskich Ślubach Narodu zawarta jest 
deklaracja: „Bronić będziemy godności kobie-
ty”.

Kard. Wyszyński stanowczo podkreśla, że 
największym niebezpieczeństwem dla ludzko-
ści nie są kryzysy gospodarcze czy wzrost na-
pięcia międzynarodowego. 

   Kończąc okres 27-letniej posługi biskupa po-
mocniczego, pragnę wyrazić wdzięczność Pa-
nu Bogu, że pozwolił mi pracować w Kościele 
warszawskim – mówi bp Marian Duś. – Wierzę, 
że tak, jak czułem namacalną niemal opiekę 
Boga nade mną w pracy duszpasterskiej, tak i 
teraz Pan Jezus nie opuści mnie w czasie 
emerytalnym.

   Może się wydawać, że okres po zakończeniu 
lat pełnej aktywności to jedynie czas odpoczyn-
ku. Z jednej strony jest w tym trochę prawdy, 
ale z drugiej zdaję sobie sprawę, że mimo ofi-
cjalnego ukończenia posługi nie przestaję być 
biskupem, Chrystusowym uczniem, który do 
końca swoich dni ma wypełniać wolę swojego 
Mistrza. Wraz z powołaniem nowych biskupów 
pomocniczych warszawskich papież przyjął 
rezygnację 75-letniego bp. Dusia, który w czer-
wcu osiągnął wiek emerytalny. Od momentu 
ogłoszenia papieskiej decyzji 4 listopada 2013  

   14 września br. Mszy pogrzebowej w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie spoczął zmarły biskup, przewodniczył kard. 
Kazimierz Nycz. 83-letni biskup Marian Duś zmarł po długiej chorobie w czwartek 9 września 2021, tuż przed beatyfikacją 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej”. “Wybrał najlepszy bilet na beatyfikację, bilet do nieba” – 
powiedział metropolita warszawski na początku Mszy św. pogrzebowej w Świątyni Opatrzności Bożej, przystrojonej jeszcze 
tak, jak w beatyfikacyjną niedzielę.

   Bp Marian Duś urodził się 25 czerwca 
1938 r. w Róży k. Dębicy, w diecezji tarno-
wskiej. W 1957 roku wstąpił do WSD we 
Włocławku, a po 2 latach studiów filozofi-
cznych kontynuował je na Sekcji Filozofii 
Praktycznej na Wydziale Filozofii, gdzie           
w 1963 roku uzyskał tytuł magistra filozofii.

   W 1964 r. wstąpił do WSD w Warszawie, 
gdzie ukończył studia teologiczne i 6 czer-
wca w 1968 roku przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.         

   Przez pierwsze lata kapłaństwa pracował 
jako wikariusz w Grójcu, a następnie po stu-
diach, zakończonych doktoratem z filozofii    
w zakresie nauk społecznych, pełnił funkcję 
prefekta w Wyższym Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Warszawie i wykła-
dowcy socjologii, a później proboszcza w Py-
rach i dziekana dekanatu piaseczyńskiego.

   Papież Jan Paweł II mianował go 7 grudnia 
1985 r. biskupem pomocniczym Archidiece-
zji Warszawskiej i biskupem tytularnym 
Thenae.

   Sakrę biskupią przyjął w uroczystość Obja-
wienia Pańskiego – 6 stycznia 1986 r. –         
z rąk Prymasa Józefa Glempa, wspókonse-
kratorami byli bp Władysław Miziołek i bp. 
Kazimierz Romaniuka.

roku formalnie biskup jest już emerytem i 
teraz przeniesie się z rezydencji przy ul. 
Miodowej w Warszawie do parafii św. Anny      
w Wilanowie, gdzie jesień życia spędzał też 
kard. Józef Glemp, prymas Polski. 

   Pod okiem będzie miał też budowę wotum 
narodowego, jako w dalszym ciągu prezes 
Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
– Jeżeli z łaski Boga zachowam wystarcza-
jące siły, to chciałbym jeszcze przeczytać wie-
le zaległych lektur; odwiedzić miejsca, które
oglądałem przez wiele lat jedynie zza szyby
samochodu, jeżdżąc z posługą do różnych
parafii – planuje bp Duś. – Chciałbym także
więcej czasu poświęcić modlitwie, na którą
niekiedy go brakowało. A jeśli przyjdzie mi
podjąć krzyż choroby, będę prosił Boga, by
pomógł mi go nieść. Mam nadzieję, że bez
wsparcia modlitewnego nie zostawią mnie ci,
którym starałem się służyć wpierw jako ka-

bp. Marian Duś 
(fot. z archiwum Gościa Niedzielnego)

„Tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. I od ciebie też zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim 
człowieku: szacunek i gest miłości czy lekceważenie i namiętność” - mówił ks. kard. Stefan Wyszyński w 1958 r. do kobiet. Słowa te 
błogosławiony kieruje także i dziś, bo nie straciły one na wartości – są zdumiewająco aktualne. 

Kim jest kobieta i jakie jest jej zadanie?

Archidiecezja Warszawska pożegnała bp. Mariana Dusia. 

  Prymas Glemp ustanowił go wikariuszem 
generalnym i powierzył mu opiekę nad wy-
działem budowy kościołów oraz wydziałem 
spraw sakramentalnych Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej. W czasie długoletniej posługi 
biskupiej bp Duś był także przewodniczącym 
wydziału duszpasterstwa. W sposób szcze-
gólny skupił się na duszpasterstwie młodzie-
ży, służby liturgicznej, ruchów młodzieżo-
wych i życiu duchowym kapłanów, co za-
owocowało m.in. zorganizowaniem tzw. dni 
skupienia kapłanów oraz przygotowaniem 
formacji permanentnej duchowieństwa.

   W 1980 r., jeszcze jako proboszcz, został 
wybrany do Rady Kapłańskiej i pełnił funkcję 
jej sekretarza. Po otrzymaniu sakry biskupiej 
został zastępcą przewodniczącego tej rady. 
Brał także udział w pracach Rady Duszpa-
sterskiej Archidiecezji Warszawskiej, był ta-
kże członkiem Rady ds. Ekonomicznych. Po-
nadto był członkiem Komisji Głównej IV Sy-
nodu Archidiecezji Warszawskiej, pełniąc jed-
nocześnie funkcję przewodniczącego sekre-
tariatu.

   Pełnił też funkcję prezesa zarządu Fundacji 
Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Ma 
duże zasługi przy wznoszeniu na terenie 
archidiecezji kościołów i innych obiektów pa-
rafialnych. 

Pełnił także różne funkcje w gremiach Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

  Papież Franciszek 4 listopada 2013 przyjął 
rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia 
posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i 
kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

  Przez ostatnich osiem lat życia mieszkał       
w naszej parafii, w Kolegiacie Wilanowskiej.  
Zmarł 9 września 2021r.

Żródło:
ekai.pl,  kul.pl

fot. Wojciech Łączyński (ze strony Archidiecezji 
Warszawskiej

Będę się więcej modlił. 
   Wiele zaległych lektur weźmie ze sobą do Wilanowa odchodzący na emeryturę biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej. 
   Artykuł opublikowany w Gościu Warszawskim 47/2013.

płan, potem jako biskup. Ale nade wszystko 
powierzam siebie, dziś już jako emeryt, nie-
skończonemu miłosierdziu Bożemu.

Joanna Jureczko-Wilk
Źródło:
https://www.gosc.pl/doc/1784080.Bede-sie-
wiecej-modlil

https://deon.pl/wiara/kard-wyszynski-o-kobietach--od-ciebie-zalezy-czy-ktos-przed-toba-ukleknie-czy-cie-sponiewiera
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https://deon.pl/wiara/kard-wyszynski-o-kobietach--od-ciebie-zalezy-czy-ktos-przed-toba-ukleknie-czy-cie-sponiewiera
https://deon.pl/wiara/kard-wyszynski-o-kobietach--od-ciebie-zalezy-czy-ktos-przed-toba-ukleknie-czy-cie-sponiewiera
https://deon.pl/wiara/kard-wyszynski-o-kobietach--od-ciebie-zalezy-czy-ktos-przed-toba-ukleknie-czy-cie-sponiewiera
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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 
Mdr 2, 12. 17-20

Czytanie z Księgi Mądrości:Bezbożni mówili: 
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam 
niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, 
zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina 
nam przekraczanie naszych zasad karności. 
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, 
wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo 
jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg 
ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciw-
ników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by 
poznać jego łagodność i doświadczyć jego 
cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, 
bo – jak mówił – będzie ocalony».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8

Bóg podtrzymuje całe moje życie
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * 
mocą swoją broń mojej sprawy. 
Boże, słuchaj mojej modlitwy, * 
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciw mnie pyszni, * 
gwałtownicy czyhają na moje życie. 
Nie mają oni Boga * 
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, * 
Pan podtrzymuje me życie. 
Będę Ci chętnie składać ofiarę * 
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

DRUGNIE CZYTANIE
Jk 3, 16 – 4, 3

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła: 
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam 
też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś 
zstępująca z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owo-
ców, wolna od względów ludzkich i obłu-dy. 
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, 
którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą 
wojny i skąd kłótnie między wami? Nie 
skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą 
w członkach waszych. Pożądacie, a nie ma-
cie, żywicie morderczą zazdrość, a nie 
możecie osiągnąć.
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 7770,- PLN. Wszystkim ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać.

W niedzielę, 26 września, o godz. 15.00. 
zostanie odprawiona uroczysta Msza św., 
po której odbędzie się harcerski apel oraz 
wspólne złożenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą akcję „Wilanów”. Po apelu 
w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Ko-
legiackiej 3 spotkają się członkowie Spo-
łecznego Komitetu Opieki nad Grobami 
Poległych Żołnierzy Batalionów ZOŚKA i 
PARASOL, goście oraz harcerze biorący 
udział w apelu. 

Katolicka szkoła języka angielskiego dla 
dzieci i młodzieży rozpoczyna działalność 
na terenie Wilanowa. Informacje o szkole 
są dostępne na stronie:
 www.setonenglish.pl

Parafialny Ośrodek Wsparcia Najuboż-
szych zawraca się z prośbą do osób, które 
mogą podarować rower dla chłopca 11lat, 
koła 12 cali. 

K O M E N T A R Z

Słowo minister oznacza po łacinie „słu-
żący”. Stąd na przykład słowo „ministrant”, 
czyli ten, który posługuje przy Mszy Świę-
tej. Warto przypomnieć sobie znaczenie 
słowa „minister”, bo wskazuje na istotę 
władzy – ma ona być służbą ludziom. 

Nie chodzi o to, żeby pożalić się teraz na 
polityków, jak odeszli od ideału, czy jak są 
zachłanni. Każdy z nas ma jakąś władzę, 
od sprzątaczki do prezesa. Każdy z nas 
ma jakąś przewagę nad innymi ludźmi, 
jeden jest inteligentniejszy, drugi ma 
bardziej cięty język, a trzeci silniejszą 
psychikę. 

Chrześcijanin powinien każdą taką prze-
wagę postrzegać jako dar Boga, który 
dostał, aby pomagać innym. Im więcej 
otrzymałeś, tym bardziej powinieneś wyko-
rzystywać to dla dobra bliźniego. Warto      

o tym pamiętać.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. 2 Tes 2, 14

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy 
dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa.

EWANGELIA
Mk 9, 30-37

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
JJezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, 
On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. 
Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 
«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 
Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 
zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: 
«O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz 
oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 
między sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i 
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto 
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto Słowo Pańskie

4.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- we wtorek, 21 września, święto św. Mate-
usza, Apostoła i Ewangelisty,

- w czwartek, 23 września, wspomnienie
św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.

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

6.

5.

12.09.2021 - 10.10.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

nowych błogosławionych
Matki Elżbiety Róży Czackiej

i kardynała Stefana Wyszyńskiego
o odnowę i umocnienie

Kościoła w Polsce.

Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 
gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzy-
mujecie, bo się źle modlicie, starając się jedy-
nie o zaspokojenie swych żądz.

Oto słowo Boże

TATO 
– BĄDŹ, PROWADŹ, CHROŃ!

Narodowy Marsz 
Życia i Rodziny

19 września 2021 godz. 11:30 
 Plac Zamkowy, Warszawa

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

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

 Adoracja  Najświętszego 
Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

 Do 8 grudnia 2021 r. trwa Rok św. Józefa
Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz 
modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) jeśli będzie się uczestniczyć w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i 
na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską - szczegóły jak uzyskać odpust (czerwoną czcionką) na stronie: 
http://prymaspolski.pl/rok-sw-jozefa/
Celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu 
zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego 
Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie” 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspo-
mnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.setonenglish.pl
http://prymaspolski.pl/rok-sw-jozefa/
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