
nym Najświętszym Sakramentem omówi-
wimy jedną część różańca, po czym podej-
miemy piętnastominutowe rozmyślanie       
w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca 
świętego.
28. dnia każdego miesiąca, w Archikate-
drze Warszawskiej o godz. 19.00., będzie
sprawowana Msza św. dziękczynna za be-
atyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go. W najbliższy wtorek, 28 września br.
o godz. 19.00., w Archikatedrze Warszaw-
skiej zostanie odprawiona Msza św. w in-
tencji owoców beatyfikacji, za wstawienni-
ctwem bł. Kardynała Wyszyńskiego. Mszy
będzie przewodniczył abp Stanisław Bu-
dzik metropolita lubelski.
Katolicka szkoła języka angielskiego dla 
dzieci i młodzieży rozpoczyna działalność 
na terenie Wilanowa. Informacje o szkole 
są dostępne na stroniewww.setonenglish.pl
Adoracja Najświętszego Sakramentu w in-
tencji "zatrzymania aborcji" odbędzie się     
w nocny z piątku, 1 października, na sobo-
tę, 2 października. Adoracja rozpocznie się 
o godz. 19.30., a zakończy o godz. 7.00.
Serdecznie zapraszamy parafian do modli-
twy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej
informacji na stronie internetowej naszej
parafii i fb.
Siostry z naszej parafii organizują 2 paź-
dziernika pielgrzymkę do Sokółki, gdzie 
miał miejsce cud eucharystyczny. Jest je-
szcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły i 
zapisy w zakrystii.
W dniu dzisiejszym zapraszamy na kier-
masz owoców, soków i przetworów natu-
ralnych, który będzie miał miejsce przed 
dzwonnicą. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00., a po nich modlić będziemy się za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.
W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobi-
stych. Nabożeństwo różańcowe odpra-
wiane jest w niedziele o godz.17.00., a        
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 
17.00. zapraszamy dzieci na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godz. 
17.30.
Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-
tów zapraszamy na spotkanie organiza-
cyjne w czwartek, 7 października, o godz. 
19.00. w kanonii.
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobo-
ta miesiąca. W piątek, 1 października, 
Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana 
Jezusa o godz.12.00. Z sakramentu po-
kuty i pojednania można będzie skorzy-
stać rano i od godz.16.00. Pragniemy 
również odwiedzić chorych i osoby w po-
deszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przy-
jąć Najświętszy Sakrament prosimy zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej. O godz. 18.00. zostanie odprawiana  
Msza św. w intencji wynagradzającej Bo-
żemu Sercu. Po Mszy zostanie odpra-
wione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, 
prowadzone przez wspólnotę Odnowy      
w Duchu Świętym.  
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 paździer-
nika, zostanie odprawione nabożeństwo 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
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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 
Lb 11, 25-29

Czytanie z Księgi Liczb: Pan zstąpił w obłoku i 
mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był      
w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu 
starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli 
w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to 
jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. 
Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na 
nich też zstąpił duch, bo należeli do wez-
wanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli 
więc w obozie w uniesienie prorockie. 
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: 
«Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 
prorockie». Jozue, syn Nuna, który od mło-
dości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 
głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» 
Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o 
mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby 
mu dał Pan swego ducha!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14

Nakazy Pana są radością serca
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę, *  świadectwo Pana jest pewne, 
nierozważnego uczy mądrości. 
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem 
słuszne.

Zważa na nie Twój sługa * 
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 
Kto jednak widzi swoje błędy? * 
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Także od pychy broń swojego sługę, * 
by nie panowała nade mną. 
Wtedy będę bez skazy * 
i wolny od wielkiego występku.

DRUGNIE CZYTANIE
Jk 5, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła:    
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narze-
kań na utrapienia, jakie was czekają. Boga-
ctwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się 
żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardze- 
wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 
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K O M E N T A R Z
   „A kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, te-
mu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u 
szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). Jak-
by przeczytać dosłownie ten fragment, to 
wynika z niego, że w niektórych sytuac-
jach Pan Jezus zachęca nas do samobój-
stwa. 
   Wiemy, że tak nie jest. Natomiast widać 
wyraźnie, że Zbawiciel chce nam pokazać 
jak wielkim grzechem jest zgorszenie oso-
by słabej i bezbronnej. Dobrze to widać        
w dzisiejszej sytuacji Kościoła, gdzie zgor-
szenie przypadkami pedofilii wśród ducho-
wnych spowodowało odejście wielu ludzi 
słabej wiary. Pedofilia to nie jedyny spo-
sób, w jaki można zgorszyć maluczkich. 
Poza tym grzech zgorszenia nie jest zare-
zerwowany tylko dla duchownych. 
   Ilu rodziców gorszy swoje dzieci nie 
chodząc do Kościoła, nie modląc się, źle 
traktując siebie nawzajem, lub raniąc je na 
całe życie swoim rozwodem. Ilu katolików 
gorszy swoje otoczenie zachowując się jak 
niewierzący zaraz po wyjściu z kościoła. 
Grzechów zgorszenia może być bardzo 
wiele. Oczywiście inną szkodę powoduje 
pedofilia czy rozwód, inną brak przykładu w 
wierze. 

  Nie pozwólmy się jednak uspokoić 
stwierdzeniem, że nie jesteśmy tacy źli. 
Trzeba zadawać sobie pytanie: czy nie jest 
zgorszeniem dla kogoś słabszego?    

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 17, 17ba

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 
uświęć nas w prawdzie.

EWANGELIA
Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Apo-
stoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzie-
liśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje 
imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu za-
braniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus 
odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, 
kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł 
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda 
kubek wody do picia, dlatego że należycie do 
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody. A kto by się stał powo-
dem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 
wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński 
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli 
zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema 
rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I 
jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grze-
chu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla 
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest 
dla ciebie jednookim wejść do królestwa Boże-
go, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 
piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie 
gaśnie».

Oto Słowo Pańskie

5. - w poniedziałek, 27 września, wspomnie-
nie św. Wincentego a Paulo, kapłana,
- we wtorek, 28 września, wspomnienie św.
Wacława, męczennika,
- w środę, 29 września, święto św. Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała,
- w czwartek, 30 września, wspomnienie
św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła,
- w piątek, 1 października, wspomnienie
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i
doktora Kościoła,
- w sobotę, 2 października, wspomnienie
św. Aniołów stróżów.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodo-wym.

6.

7.

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.

wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. 
Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto 
woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól wa-
szych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy 
doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście bez-
trosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście 
serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabi-
liście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Oto słowo Boże

po mszy św. nabożeństwo
pierwszosobotnie.

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

2 października 2021 r.  
godz. 7.00 Msza św.

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

1 października 2021 r. 

godz. 18.00 Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. 

Po mszy św. wspólnota Odnowy  
Duchu Świętym wraz z Kapłanem, 

poprowadzi nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

o Niepokalanym Sercu NMP,

3.

9.

10.

NOC PIĄTEK/SOBOTA  
1/2 października 2021 r. 
Adoracja Najświętszego 

Sakramentu
"Zatrzymaj aborcję" 
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mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

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

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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29 września - święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała

 Hebrajskie imię Rafał: "Bóg uleczył". Jest 
ono związane z biblijną opowieścią o Tobia-
szu. W tej opowieści święty Rafał mówi sam     
o sobie: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu
aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą
przed majestat Pański"(Tb 12, 15). Święty Ra-
fał doznawał czci jako patron chorych i podró-
żnych. W Polsce imię Rafał należy do dość
popularnych. Wśród znanych postaci imię to
nosili: błogosławiony ojciec Rafał z Proszowic,
św. Rafał Kalinowski, błogosławiony ojciec Ra-
fał od św. Józefa - karmelita, którego beaty-
fikował w 1983 roku papież Jan Paweł II.

wał narodzenie Pana Jezusa - Syna Bożego. 
Te dwa wydarzenia szczegółowo opisał św. 
Łukasz w swojej Ewangelii. Niektórzy z pisarzy 
kościelnych nazywają św. Gabriela aniołem 
stróżem Świętej Rodziny. Prawie wszystkie 
obrządki chrześcijańskie umieściły wspomnie-
nie świętego Gabriela tuż przed lub po uro-
czystości Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie. Tak było i w liturgii rzymskiej do roku 
1969, kiedy to przełożono pamiątkę na dzień 
29 września. Papież Pius XII w 1951 r. ogłosił 
św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, 
radia i telewizji. Kult św. Gabriela jest znacznie 
mniejszy niż kult św. Michała. Imię Gabriel jest 
już coraz rzadziej spotykane. 

Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi 
ze Wschodu, obrała go sobie za szczególne-
go opiekuna. W Ameryce północnej kult świę-
tego Michała wyraża się między innymi przez 
budowanie licznych kościołów ku jego czci,      
a także nadawanie przy chrzcie imion Michał i 
Michalina. 

   W Polsce kult św. Michała Archanioła był 
bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało    
cu   downej pomocy św. Michała w walkach       
z niewiernymi. Powstały bractwa i cechy rze-
mieślników pod jego wezwaniem, budowano 
także ku jego czci kościoły i kapliczki, poświę-
cano mu instytucje kościelne i świeckie. 
Znane są przysłowia ludowe związane z 
imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: 
"Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima 
trwała", "Na Michała łowcy chwała", "Jaki 
Michał, taka wio-sna". Święty Michał Archanioł 
jest obecnie znany i czczony przez cały świat 
katolicki. Dał on się poznać jako zwycięski 
wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca 
chwały prawdzi-wego i wielkiego w swej mocy 
i potędze Boga. 

  Imię Gabriel znaczy: "Mąż Boży" lub 
"Wojownik Boży". Z tym imieniem spotykamy 
się w Starym Testamencie, w księdze proroka 
Daniela. Najpiękniejszą jednak misję spełnił 
św. Gabriel w Nowy Testamencie, kiedy zwia-
stował Zachariaszowi w świątyni w Jerozoli-
mie narodzenie syna - św. Jana Chrzciciela 
oraz kiedy Najświętszej Maryi Panny zwiasto-

  Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika
´el, znaczy "Któż jak Bóg". Św. Michał  w Piś-
mie Świętym wymieniany jest pięć razy. W 
najbardziej wymowny sposób czyni to Autor 
ostatniej księgi Pisma Świętego czyli 
Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła 
walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli 
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki 
Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już 
się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I zo-
stał strącony na ziemię, a z nim zostali strące-
ni jego aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie 
nad zbuntowanymi duchami św. Michał 
Archanioł został wodzem zastępów niebie-
skich. Jest on duchem czystym, oddanym bez 
reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. 
Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli 
Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwia-
niu. Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, 
nazywano św. Michała księciem narodu wy-
branego. Prorok Daniel zalicza go do jednego 
z pierwszych książąt. Zapewnia, że tylko Mi-
chał Archanioł może pomóc w walce z wro-
giem. W Nowym Testamencie św. Michał 
kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł 
Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym 
w najtrudniejszych dla nich chwilach. 

   Pierwsze znane święto ku czci świętego Mi-
chała Archanioła sięga połowy czwartego wie-
ku. Obchodzono je 8 maja na Monte Sant
´Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech, 
gdzie miał się objawić Książę chórów aniel-
skich. Św. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił 
św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał 
corocznie, dnia 29 września obchodzić roczni-
cę tego faktu. Święto rozciągnięto na Kościół 
powszechny. Świętego Michała obrały sobie 
za szczególnego patrona Niemcy, Austria i 
Francja. Belgia w kulcie świętego Michała 
stara się dorównać Francji. 

2 października obchodzimy w Kościele wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Zazwyczaj w liturgii upamiętnia się imiona 
świętych, ale Aniołowie Stróżowie są uosobieniem działania Bożej Opatrzności. Chociaż więc nie znamy ich z imienia, rola ich 
jest szczególna. W granicach świętych obcowania dane jest nam przeżywać więź z istotami, o których wiemy niewiele, ale 
których ślady obecności zapisane są w świadomości Kościoła, a także w doświadczeniu wierzących.

Czy aniołowie istnieją naprawdę, a jeśli tak, 
to kim są? Choć nasza wiara pełna jest od-
niesień do niebieskich duchów, do istot wi-
dzialnych i niewidzialnych, do ich działania i 
obecności, to często tak naprawdę nie wie-
my, jak włączyć ich istnienie do naszej co-
dzienności, by było owocne, realne i sku-
teczne, a przy tym by nie przesłaniało nam 
Boga.

Milczenie na ich temat sprawia, że do dziś 
wielu pyta, kim są, czy istnieją. Czy są to byty 
osobowe, czy może tylko jakieś nadprzyro-
dzone siły; czy ich kształt, rola i znaczenie 
nie są wytworem poetyckich uniesień, nad-
wrażliwej psychiki, bujnej wyobraźni?

Aniołowie, w sensie ścisłym, to osobowe, 
niematerialne istoty rozumne i wolne, stwo-
rzone przez Boga. W sensie szerokim to Boży 
posłańcy. Takich osób posłanych przez Boga 
znamy wiele: czasem to rodzic, przyjaciel albo 
przypadkowo napotkany człowiek, ktoś, kto w 
życiu pojawia się nie wiadomo skąd i dlacze-
go, a potem, gdy spełni zadanie, znika.

Aniołowie Stróżowie

Spośród niezliczonej rzeszy aniołów intere-
sują nas szczególnie nasi stróżowie. Ich kult 
rozwinął się dzięki nauczaniu św. Pawła Apo-
stoła, św. Cypriana, św. Bazylego, św. Am-
brożego, św. Hieronima, św. Augustyna i wie-
lu innych świętych. Szczególny związek            
z Aniołami Stróżami mieli: św. Bernard z Clair-
vaux, św. Stanisław Kostka, św. Franciszek 
Salezy, św. Jan Bosko, św. Ojciec Pio czy św. 
Jose-maría Escrivá de Balaguer. Ten ostatni 
mówił: „Miej zaufanie do swojego Anioła 
Stróża. Traktuj go jak swego bliskiego przy-
jaciela – jest nim – a on już postara się wy-
świadczyć ci tysiące przysług w codziennych 
zwykłych sprawach”.

Kiedyś troskliwi rodzice powierzali swe po-
ciechy trosce Anioła Stróża, by mocą 
otrzymaną od Boga strzegł najdroższe dla 
nich istoty. Dziś rodzice chyba rzadziej ufają 
nadprzyrodzonej mocy niebieskich posłańców 
i chcą bardziej rozwiązywać problemy przy 
pomocy ziemskich środków. Nie zawsze z 
lepszym skutkiem.

Żyć z Aniołami Stróżami, wiedzieć, że są 
obok, oznacza konieczność opuszczenia 
krainy baśni i wierzeń dziecięcego świata. 
Wiara dojrzała jest tą płaszczyzną, na której 
możliwe jest spotkanie z nimi. Aniołowie Stró-
żowie chronią ciało i duszę, bronią od wszel-
kiego zła i prowadzą do portu zbawienia.

Nie mogą przesłonić Chrystusa

Czy należy się do nich modlić, mieć żywy i 
codzienny kontakt z nimi, czy raczej przyjąć, 
że skoro nie można ich zobaczyć, to pewnie 
nie potrzeba specjalnie o nich myśleć? Św. 
Augustyn pisze, że nie jest rozsądne odwo-
ływać się do aniołów: powinniśmy przed-
kładać swoje modlitwy tylko Temu, który wy-
starczy za wszystkich, Bogu, przez naszego 
Zbawiciela, Syna Bożego. To prawda, bo 
aniołowie nie mogą nam przysłonić Tego,      
z którego mocy powołani są do działania. 
Dlatego też najlepszą formą poznania na 
gruncie wiary będzie Biblia, bo jest słowem 
objawionym. Rozumienie pojęć wypowiada-
nych i słuchanych w recytacji psalmów czy 
innych tekstów, kierowanie się nimi na eta-
pach życia jest też formą rozmowy nie tylko      
z Bogiem, ale też z całym światem nadprzy-
rodzonym, w tym z aniołami.

Figura Św. Michała Archanioła w naszym 
kościele )  fot. Elżbieta Wrotek).

Często pojawiają się na kartach Nowego 
Testamentu. Archanioł Gabriel zwiastuje Za-
chariaszowi narodzenie Jana, a Maryi Pan-
nie – poczęcie Jezusa. Aniołowie cieszą się    
z narodzin Jezusa i przywołują pasterzy do 
stajenki, a potem ostrzegają dobrych Mędr-
ców przed złym Herodem. Anioł objawia 
Józefowi tajemnicę Wcielenia i wyprawia 
Świętą Rodzinę w drogę do Egiptu... 
Wyliczanie mogłoby nie mieć końca.

Czy można wątpić w realność istnienia istot 
duchowych i sprowadzać słowo Boże do 
literackiej formy? Czasem trudno jest 
zrozumieć, że Bóg posługuje się bytami 
stworzonymi do realizacji zbawczych planów, 
że korzysta z posłańców zamiast działać 
samemu. Skoro posługuje się człowiekiem, 
dlaczego nie miałby korzystać z pomocy 
bezcielesnych istot duchowych, które sam 
powołał do nieśmiertelności?

IV Sobór Laterański stwierdził, że oprócz 
rzeczy widzialnych stworzył Bóg świat du-
chów niewidzialnych, tj. aniołów. Stwierdze-
nie to podkreśla nie tyle ich istnienie i ducho-
wość, ile raczej całkowitą zależność od 
Stwórcy. Po wiekach powtórzył je Sobór Wa-
tykański I.

Słowo „anioł” pochodzi z języka greckiego i 
oznacza „posłańca”. Jak pisał papież Grze-
gorz Wielki, imię Anioł nie oznacza natury, 
lecz zadanie. Duchy stworzone są 
wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze 
można naz-wać je aniołami – tylko wówczas, 
gdy przyby-wają, by wypełnić jakąś misję.

Boży posłańcy nie powinni przesłaniać 
Boga, nie mogą stać ponad naszą więzią         
z Chrystusem. Podkreśla to św. Paweł, gdy 
mówi: Aniołowie w Chrystusie zostali stwo-
rzeni i zjednoczeni z Bogiem. Z drugiej strony 
jednak skoro istnieją i ich życie tak mocno 
splata się z naszym, nie możemy ich zwy-
czajnie ignorować i traktować z niewdzięczną 
obojętnością. Wymowne są słowa i przykład 
św. Josemaríi Escrivy, który pisał: Czy nie 
pozdrawiamy wszystkich kochanych osób i 
nie rozmawiamy z nimi serdecznie? – A więc 
ty i ja pozdrawiajmy – wielokroć dziennie – 
Jezusa, Maryję i Józefa, i naszego Anioła 
Stróża.

Symbol anioła

Anioł Stróż nie jest wytworem wyobraźni. 
Na obrazach zawieszanych niegdyś w do-
mach katolickich rodzin przedstawiany był 
blisko dzieci, ze skrzydłami, o pięknym mło-
dzieńczym obliczu. To wyraz harmonii z Bo-
giem i troski o godne wypełnienie zadania. 
Piękno oblicza wyraża czystość, niewinność, 
skrzydła zaś podkreślają, że może pomóc w 
tym, w czym człowiek sam sobie nie poradzi.

Aniołów Stróżów trzeba widzieć w kon-
tekście zbawienia, a ich obecność powinna 
pomóc lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. 
Oni bronią nas w walce ze złem i w spokoj-
nym, szczęśliwym życiu, które spala się pod 
czujnym okiem Bożej Opatrzności. Świado-
ma przyjaźń z Aniołem Stróżem może wiele, 
ale nie „załatwi” wszystkiego. Wiara w jego 
bliskość powinna jeszcze bardziej wzmóc       
w nas czujność i roztropność wobec przewi-
dywalnych zagrożeń i niebezpieczeństw dla 
duszy i ciała. Roztropność i rozwaga połączo-
ne z troską ukrytego Przyjaciela są gwara-
ncją bezpiecznej drogi.

Październik to kolejny maryjny miesiąc. 
Odmawiając Różaniec, warto pomyśleć            
o Anielskiej Królowej, otoczonej niezliczonymi
rzeszami aniołów i świętych. Przynależność
do Jej królestwa jest tym, czego pragnie dla
nas i w czym pomaga niebieski towarzysz i
wierny Przyjaciel – nasz Anioł Stróż.

Ks. Jarosław Krzewicki
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/913/Przyjaciel-
Aniol-Stroz
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Aniołowie – posłańcy Boży

Pismo Święte jest przepełnione obecnością 
aniołów. Widzimy ich u wrót raju, w gościnie u 
Abrahama, to oni ocalają rodzinę Lota przed 
śmiercią w Sodomie, pomagają Abra-hamowi 
w zgodnym z wolą Bożą złożeniu ofiary. Ja-
kub widzi aniołów we śnie na drabinie. Anioł 
wiedzie naród do ziemi obiecanej, ratuje 
trzech młodzieńców od śmierci w piecu ogni-
stym, a Daniela wybawia z lwich paszczy. 

 Odpusty w Roku św. Józefa
Do 8 grudnia 2021 r. trwa Roku św. Józefa. Jest z nim związany dar specjalnych Odpustów. 
Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: 
spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć          
w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany 
przez Penitencjarię Apostolską

Udziela się odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozwa-
żać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym roz-
ważanie o Świętym Józefie.

Tym, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub 
względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzi-
nach i pomiędzy narzeczonymi.

Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działal-
ność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika 
z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli zna-
leźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa 
(w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpo-
wiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, 
przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześlado-
wanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy 
cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Źródło: 
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-
swietego-jozefa.html
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Józef RydzewskiŹródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/925/Swieci-
Archaniolowie---Michal-Rafal-i
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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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29 września - święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała

 Hebrajskie imię Rafał: "Bóg uleczył". Jest 
ono związane z biblijną opowieścią o Tobia-
szu. W tej opowieści święty Rafał mówi sam     
o sobie: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu
aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą
przed majestat Pański"(Tb 12, 15). Święty Ra-
fał doznawał czci jako patron chorych i podró-
żnych. W Polsce imię Rafał należy do dość
popularnych. Wśród znanych postaci imię to
nosili: błogosławiony ojciec Rafał z Proszowic,
św. Rafał Kalinowski, błogosławiony ojciec Ra-
fał od św. Józefa - karmelita, którego beaty-
fikował w 1983 roku papież Jan Paweł II.

wał narodzenie Pana Jezusa - Syna Bożego. 
Te dwa wydarzenia szczegółowo opisał św. 
Łukasz w swojej Ewangelii. Niektórzy z pisarzy 
kościelnych nazywają św. Gabriela aniołem 
stróżem Świętej Rodziny. Prawie wszystkie 
obrządki chrześcijańskie umieściły wspomnie-
nie świętego Gabriela tuż przed lub po uro-
czystości Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie. Tak było i w liturgii rzymskiej do roku 
1969, kiedy to przełożono pamiątkę na dzień 
29 września. Papież Pius XII w 1951 r. ogłosił 
św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, 
radia i telewizji. Kult św. Gabriela jest znacznie 
mniejszy niż kult św. Michała. Imię Gabriel jest 
już coraz rzadziej spotykane. 

Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi 
ze Wschodu, obrała go sobie za szczególne-
go opiekuna. W Ameryce północnej kult świę-
tego Michała wyraża się między innymi przez 
budowanie licznych kościołów ku jego czci,      
a także nadawanie przy chrzcie imion Michał i 
Michalina. 

   W Polsce kult św. Michała Archanioła był 
bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało    
cu   downej pomocy św. Michała w walkach       
z niewiernymi. Powstały bractwa i cechy rze-
mieślników pod jego wezwaniem, budowano 
także ku jego czci kościoły i kapliczki, poświę-
cano mu instytucje kościelne i świeckie. 
Znane są przysłowia ludowe związane z 
imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: 
"Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima 
trwała", "Na Michała łowcy chwała", "Jaki 
Michał, taka wio-sna". Święty Michał Archanioł 
jest obecnie znany i czczony przez cały świat 
katolicki. Dał on się poznać jako zwycięski 
wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca 
chwały prawdzi-wego i wielkiego w swej mocy 
i potędze Boga. 

  Imię Gabriel znaczy: "Mąż Boży" lub 
"Wojownik Boży". Z tym imieniem spotykamy 
się w Starym Testamencie, w księdze proroka 
Daniela. Najpiękniejszą jednak misję spełnił 
św. Gabriel w Nowy Testamencie, kiedy zwia-
stował Zachariaszowi w świątyni w Jerozoli-
mie narodzenie syna - św. Jana Chrzciciela 
oraz kiedy Najświętszej Maryi Panny zwiasto-

  Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika
´el, znaczy "Któż jak Bóg". Św. Michał  w Piś-
mie Świętym wymieniany jest pięć razy. W 
najbardziej wymowny sposób czyni to Autor 
ostatniej księgi Pisma Świętego czyli 
Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła 
walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli 
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki 
Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już 
się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I zo-
stał strącony na ziemię, a z nim zostali strące-
ni jego aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie 
nad zbuntowanymi duchami św. Michał 
Archanioł został wodzem zastępów niebie-
skich. Jest on duchem czystym, oddanym bez 
reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. 
Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli 
Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwia-
niu. Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, 
nazywano św. Michała księciem narodu wy-
branego. Prorok Daniel zalicza go do jednego 
z pierwszych książąt. Zapewnia, że tylko Mi-
chał Archanioł może pomóc w walce z wro-
giem. W Nowym Testamencie św. Michał 
kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł 
Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym 
w najtrudniejszych dla nich chwilach. 

   Pierwsze znane święto ku czci świętego Mi-
chała Archanioła sięga połowy czwartego wie-
ku. Obchodzono je 8 maja na Monte Sant
´Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech, 
gdzie miał się objawić Książę chórów aniel-
skich. Św. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił 
św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał 
corocznie, dnia 29 września obchodzić roczni-
cę tego faktu. Święto rozciągnięto na Kościół 
powszechny. Świętego Michała obrały sobie 
za szczególnego patrona Niemcy, Austria i 
Francja. Belgia w kulcie świętego Michała 
stara się dorównać Francji. 

   2 października obchodzimy w Kościele wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Zazwyczaj w liturgii upamiętnia się imiona 
świętych, ale Aniołowie Stróżowie są uosobieniem działania Bożej Opatrzności. Chociaż więc nie znamy ich z imienia, rola ich 
jest szczególna. W granicach świętych obcowania dane jest nam przeżywać więź z istotami, o których wiemy niewiele, ale 
których ślady obecności zapisane są w świadomości Kościoła, a także w doświadczeniu wierzących.

   Czy aniołowie istnieją naprawdę, a jeśli tak, 
to kim są? Choć nasza wiara pełna jest od-
niesień do niebieskich duchów, do istot wi-
dzialnych i niewidzialnych, do ich działania i 
obecności, to często tak naprawdę nie wie-
my, jak włączyć ich istnienie do naszej co-
dzienności, by było owocne, realne i sku-
teczne, a przy tym by nie przesłaniało nam 
Boga.
   Milczenie na ich temat sprawia, że do dziś 
wielu pyta, kim są, czy istnieją. Czy są to byty 
osobowe, czy może tylko jakieś nadprzyro-
dzone siły; czy ich kształt, rola i znaczenie 
nie są wytworem poetyckich uniesień, nad-
wrażliwej psychiki, bujnej wyobraźni?

   Aniołowie, w sensie ścisłym, to osobowe, 
niematerialne istoty rozumne i wolne, stwo-
rzone przez Boga. W sensie szerokim to Boży 
posłańcy. Takich osób posłanych przez Boga 
znamy wiele: czasem to rodzic, przyjaciel albo 
przypadkowo napotkany człowiek, ktoś, kto w 
życiu pojawia się nie wiadomo skąd i dlacze-
go, a potem, gdy spełni zadanie, znika.

Aniołowie Stróżowie

   Spośród niezliczonej rzeszy aniołów intere-
sują nas szczególnie nasi stróżowie. Ich kult 
rozwinął się dzięki nauczaniu św. Pawła Apo-
stoła, św. Cypriana, św. Bazylego, św. Am-
brożego, św. Hieronima, św. Augustyna i wie-
lu innych świętych. Szczególny związek            
z Aniołami Stróżami mieli: św. Bernard z Clair-
vaux, św. Stanisław Kostka, św. Franciszek 
Salezy, św. Jan Bosko, św. Ojciec Pio czy św. 
Jose-maría Escrivá de Balaguer. Ten ostatni 
mówił: „Miej zaufanie do swojego Anioła 
Stróża. Traktuj go jak swego bliskiego przy-
jaciela – jest nim – a on już postara się wy-
świadczyć ci tysiące przysług w codziennych 
zwykłych sprawach”.
  Kiedyś troskliwi rodzice powierzali swe po-
ciechy trosce Anioła Stróża, by mocą 
otrzymaną od Boga strzegł najdroższe dla 
nich istoty. Dziś rodzice chyba rzadziej ufają 
nadprzyrodzonej mocy niebieskich posłańców 
i chcą bardziej rozwiązywać problemy przy 
pomocy ziemskich środków. Nie zawsze z 
lepszym skutkiem.

  Żyć z Aniołami Stróżami, wiedzieć, że są 
obok, oznacza konieczność opuszczenia 
krainy baśni i wierzeń dziecięcego świata. 
Wiara dojrzała jest tą płaszczyzną, na której 
możliwe jest spotkanie z nimi. Aniołowie Stró-
żowie chronią ciało i duszę, bronią od wszel-
kiego zła i prowadzą do portu zbawienia.

Nie mogą przesłonić Chrystusa

   Czy należy się do nich modlić, mieć żywy i 
codzienny kontakt z nimi, czy raczej przyjąć, 
że skoro nie można ich zobaczyć, to pewnie 
nie potrzeba specjalnie o nich myśleć? Św. 
Augustyn pisze, że nie jest rozsądne odwo-
ływać się do aniołów: powinniśmy przed-
kładać swoje modlitwy tylko Temu, który wy-
starczy za wszystkich, Bogu, przez naszego 
Zbawiciela, Syna Bożego. To prawda, bo 
aniołowie nie mogą nam przysłonić Tego,       
z którego mocy powołani są do działania. 
Dlatego też najlepszą formą poznania na 
gruncie wiary będzie Biblia, bo jest słowem 
objawionym. Rozumienie pojęć wypowiada-
nych i słuchanych w recytacji psalmów czy 
innych tekstów, kierowanie się nimi na eta-
pach życia jest też formą rozmowy nie tylko      
z Bogiem, ale też z całym światem nadprzy-
rodzonym, w tym z aniołami.

Figura Św. Michała Archanioła w naszym 
kościele )  fot. Elżbieta Wrotek).

Często pojawiają się na kartach Nowego 
Testamentu. Archanioł Gabriel zwiastuje Za-
chariaszowi narodzenie Jana, a Maryi Pan-
nie – poczęcie Jezusa. Aniołowie cieszą się    
z narodzin Jezusa i przywołują pasterzy do 
stajenki, a potem ostrzegają dobrych Mędr-
ców przed złym Herodem. Anioł objawia 
Józefowi tajemnicę Wcielenia i wyprawia 
Świętą Rodzinę w drogę do Egiptu... 
Wyliczanie mogłoby nie mieć końca.
   Czy można wątpić w realność istnienia istot 
duchowych i sprowadzać słowo Boże do 
literackiej formy? Czasem trudno jest 
zrozumieć, że Bóg posługuje się bytami 
stworzonymi do realizacji zbawczych planów, 
że korzysta z posłańców zamiast działać 
samemu. Skoro posługuje się człowiekiem, 
dlaczego nie miałby korzystać z pomocy 
bezcielesnych istot duchowych, które sam 
powołał do nieśmiertelności?
   IV Sobór Laterański stwierdził, że oprócz 
rzeczy widzialnych stworzył Bóg świat du-
chów niewidzialnych, tj. aniołów. Stwierdze-
nie to podkreśla nie tyle ich istnienie i ducho-
wość, ile raczej całkowitą zależność od 
Stwórcy. Po wiekach powtórzył je Sobór Wa-
tykański I.
   Słowo „anioł” pochodzi z języka greckiego i 
oznacza „posłańca”. Jak pisał papież Grze-
gorz Wielki, imię Anioł nie oznacza natury, 
lecz zadanie. Duchy stworzone są 
wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze 
można naz-wać je aniołami – tylko wówczas, 
gdy przyby-wają, by wypełnić jakąś misję.

  Boży posłańcy nie powinni przesłaniać 
Boga, nie mogą stać ponad naszą więzią         
z Chrystusem. Podkreśla to św. Paweł, gdy 
mówi: Aniołowie w Chrystusie zostali stwo-
rzeni i zjednoczeni z Bogiem. Z drugiej strony 
jednak skoro istnieją i ich życie tak mocno 
splata się z naszym, nie możemy ich zwy-
czajnie ignorować i traktować z niewdzięczną 
obojętnością. Wymowne są słowa i przykład 
św. Josemaríi Escrivy, który pisał: Czy nie 
pozdrawiamy wszystkich kochanych osób i 
nie rozmawiamy z nimi serdecznie? – A więc 
ty i ja pozdrawiajmy – wielokroć dziennie – 
Jezusa, Maryję i Józefa, i naszego Anioła 
Stróża.

Symbol anioła

   Anioł Stróż nie jest wytworem wyobraźni. 
Na obrazach zawieszanych niegdyś w do-
mach katolickich rodzin przedstawiany był 
blisko dzieci, ze skrzydłami, o pięknym mło-
dzieńczym obliczu. To wyraz harmonii z Bo-
giem i troski o godne wypełnienie zadania. 
Piękno oblicza wyraża czystość, niewinność, 
skrzydła zaś podkreślają, że może pomóc w 
tym, w czym człowiek sam sobie nie poradzi.
  Aniołów Stróżów trzeba widzieć w kon-
tekście zbawienia, a ich obecność powinna 
pomóc lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. 
Oni bronią nas w walce ze złem i w spokoj-
nym, szczęśliwym życiu, które spala się pod 
czujnym okiem Bożej Opatrzności. Świado-
ma przyjaźń z Aniołem Stróżem może wiele, 
ale nie „załatwi” wszystkiego. Wiara w jego 
bliskość powinna jeszcze bardziej wzmóc       
w nas czujność i roztropność wobec przewi-
dywalnych zagrożeń i niebezpieczeństw dla 
duszy i ciała. Roztropność i rozwaga połączo-
ne z troską ukrytego Przyjaciela są gwara-
ncją bezpiecznej drogi.
  Październik to kolejny maryjny miesiąc. 
Odmawiając Różaniec, warto pomyśleć            
o Anielskiej Królowej, otoczonej niezliczonymi
rzeszami aniołów i świętych. Przynależność
do Jej królestwa jest tym, czego pragnie dla
nas i w czym pomaga niebieski towarzysz i
wierny Przyjaciel – nasz Anioł Stróż.

 Ks. Jarosław Krzewicki
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/913/Przyjaciel-
Aniol-Stroz

2 października 
wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

Aniołowie – posłańcy Boży

   Pismo Święte jest przepełnione obecnością 
aniołów. Widzimy ich u wrót raju, w gościnie u 
Abrahama, to oni ocalają rodzinę Lota przed 
śmiercią w Sodomie, pomagają Abra-hamowi 
w zgodnym z wolą Bożą złożeniu ofiary. Ja-
kub widzi aniołów we śnie na drabinie. Anioł 
wiedzie naród do ziemi obiecanej, ratuje 
trzech młodzieńców od śmierci w piecu ogni-
stym, a Daniela wybawia z lwich paszczy. 

 Odpusty w Roku św. Józefa
Do 8 grudnia 2021 r. trwa Roku św. Józefa. Jest z nim związany dar specjalnych Odpustów. 
Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: 
spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć          
w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany 
przez Penitencjarię Apostolską

Udziela się odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozwa-
żać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym roz-
ważanie o Świętym Józefie.

Tym, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub 
względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzi-
nach i pomiędzy narzeczonymi.

Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działal-
ność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika 
z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli zna-
leźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa 
(w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpo-
wiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, 
przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześlado-
wanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy 
cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Źródło: 
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-
swietego-jozefa.html

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/925/Swieci-Archaniolowie---Michal-Rafal-i
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/925/Swieci-Archaniolowie---Michal-Rafal-i
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/913/Przyjaciel-Aniol-Stroz
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/913/Przyjaciel-Aniol-Stroz
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-swietego-jozefa.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-swietego-jozefa.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-swietego-jozefa.html


nym Najświętszym Sakramentem omówi-
wimy jedną część różańca, po czym podej-
miemy piętnastominutowe rozmyślanie        
w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca 
świętego.
28. dnia każdego miesiąca, w Archikate-
drze Warszawskiej o godz. 19.00., będzie
sprawowana Msza św. dziękczynna za be-
atyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go. W najbliższy wtorek, 28 września br.  
o godz. 19.00., w Archikatedrze Warszaw-
skiej zostanie odprawiona Msza św. w in-
tencji owoców beatyfikacji, za wstawienni-
ctwem bł. Kardynała Wyszyńskiego. Mszy
będzie przewodniczył abp Stanisław Bu-
dzik metropolita lubelski.
Katolicka szkoła języka angielskiego dla 
dzieci i młodzieży rozpoczyna działalność 
na terenie Wilanowa. Informacje o szkole 
są dostępne na stroniewww.setonenglish.pl
Adoracja Najświętszego Sakramentu w in-
tencji "zatrzymania aborcji" odbędzie się     
w nocny z piątku, 1 października, na sobo-
tę, 2 października. Adoracja rozpocznie się 
o godz. 19.30., a zakończy o godz. 7.00.
Serdecznie zapraszamy parafian do modli-
twy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej
informacji na stronie internetowej naszej
parafii i fb.
Siostry z naszej parafii organizują 2 paź-
dziernika pielgrzymkę do Sokółki, gdzie 
miał miejsce cud eucharystyczny. Jest je-
szcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły i 
zapisy w zakrystii.
W dniu dzisiejszym zapraszamy na kier-
masz owoców, soków i przetworów natu-
ralnych, który będzie miał miejsce przed 
dzwonnicą. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00., a po nich modlić będziemy się za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.
W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobi-
stych. Nabożeństwo różańcowe odpra-
wiane jest w niedziele o godz.17.00., a        
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 
17.00. zapraszamy dzieci na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godz. 
17.30.
Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-
tów zapraszamy na spotkanie organiza-
cyjne w czwartek, 7 października, o godz. 
19.00. w kanonii.
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobo-
ta miesiąca. W piątek, 1 października, 
Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana 
Jezusa o godz.12.00. Z sakramentu po-
kuty i pojednania można będzie skorzy-
stać rano i od godz.16.00. Pragniemy 
również odwiedzić chorych i osoby w po-
deszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przy-
jąć Najświętszy Sakrament prosimy zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej. O godz. 18.00. zostanie odprawiana  
Msza św. w intencji wynagradzającej Bo-
żemu Sercu. Po Mszy zostanie odpra-
wione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, 
prowadzone przez wspólnotę  Odnowy      
w Duchu Świętym.  
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 paździer-
nika, zostanie odprawione nabożeństwo 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed  wystawio-
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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 
Lb 11, 25-29

Czytanie z Księgi Liczb: Pan zstąpił w obłoku i 
mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był      
w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu 
starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli 
w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to 
jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. 
Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na 
nich też zstąpił duch, bo należeli do wez-
wanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli 
więc w obozie w uniesienie prorockie. 
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: 
«Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 
prorockie». Jozue, syn Nuna, który od mło-
dości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 
głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» 
Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o 
mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby 
mu dał Pan swego ducha!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14

Nakazy Pana są radością serca
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę, * świadectwo Pana jest pewne, 
nierozważnego uczy mądrości. 
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem 
słuszne.

Zważa na nie Twój sługa * 
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 
Kto jednak widzi swoje błędy? * 
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Także od pychy broń swojego sługę, * 
by nie panowała nade mną. 
Wtedy będę bez skazy * 
i wolny od wielkiego występku.

DRUGNIE CZYTANIE
Jk 5, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła:    
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narze-
kań na utrapienia, jakie was czekają. Boga-
ctwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się 
żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardze- 
wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 
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K O M E N T A R Z
„A kto by się stał powodem grzechu dla 

jednego z tych małych, którzy wierzą, te-
mu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u 
szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). Jak-
by przeczytać dosłownie ten fragment, to 
wynika z niego, że w niektórych sytuac-
jach Pan Jezus zachęca nas do samobój-
stwa. 

Wiemy, że tak nie jest. Natomiast widać 
wyraźnie, że Zbawiciel chce nam pokazać 
jak wielkim grzechem jest zgorszenie oso-
by słabej i bezbronnej. Dobrze to widać        
w dzisiejszej sytuacji Kościoła, gdzie zgor-
szenie przypadkami pedofilii wśród ducho-
wnych spowodowało odejście wielu ludzi 
słabej wiary. Pedofilia to nie jedyny spo-
sób, w jaki można zgorszyć maluczkich. 
Poza tym grzech zgorszenia nie jest zare-
zerwowany tylko dla duchownych. 

Ilu rodziców gorszy swoje dzieci nie 
chodząc do Kościoła, nie modląc się, źle 
traktując siebie nawzajem, lub raniąc je na 
całe życie swoim rozwodem. Ilu katolików 
gorszy swoje otoczenie zachowując się jak 
niewierzący zaraz po wyjściu z kościoła. 
Grzechów zgorszenia może być bardzo 
wiele. Oczywiście inną szkodę powoduje 
pedofilia czy rozwód, inną brak przykładu w 
wierze. 

Nie pozwólmy się jednak uspokoić 
stwierdzeniem, że nie jesteśmy tacy źli. 
Trzeba zadawać sobie pytanie: czy nie jest 
zgorszeniem dla kogoś słabszego?    

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 17, 17ba

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 
uświęć nas w prawdzie.

EWANGELIA
Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Apo-
stoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzie-
liśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje 
imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu za-
braniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus 
odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, 
kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł 
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda 
kubek wody do picia, dlatego że należycie do 
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody. A kto by się stał powo-
dem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 
wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński 
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli 
zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema 
rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I 
jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grze-
chu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla 
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest 
dla ciebie jednookim wejść do królestwa Boże-
go, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 
piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie 
gaśnie».

Oto Słowo Pańskie

5. - w poniedziałek, 27 września, wspomnie-
nie św. Wincentego a Paulo, kapłana,
- we wtorek, 28 września, wspomnienie św.
Wacława, męczennika,
- w środę, 29 września, święto św. Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała,
- w czwartek, 30 września, wspomnienie
św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła,
- w piątek, 1 października, wspomnienie
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i
doktora Kościoła,
- w sobotę, 2 października, wspomnienie
św. Aniołów stróżów.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodo-wym.

6.

7.

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.

wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. 
Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto 
woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól wa-
szych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy 
doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście bez-
trosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście 
serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabi-
liście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Oto słowo Boże

po mszy św. nabożeństwo
pierwszosobotnie.

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

 2 października 2021 r.  
godz. 7.00  Msza św.

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

1 października 2021 r. 

godz. 18.00 Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. 

Po mszy św.  wspólnota Odnowy  
Duchu Świętym wraz z Kapłanem, 

poprowadzi nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

o Niepokalanym Sercu NMP,

3.

9.

10.

NOC PIĄTEK/SOBOTA  
1/2 października 2021 r.  
Adoracja Najświętszego 

Sakramentu
"Zatrzymaj aborcję"         

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