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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 7, 7-11

Czytanie z Księgi Mądrości: Modliłem się i da-
no mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł 
mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wy-
żej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic 
uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią dro-
gich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej będzie po-
czytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i 
piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo 
blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią 
wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej 
ręku.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, * 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, * 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, * 
a Twoja chwała nad ich synami. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami † 
i wspieraj pracę rąk naszych, * 
dzieło rąk naszych wspieraj!.

DRUGNIE CZYTANIE
Hbr 4, 12-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Żywe jest 
słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki 
miecz obosieczny, przenikające aż do roz-
dzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie 
ma stworzenia, które by dla Niego było nie-
widzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i 
odsłonięte przed oczami Tego, któremu mu-
simy zdać rachunek.

Oto Słowo Boże
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W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w środę, 13 października, wspomnienie bł.
Honorata Koźmińskiego, kapłana,

- w piątek, 15 października, wspomnienie
św. Teresy z Avilla, dziewicy i Doktora
Kościoła,

- w sobotę, 16 października, wspomnienie
św. Jadwigi Śląskiej.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodowym.

Dziś obchodzimy XXI Dzień Pa-
pieski pod hasłem „Nie lękajcie 
się”. Przed kościołem członko-

wie Akcji Katolickiej zbierają ofia-
ry na rzecz Fundacji Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia, wspierającej 
zdolną młodzież z małych miaste-

czek i wsi. Przypominamy, że 
Fundacja zajmuje się upamiętnie-

niem Pontyfikatu św. Pawła II 
przez promowanie nauczania 

Papieża i wspieranie określonych 
przedsięwzięć społecznych, 

głównie w dziedzinie edukacji i 
kultury.

Zapraszamy w dniu dzisiejszym przed 
dzwonnicę na kiermasz owoców, soków i 
przetworów naturalnych. 

Nabożeństwo Różańcowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

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 godzi-
nie 17.00. Dzieci zapraszamy na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godzinie 
17.30.

W środę, 13 października, na Mszy św.      
o godz. 18.00. grupa młodzieży z naszej
parafii przystąpi do sakramentu bierzmo-
wania. Mszy św. będzie przewodniczył
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał
Markowski. Po Mszy zostanie odprawione
nabożeństwo fatimskie.

Za tydzień, 17 października - w niedzielę 
misyjną, odbędzie się przed kościołem 
kiermasz misyjny, który przygotują siostry 
katechetki wraz z harcerzami. Dochód       
z kiermaszu zostanie przeznaczony na 
szkołę i przedszkole w Kamerunie, prowa-
dzone przez siostry. Harcerze w ramach 
akcji Harcerska Afryka zajmują się reno-
wacją polskich cmentarzy w Afryce. Po-
magają na misjach w Zambii, Zimbabwe 
oraz RPA, współpracując z pracującymi 
tam siostrami. Siostry Pasjonistki bardzo 
dziękują harcerzom i wszystkim, którzy 
wspomagają misje.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5, 3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
Mk 10, 17-3

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Gdy 
Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, za-
czął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus 
mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przy-
kazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Na-
uczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na nie-
go z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmu-
rniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał 
bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: 
«Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do 
królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się 
Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: 
«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bo-
żego tym, którzy w dostatkach pokładają uf-
ność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: «Któż więc może być zbawio-
ny?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi 
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął 
mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszy-
stko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowie-
dział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 
dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej 
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, ma-
tek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym».

Oto Słowo Pańskie
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11.10.2021 - 14.11.2021 
Módlmy się za 

6.

Na ulicach polskich miast 
odbył się Męski Różaniec. 

„Mamy zadanie bronić świętości 
naszych rodzin i bliskich”

Po raz kolejny, 2 października, mężczyźni 
odmówili wspólnie różaniec m.in. na ulicach 
Warszawy, Bełchatowa i Piotrkowa Trybu-
nalskiego. "Tak jak święty Józef, mamy za-
danie bronić świętości naszych rodzin i blis-
kich. Chcemy czynić to razem, we wspólno-
cie mężczyzn" - podkreślają organizatorzy 
Męskiego Różańca.
Jesteśmy mężczyznami, którzy pragną wy-
pełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królo-
wej. Pragniemy czynić dokładnie to, o co 
nas wszystkich prosiła i nieustannie prosi. 
Jej wola jest wolą Jej Syna – Jezusa Chry-
stusa, który jest naszym Panem i bratem. 
Realizacja tych poleceń służy większej 
chwale Boga, by Jego dzieci były z Nim na 
wieczność. To znaczy my, nasze rodziny i 
wszyscy ludzie, którzy zechcą skorzystać z 
Jego łaski - podkreślają organizatorzy Mę-
skiego Różańca na swojej stronie interne-
towej.

Źródło:
https://meskirozaniec.pl
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K O M E N T A R Z
„Co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?”. Takie pytanie pada dziś z ust 
pewnego człowieka. Patrząc na współcze-
sny świat, dzisiejszego człowieka możemy 
powiedzieć, że zadawanie sobie, innym 
takiego pytania to już bardzo wiele. Ile 
osób na świecie, w Polsce zadaje sobie 
takie pytanie? 

Ale ten człowiek idzie jeszcze dalej. 
Okazuje się, że przestrzega on przykazań 
Bożych, wszystkich (współczesny człowiek 
ma tendencję do wybiórczego traktowana 
przykazań) i to od wczesnej młodości 
(współczesny człowiek mówi, że ma je-
szcze ma na to czas).

Jezus spogląda na niego z miłością po-
twierdzając, że idzie dobrą drogą. Jedno-
cześnie wskazuje, że brakuje mu jeszcze 
jednego: „sprzedaj wszystko i chodź za 
Mną”.

A nam czego jeszcze brakuje, by osią-
gnąć życie wieczne?

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


Dziś irytują nas rozmaici agresywni ludzie... 
Jeśli jednak przypomnimy sobie Fatimę, za-
czniemy te zagubione dusze nie tyle niena-
widzić czy nimi gardzić, ile boleć, że czeka je 
piekło. Będziemy się zastanawiać, jak im po-
móc – nie jak je zniszczyć...
   Na koniec na ekranie nieba pojawia się Mat-
ka Boża Szkaplerzna. Szkaplerz to rodzaj 
fartucha zakładany do pracy, by nie brudzić 
habitu. Fatima przypomina ewangeliczną pra-
wdę, że łaska i pomoc Boża nie spadają z nie-
ba bez współpracy człowieka z Bogiem, że 
chrześcijanie to nie widzowie, ale ludzie bru-
dzący się na rzecz królestwa.
   Rola rodziny... Rzeczy ostateczne... 
Wezwanie do działania...    Oto mapa fatimska 
na dziś.

Mniejszy cud

   Cud Słońca został wpisany w Boże plany, 
podejmijmy zatem i ten wątek. Rzeczywiście, 
jest on tematem orędzia – i to dwukrotnie. Ma-
tka Najświętsza nie położyła jednak akcentu 
na samym wydarzeniu, ale na jego celu: lu-
dzie mają uwierzyć, że słowa z Fatimy to 
wołanie Boga wzywającego do nawrócenia.
   O cudzie Maryja mówi najpierw 13 lipca, gdy 
zapowiada: „W październiku uczynię cud, by 
wszyscy uwierzyli”. Ma on sprawić, że świat 
uwierzy w prawdziwość orędzia z Fatimy, że 
zostaną spełnione prośby fatimskie i zapanuje 
Boży pokój. Niemożliwe? Dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych. Taki był Jego plan.
   Jak miał wyglądać ów cud, mogący zmienić 
świat tak radykalnie? Wtedy ostatnie słowa 
Matki Bożej byłyby już inne – te znane nam 
nie pasowałyby już do: „wszyscy uwierzyli”.
   Gdy zapowiedziany w lipcu wielki cud stał 
się w październiku faktem, nie był już „ten 
sam”. Jeden czyn jednego człowieka sprawił, 
że w orędzie uwierzyło zaledwie 70 tys. ludzi. 
Przyczynił się do tego Arturo Oliveira dos San-
tos, który uniemożliwił dzieciom sierpniowe 
spotkania z Maryją. Znamy historię ich porwa-
nia. Gdy sześć dni później powrócą do domu, 
Maryja ukaże się im, by powiedzieć: „W paź-
dzierniku cud będzie mniejszy”.

Temat skutku grzechu

 Jeżeli pytamy o znaczenie cudu Słońca, 
trzeba przede wszystkim mówić o konsekwe-
ncjach grzechu, który nie jest sprawą prywa-
tną między człowiekiem a Bogiem i nieprawdą 
jest, że popełniony nikomu nie czyni krzywdy. 
Nieprawdą jest, że związki partnerskie i homo-
seksualizm nikomu nie wyrządzają zła.   
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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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XXI DzieŒ Papieski w tym roku odbňdzie siň 
10 paŦdziernika pod hasğem "Nie lňkajcie siň!". 

Fatimski cud Słońca
   Z datą 13 października 1917 r., z ostatnim objawieniem w Fatimie, kojarzy nam się przede wszystkim właśnie owo wielkie 
miraculum. Tymczasem... to duży błąd.
   Ten cud – rozumiany jako wydarzenie historyczne – wcale nie należy do objawień fatimskich! To nie jest część orędzia z Fatimy, które, jak 
uczył Jan Paweł II, „z każdym rokiem przybliża się do swego wypełnienia”. Chyba ktoś bardzo się starał, by cud Słońca uczynić zasłoną dla 
ostatniego wezwania fatimskiego – najważniejszego krzyku z nieba. To typowy manewr szatański: próbuje się skupić naszą uwagę na tym, co 
kolorowe, szokujące, ciekawe i sensacyjne, by to, co istotne – a zawarte w trudnym przekazie i domagające się uwagi – pozostało nieznane, 
czyli niepodjęte.

Pomniejszony cud Słońca temu przeczy. Każ-
dy z grzechów, nawet najbardziej „prywatny”, 
odbiera Bogu możliwość działania w świecie. 
To tak, jakbyśmy zatykali nimi otwory w nie-
bie, przez które wylewa się łaska. Miliony ma-
lutkich, zdawałoby się, nikomu nieszkodzą-
cych grzechów – i ziemia schnie z braku ła-
ski... To jest prawdziwa ekologia – ekologia 
zbawienia! To dlatego Maryja woła na koniec 
objawień: „Stop grzechowi!”. Inaczej: Pozwól-
cie Bogu dokonywać wielkich cudów! Nie za-
tykajcie grzechami niebieskiego sita!

Cud miał być powszechny

   Jak miał wyglądać ten cud? Możemy się 
chyba domyślać. W lipcu 1917 r. Maryja zapo-
wiedziała, że wybuch wojny gorszej od tej 
pierwszej poprzedzi ostrzegawczy znak, który 
pojawi się na niebie. Rzeczywiście, ukazał się 
on w nocy z 28 na 29 stycznia 1938 r. Na je-
dną noc całe niebo rozświetliła krwawa łuna. 
Znak widzieli wszyscy – od Ameryki po Azję...
   Czy tak samo wszyscy ludzie nie mogli zo-
baczyć cudu Słońca? Gdyby tak się stało, ży-
libyśmy w innym świecie. I nie będzie on lep-
szy, póki – jak ów mason Arturo Oliveira dos 
Santos – będziemy „skutecznie” zmieniać Bo-
skie plany. Oto niepojęta tajemnica: wielkie 
plany Boga, który pragnie naszego szczęścia, 
niweczy mały grzech człowieka.
 To chyba najważniejsza lekcja wpisana           
w fatimski cud Słońca. Bardzo konkretna.

 Wincenty Łaszewski
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/150201/nd/
Fatimski-cud-Slonca

 Diabeł 
interpretatorem orędzia?

   To tak, jakby Zły rozumował: „Jeśli obja-
wienie stało się już faktem, i to uznanym 
przez Kościół, to przesuńmy przynajmniej 
jego akcenty na niezobowiązujące tematy”. 
Przyznajmy, że to genialny ruch rodem         
z piekła.
   Czy nie jest tak z Fatimą? Uwagę ludzi 
najbardziej przykuwają sensacyjny cud 
Słońca oraz przekazany w lipcu potrójny 
sekret. Ten – odpowiednio przedstawiony – 
nie tylko do niczego nie wzywa, ale jeszcze 
rodzi nieufność do Kościoła, który rzekomo 
nie mówi całej prawdy, manipuluje i kłamie. 
Tymczasem powinniśmy streszczać orę-
dzie fatimskie ostatnim, ogłoszonym w paź-
dzierniku 1917 r., podwójnym apelem.

Dwa najważniejsze słowa

  Co Matka Najświętsza powiedziała w paź-
dzierniku? Po pierwsze: Maryja nigdzie mo-
cniej nie podkreśliła roli Różańca – nazwała 
siebie Matką Bożą Różańcową. Mieliśmy 
odkryć piękno i moc tej modlitwy.
   Po drugie: Matka Boża wzywała, byśmy 
przestali – już dziś – grzeszyć, bowiem mia-
ra Bożej cierpliwości się przelała. Mieliśmy 
ze wstrętem odwrócić się od każdego zła.

Trzy wizje

    Pamiętajmy, że fatimscy wizjonerzy nie 
byli świadkami cudu Słońca. Kiedy tłum 
oglądał tańczący na niebie, tryskający kolo-
rami dysk, oni widzieli tam jak na ekranie 
trzy obrazy. Właśnie te wizje – nie cud 
Słońca – stanowią integralną część przesła-
nia z Fatimy.

Czyli co? – pytamy.

   Dzieci widzą najpierw Świętą Rodzinę,     
a wizja podkreśla rolę Józefa, który (nie Ma-
ryja!) trzyma na ręce Dzieciątko Jezus bło-
gosławiące świat. Józef też błogosławi, Ma-
ryja nie. Jest nad czym myśleć... Dziesiątki 
lat później Łucja napisze do Watykanu, że 
rodzina jest ostatnią redutą broniącą się 
przed mocami szatana. Tylko ona może 
dziś ocalić świat.
   Potem na niebie ukazuje się Zbawiciel     
z Matką Bożą Bolesną. Czy to znak, że idą 
czasy, w których będzie wiele bólu? Ow-
szem, ale przede wszystkim bólu nadprzy-
rodzonego, bo „wiel dusz idzie do piekła”.  

KaŨdego roku w niedzielň poprzedzajŃcŃ wyb·r Karola Wojtyğy na Stolicň PiotrowŃ w cağej 
Polsce oraz Ŝrodowiskach polonijnych obchodzony jest DzieŒ Papieski, podczas kt·rego 
ğŃczymy siň w modlitwie z obecnym papieŨem oraz zagğňbiamy siň w nauczanie Ŝw. Jana 
Pawğa II.
Polacy gromadzŃ siň wtedy na liturgiach, naboŨeŒstwach, czuwaniach modlitewnych, medy-
tacjach oraz konferencjach poŜwiňconych nauczaniu Ojca świňtego. TydzieŒ wczeŜniej we 
wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygo-
towujŃcy do tego wydarzenia. DzieŒ Papieski w kaŨdym roku ma swoje hasğo, wskazujŃce na 
istotny obszar papieskiego nauczania. Hasğo to stanowi osnowň wszystkich wydarzeŒ modli-
tewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszŃ konkursy, 
wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, miň-
dzy innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP 
Polonia.

Byłam stypendystką FDNT jedynie dwa lata i przez ciągłe treningi nie mogłam uczestniczyć we wszystkich spotka-
niach, jakie Fundacji oferuje swoim podopiecznym. Jednak nawet w tak krótkim czasie widziałam, że są to okazje do 
stworzenia silnych i wartościowych więzi – mówi Justyna Iskrzycka. Brązowa medalistka te-gorocznych Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio wspomina m.in. czas spędzony w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Nigdy nie lubiğam robiĺ szumu wok·ğ siebie, 
wolağam po prostu robiĺ swoje. Czasem 
przychodzi zmňczenie ï ale to nic zğego. Du-
Ũo radoŜci daje widok wielu os·b, kt·re cie-
szŃ siň razem ze mnŃ ze speğnienia jednego 
z moich marzeŒ. 
Podczas spotkania ze stypendystami 
FDNT opowiadağaŜ o swojej Ădrodze do 
marzeŒò. Jakim przystankiem na tej dro-
dze byğa Fundacja ĂDzieğo Nowego 
TysiŃcleciaò? 
Zostağam wychowana w wierze katolickiej ï 
myŜlň, Ũe to nauczyğo mnie wartoŜci, kt·re sŃ 
naprawdň waŨne w Ũyciu ï np. poszano-
wania dla drugiego czğowieka. Wiele z warto-
Ŝci, kt·ra daje wiara, sŃ moim zdaniem    
w dzisiejszym Ŝwiecie coraz bardziej pomija-
ne.
Fundacja byğa dla mnie okazjŃ do poznania 
wielu mğodych i bardzo otwartych os·b. Lu-
dzi, kt·rzy majŃ marzenia, Ũyciowe aspiracjň, 
a ich droga wcale nie jest prosta. WiňkszoŜĺ 
os·b pochodzi z mağych miejscowoŜci, w kt·-
rych siğŃ rzeczy moŨliwoŜci sŃ mniejsze, 
dlatego muszŃ wytrwale i uparcie dŃŨyĺ do 
celu. MyŜlň, Ũe taka postawa byğa inspiracjŃ i 
wsparciem w mojej drodze.

Hubert Szczypek: Na igrzyskach w Tokio zdo-
byğaŜ brŃzowy medal w kajakarstwie klasy-
cznym 500 m. To historyczne osiŃgniňcie, bo    
w tej konkurencji Polki nie zdobyğy wczeŜniej 
medalu.
Justyna Iskrzycka: Zgadza siň. Choĺ z r·Ũ-
nych mistrzostw czw·rka kobieca przywoziğa 
medale, to same Igrzyska Olimpijskie koŒczyğy 
siň zazwyczaj czwartym lub dalszym miej-
scem. PrzeğamağyŜmy tň passň. MyŜlň, Ũe 
wpğynňğo na to nasze zgranie, to Ũe potrafiğy-
Ŝmy sobie zaufaĺ i staĺ siň jednoŜciŃ. DuŨo 
zaleŨy od samozaparcia, ale teŨ chňci stwo-
rzenia prawdziwego zespoğu.
Jak wyglŃda Ũycie religijne podczas Igrzysk 
Olimpijskich?
To kwestia tego jak ktoŜ zorganizuje sw·j wğa-
sny czas. My umawiağyŜmy siň z ksiňdzem na 
Msze Ŝw. indywidualnie. ChociaŨ odbywağy siň 
one wedğug harmonogramu ï nie mogğyŜmy 
siň w niego wpasowaĺ. Nie byğo jednak Ũadne-
go problemu, aby ksiŃdz odprawiğ Mszň Ŝw. 
specjalnie dla nas ï to byğa tylko kwestia doga-
dania siň.
Jak przeŨywasz to, co dzieje siň po Igrzy-
skach. Wiele os·b chce siň z TobŃ spot-
kaĺ, odwiedzasz szkoğy, w kt·rych kiedyŜ 
siň uczyğaŜ.

Wiele os·b m·wiŃc o Fundacji uŨywa 
sformuğowania Ărodzinaò. Zgadzasz siň        
z tym?
Zdecydowanie siň tym zgadzam! Tam czuĺ 
rodzinnŃ atmosferň. Byğam stypendystkŃ 
FDNT jedynie dwa lata i przez ciŃgğe treningi 
nie mogğam uczestniczyĺ we wszystkich  
spotkaniach, jakie Fundacji oferuje swoim 
podopiecznym. Jednak nawet w tak kr·tkim 
czasie ï na spotkaniach i wyjazdach, w kt·-
rych udağo mi siň uczestniczyĺ ï widziağam, 
Ũe sŃ to okazje do stworzenia silnych i warto-
Ŝciowych wiňzi.
Fundacja ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò co 
roku jest gğ·wnym organizatorem Dnia 
Papieskiego. Jak rozumiesz jego tego-
roczne hasğo ï ĂNie lňkajcie siň!ò?
To wezwanie, aby odwaŨnie kroczyĺ swojŃ 
ŜcieŨkŃ, nie ulegaĺ wpğywom innych, tylko 
sğuchaĺ wğasnego serca ï podŃŨaĺ za jego 
gğosem, nie zwaŨajŃc na to co mogŃ m·wiĺ 
lub myŜleĺ inni, ale robiĺ wszystko tak, aby 
Ũyĺ w zgodzie z samym sobŃ.
Cağy wywiad na ekai.pl.

 òŭywy pomnik Ţw. Jana Pawġa IIó
Aspekt charytatywny tego dnia to przykoŜcielna i publiczna zbi·rka pieniňdzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej mğodzieŨy z 
niezamoŨnych rodzin. Podopieczni Fundacji sŃ nazywani mianem ĂŨywego pomnikaò Ŝw. Jana Pawğa II, a wspieranie ich wyrazem 
wdziňcznoŜci Polak·w wobec swojego Wielkiego Rodaka ï dodaje Sobocka.
W DzieŒ Papieski stypendyŜci odwiedzŃ koŜcioğy, by daĺ osobiste Ŝwiadectwo wiary i wyraziĺ DarczyŒcom wdziňcznoŜĺ za dotychczasowe 
wsparcie. W cağej Polsce odbňdŃ siň liczne wydarzenia przygotowane przez stypendyst·w i przyjaci·ğ Fundacji: m.in. kiermasze, biegi, koncerty 
i miasteczka rodzinne.
Fundacja ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò od dwudziestu lat pomaga zdolnej i niezamoŨnej mğodzieŨy z mağych miejscowoŜci. Program 
stypendialny, do kt·rego moŨna doğŃczyĺ juŨ w VII klasie szkoğy podstawowej trwa aŨ do zakoŒczenia studi·w. Opr·cz wsparcia finansowego 
Fundacja oferuje swoim podopiecznym formacjň w duchu nauczania Ŝw. Jana Pawğa II, kt·ry jest jej patronem. ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò 
moŨna wspieraĺ przez cağy rok ï wysyğajŃc SMS o treŜci STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewajŃc dowolnŃ kwotň na numer 
rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Fundacja jest organizacjŃ poŨytku publicznego.
ťr·dğo: kw/dzielo.pl/Stacja7

NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE 

z procesją wokół kościoła

13 października 2021 roku
po Mszy św. o  godz. 18.00

XXI Dzień Papieski

Brņzowa medalistka z Tokio: w Fundacji czuļ rodzinnņ atmosferŋ.

https://www.niedziela.pl/artykul/150201/nd/


Dziś irytują nas rozmaici agresywni ludzie... 
Jeśli jednak przypomnimy sobie Fatimę, za-
czniemy te zagubione dusze nie tyle niena-
widzić czy nimi gardzić, ile boleć, że czeka je 
piekło. Będziemy się zastanawiać, jak im po-
móc – nie jak je zniszczyć...

Na koniec na ekranie nieba pojawia się Mat-
ka Boża Szkaplerzna. Szkaplerz to rodzaj 
fartucha zakładany do pracy, by nie brudzić 
habitu. Fatima przypomina ewangeliczną pra-
wdę, że łaska i pomoc Boża nie spadają z nie-
ba bez współpracy człowieka z Bogiem, że 
chrześcijanie to nie widzowie, ale ludzie bru-
dzący się na rzecz królestwa.

Rola rodziny... Rzeczy ostateczne... 
Wezwanie do działania... Oto mapa fatimska 
na dziś.

Mniejszy cud

Cud Słońca został wpisany w Boże plany, 
podejmijmy zatem i ten wątek. Rzeczywiście, 
jest on tematem orędzia – i to dwukrotnie. Ma-
tka Najświętsza nie położyła jednak akcentu 
na samym wydarzeniu, ale na jego celu: lu-
dzie mają uwierzyć, że słowa z Fatimy to 
wołanie Boga wzywającego do nawrócenia.
   O cudzie Maryja mówi najpierw 13 lipca, gdy 
zapowiada: „W październiku uczynię cud, by 
wszyscy uwierzyli”. Ma on sprawić, że świat 
uwierzy w prawdziwość orędzia z Fatimy, że 
zostaną spełnione prośby fatimskie i zapanuje 
Boży pokój. Niemożliwe? Dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych. Taki był Jego plan.

Jak miał wyglądać ów cud, mogący zmienić 
świat tak radykalnie? Wtedy ostatnie słowa 
Matki Bożej byłyby już inne – te znane nam 
nie pasowałyby już do: „wszyscy uwierzyli”.

Gdy zapowiedziany w lipcu wielki cud stał 
się w październiku faktem, nie był już „ten 
sam”. Jeden czyn jednego człowieka sprawił, 
że w orędzie uwierzyło zaledwie 70 tys. ludzi. 
Przyczynił się do tego Arturo Oliveira dos San-
tos, który uniemożliwił dzieciom sierpniowe 
spotkania z Maryją. Znamy historię ich porwa-
nia. Gdy sześć dni później powrócą do domu, 
Maryja ukaże się im, by powiedzieć: „W paź-
dzierniku cud będzie mniejszy”.

Temat skutku grzechu

Jeżeli pytamy o znaczenie cudu Słońca, 
trzeba przede wszystkim mówić o konsekwe-
ncjach grzechu, który nie jest sprawą prywa-
tną między człowiekiem a Bogiem i nieprawdą 
jest, że popełniony nikomu nie czyni krzywdy. 
Nieprawdą jest, że związki partnerskie i homo-
seksualizm nikomu nie wyrządzają zła.   
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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.    

 3

Fatimski cud Słońca
Z datą 13 października 1917 r., z ostatnim objawieniem w Fatimie, kojarzy nam się przede wszystkim właśnie owo wielkie 

miraculum. Tymczasem... to duży błąd.
Ten cud – rozumiany jako wydarzenie historyczne – wcale nie należy do objawień fatimskich! To nie jest część orędzia z Fatimy, które, jak 

uczył Jan Paweł II, „z każdym rokiem przybliża się do swego wypełnienia”. Chyba ktoś bardzo się starał, by cud Słońca uczynić zasłoną dla 
ostatniego wezwania fatimskiego – najważniejszego krzyku z nieba. To typowy manewr szatański: próbuje się skupić naszą uwagę na tym, co 
kolorowe, szokujące, ciekawe i sensacyjne, by to, co istotne – a zawarte w trudnym przekazie i domagające się uwagi – pozostało nieznane, 
czyli niepodjęte.

Pomniejszony cud Słońca temu przeczy. Każ-
dy z grzechów, nawet najbardziej „prywatny”, 
odbiera Bogu możliwość działania w świecie. 
To tak, jakbyśmy zatykali nimi otwory w nie-
bie, przez które wylewa się łaska. Miliony ma-
lutkich, zdawałoby się, nikomu nieszkodzą-
cych grzechów – i ziemia schnie z braku ła-
ski... To jest prawdziwa ekologia – ekologia 
zbawienia! To dlatego Maryja woła na koniec 
objawień: „Stop grzechowi!”. Inaczej: Pozwól-
cie Bogu dokonywać wielkich cudów! Nie za-
tykajcie grzechami niebieskiego sita!

Cud miał być powszechny

Jak miał wyglądać ten cud? Możemy się 
chyba domyślać. W lipcu 1917 r. Maryja zapo-
wiedziała, że wybuch wojny gorszej od tej 
pierwszej poprzedzi ostrzegawczy znak, który 
pojawi się na niebie. Rzeczywiście, ukazał się 
on w nocy z 28 na 29 stycznia 1938 r. Na je-
dną noc całe niebo rozświetliła krwawa łuna. 
Znak widzieli wszyscy – od Ameryki po Azję...

Czy tak samo wszyscy ludzie nie mogli zo-
baczyć cudu Słońca? Gdyby tak się stało, ży-
libyśmy w innym świecie. I nie będzie on lep-
szy, póki – jak ów mason Arturo Oliveira dos 
Santos – będziemy „skutecznie” zmieniać Bo-
skie plany. Oto niepojęta tajemnica: wielkie 
plany Boga, który pragnie naszego szczęścia, 
niweczy mały grzech człowieka.

To chyba najważniejsza lekcja wpisana           
w fatimski cud Słońca. Bardzo konkretna.

Wincenty Łaszewski
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/150201/nd/
Fatimski-cud-Slonca

 Diabeł 
interpretatorem orędzia?

To tak, jakby Zły rozumował: „Jeśli obja-
wienie stało się już faktem, i to uznanym 
przez Kościół, to przesuńmy przynajmniej 
jego akcenty na niezobowiązujące tematy”. 
Przyznajmy, że to genialny ruch rodem         
z piekła.

Czy nie jest tak z Fatimą? Uwagę ludzi 
najbardziej przykuwają sensacyjny cud 
Słońca oraz przekazany w lipcu potrójny 
sekret. Ten – odpowiednio przedstawiony – 
nie tylko do niczego nie wzywa, ale jeszcze 
rodzi nieufność do Kościoła, który rzekomo 
nie mówi całej prawdy, manipuluje i kłamie. 
Tymczasem powinniśmy streszczać orę-
dzie fatimskie ostatnim, ogłoszonym w paź-
dzierniku 1917 r., podwójnym apelem.

Dwa najważniejsze słowa

Co Matka Najświętsza powiedziała w paź-
dzierniku? Po pierwsze: Maryja nigdzie mo-
cniej nie podkreśliła roli Różańca – nazwała 
siebie Matką Bożą Różańcową. Mieliśmy 
odkryć piękno i moc tej modlitwy.

Po drugie: Matka Boża wzywała, byśmy 
przestali – już dziś – grzeszyć, bowiem mia-
ra Bożej cierpliwości się przelała. Mieliśmy 
ze wstrętem odwrócić się od każdego zła.

Trzy wizje

Pamiętajmy, że fatimscy wizjonerzy nie 
byli świadkami cudu Słońca. Kiedy tłum 
oglądał tańczący na niebie, tryskający kolo-
rami dysk, oni widzieli tam jak na ekranie 
trzy obrazy. Właśnie te wizje – nie cud 
Słońca – stanowią integralną część przesła-
nia z Fatimy.

Czyli co? – pytamy.

Dzieci widzą najpierw Świętą Rodzinę,     
a wizja podkreśla rolę Józefa, który (nie Ma-
ryja!) trzyma na ręce Dzieciątko Jezus bło-
gosławiące świat. Józef też błogosławi, Ma-
ryja nie. Jest nad czym myśleć... Dziesiątki 
lat później Łucja napisze do Watykanu, że 
rodzina jest ostatnią redutą broniącą się 
przed mocami szatana. Tylko ona może 
dziś ocalić świat.

Potem na niebie ukazuje się Zbawiciel     
z Matką Bożą Bolesną. Czy to znak, że idą 
czasy, w których będzie wiele bólu? Ow-
szem, ale przede wszystkim bólu nadprzy-
rodzonego, bo „wiel dusz idzie do piekła”.  

XXI Dzień Papieski w tym roku odbywa się 
pod hasłem "Nie lękajcie się!". 

KaŨdego roku w niedzielň poprzedzajŃcŃ wyb·r Karola Wojtyğy na Stolicň PiotrowŃ w cağej 
Polsce oraz Ŝrodowiskach polonijnych obchodzony jest DzieŒ Papieski, podczas kt·rego 
ğŃczymy siň w modlitwie z obecnym papieŨem oraz zagğňbiamy siň w nauczanie Ŝw. Jana 
Pawğa II.
Polacy gromadzŃ siň wtedy na liturgiach, naboŨeŒstwach, czuwaniach modlitewnych, medy-
tacjach oraz konferencjach poŜwiňconych nauczaniu Ojca świňtego. TydzieŒ wczeŜniej we 
wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygo-
towujŃcy do tego wydarzenia. DzieŒ Papieski w kaŨdym roku ma swoje hasğo, wskazujŃce na 
istotny obszar papieskiego nauczania. Hasğo to stanowi osnowň wszystkich wydarzeŒ modli-
tewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszŃ konkursy, 
wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, miň-
dzy innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP 
Polonia.

Byłam stypendystką FDNT jedynie dwa lata i przez ciągłe treningi nie mogłam uczestniczyć we wszystkich spotka-
niach, jakie Fundacji oferuje swoim podopiecznym. Jednak nawet w tak krótkim czasie widziałam, że są to okazje do 
stworzenia silnych i wartościowych więzi – mówi Justyna Iskrzycka. Brązowa medalistka te-gorocznych Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio wspomina m.in. czas spędzony w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Nigdy nie lubiğam robiĺ szumu wok·ğ siebie, 
wolağam po prostu robiĺ swoje. Czasem 
przychodzi zmňczenie ï ale to nic zğego. Du-
Ũo radoŜci daje widok wielu os·b, kt·re cie-
szŃ siň razem ze mnŃ ze speğnienia jednego 
z moich marzeŒ. 
Podczas spotkania ze stypendystami 
FDNT opowiadağaŜ o swojej Ădrodze do 
marzeŒò. Jakim przystankiem na tej dro-
dze byğa Fundacja ĂDzieğo Nowego 
TysiŃcleciaò? 
Zostağam wychowana w wierze katolickiej ï 
myŜlň, Ũe to nauczyğo mnie wartoŜci, kt·re sŃ 
naprawdň waŨne w Ũyciu ï np. poszano-
wania dla drugiego czğowieka. Wiele z warto-
Ŝci, kt·ra daje wiara, sŃ moim zdaniem    

        

w dzisiejszym Ŝwiecie coraz bardziej pomija-
ne.
Fundacja byğa dla mnie okazjŃ do poznania 
wielu mğodych i bardzo otwartych os·b. Lu-
dzi, kt·rzy majŃ marzenia, Ũyciowe aspiracjň, 
a ich droga wcale nie jest prosta. WiňkszoŜĺ 
os·b pochodzi z mağych miejscowoŜci, w kt·-
rych siğŃ rzeczy moŨliwoŜci sŃ mniejsze, 
dlatego muszŃ wytrwale i uparcie dŃŨyĺ do 
celu. MyŜlň, Ũe taka postawa byğa inspiracjŃ i 
wsparciem w mojej drodze.

Hubert Szczypek: Na igrzyskach w Tokio zdo-
byğaŜ brŃzowy medal w kajakarstwie klasy-
cznym 500 m. To historyczne osiŃgniňcie, bo    
w tej konkurencji Polki nie zdobyğy wczeŜniej 
medalu.
Justyna Iskrzycka: Zgadza siň. Choĺ z r·Ũ-
nych mistrzostw czw·rka kobieca przywoziğa 
medale, to same Igrzyska Olimpijskie koŒczyğy 
siň zazwyczaj czwartym lub dalszym miej-
scem. PrzeğamağyŜmy tň passň. MyŜlň, Ũe 
wpğynňğo na to nasze zgranie, to Ũe potrafiğy-
Ŝmy sobie zaufaĺ i staĺ siň jednoŜciŃ. DuŨo 
zaleŨy od samozaparcia, ale teŨ chňci stwo-
rzenia prawdziwego zespoğu.
Jak wyglŃda Ũycie religijne podczas Igrzysk 
Olimpijskich?
To kwestia tego jak ktoŜ zorganizuje sw·j wğa-
sny czas. My umawiağyŜmy siň z ksiňdzem na 
Msze Ŝw. indywidualnie. ChociaŨ odbywağy siň 
one wedğug harmonogramu ï nie mogğyŜmy 
siň w niego wpasowaĺ. Nie byğo jednak Ũadne-
go problemu, aby ksiŃdz odprawiğ Mszň Ŝw. 
specjalnie dla nas ï to byğa tylko kwestia doga-
dania siň.
Jak przeŨywasz to, co dzieje siň po Igrzy-
skach. Wiele os·b chce siň z TobŃ spot-
kaĺ, odwiedzasz szkoğy, w kt·rych kiedyŜ 
siň uczyğaŜ.

Wiele os·b m·wiŃc o Fundacji uŨywa 
sformuğowania Ărodzinaò. Zgadzasz siň        
z tym?
Zdecydowanie siň tym zgadzam! Tam czuĺ 
rodzinnŃ atmosferň. Byğam stypendystkŃ 
FDNT jedynie dwa lata i przez ciŃgğe treningi 
nie mogğam uczestniczyĺ we wszystkich  
spotkaniach, jakie Fundacji oferuje swoim 
podopiecznym. Jednak nawet w tak kr·tkim 
czasie ï na spotkaniach i wyjazdach, w kt·-
rych udağo mi siň uczestniczyĺ ï widziağam, 
Ũe sŃ to okazje do stworzenia silnych i warto-
Ŝciowych wiňzi.
Fundacja ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò co 
roku jest gğ·wnym organizatorem Dnia 
Papieskiego. Jak rozumiesz jego tego-
roczne hasğo ï ĂNie lňkajcie siň!ò?
To wezwanie, aby odwaŨnie kroczyĺ swojŃ 
ŜcieŨkŃ, nie ulegaĺ wpğywom innych, tylko 
sğuchaĺ wğasnego serca ï podŃŨaĺ za jego 
gğosem, nie zwaŨajŃc na to co mogŃ m·wiĺ 
lub myŜleĺ inni, ale robiĺ wszystko tak, aby 
Ũyĺ w zgodzie z samym sobŃ.
Cağy wywiad na ekai.pl.

NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE 

z procesją wokół kościoła

13 października 2021 roku
po Mszy św. o  godz. 18.00

XXI Dzień Papieski

 "Żywy pomnik św. Jana Pawġa II"
Aspekt charytatywny tego dnia to przykoŜcielna i publiczna zbi·rka pieniňdzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej mğodzieŨy z 
niezamoŨnych rodzin. Podopieczni Fundacji sŃ nazywani mianem ĂŨywego pomnikaò Ŝw. Jana Pawğa II, a wspieranie ich wyrazem 
wdziňcznoŜci Polak·w wobec swojego Wielkiego Rodaka ï dodaje Sobocka.
W DzieŒ Papieski stypendyŜci odwiedzŃ koŜcioğy, by daĺ osobiste Ŝwiadectwo wiary i wyraziĺ DarczyŒcom wdziňcznoŜĺ za dotychczasowe 
wsparcie. W cağej Polsce odbňdŃ siň liczne wydarzenia przygotowane przez stypendyst·w i przyjaci·ğ Fundacji: m.in. kiermasze, biegi, koncerty 
i miasteczka rodzinne.
Fundacja ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò od dwudziestu lat pomaga zdolnej i niezamoŨnej mğodzieŨy z mağych miejscowoŜci. Program 
stypendialny, do kt·rego moŨna doğŃczyĺ juŨ w VII klasie szkoğy podstawowej trwa aŨ do zakoŒczenia studi·w. Opr·cz wsparcia finansowego 
Fundacja oferuje swoim podopiecznym formacjň w duchu nauczania Ŝw. Jana Pawğa II, kt·ry jest jej patronem. ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò 
moŨna wspieraĺ przez cağy rok ï wysyğajŃc SMS o treŜci STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewajŃc dowolnŃ kwotň na numer 
rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Fundacja jest organizacjŃ poŨytku publicznego.
ťr·dğo: kw/dzielo.pl/Stacja7

Brązowa medalistka z Tokio: w Fundacji czuć rodzinną atmosferę.

https://www.niedziela.pl/artykul/150201/nd/
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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 7, 7-11

Czytanie z Księgi Mądrości: Modliłem się i da-
no mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł 
mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wy-
żej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic 
uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią dro-
gich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej będzie po-
czytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i 
piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo 
blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią 
wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej 
ręku.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, * 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, * 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, * 
a Twoja chwała nad ich synami. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami † 
i wspieraj pracę rąk naszych, * 
dzieło rąk naszych wspieraj!.

DRUGNIE CZYTANIE
Hbr 4, 12-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Żywe jest 
słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki 
miecz obosieczny, przenikające aż do roz-
dzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie 
ma stworzenia, które by dla Niego było nie-
widzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i 
odsłonięte przed oczami Tego, któremu 
musimy zdać rachunek.

Oto Słowo Boże
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W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w środę, 13 października, wspomnienie bł.
Honorata Koźmińskiego, kapłana,

- w piątek, 15 października, wspomnienie
św. Teresy z Avilla, dziewicy i Doktora
Kościoła,

- w sobotę, 16 października, wspomnienie
św. Jadwigi Śląskiej.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodowym.

Dziś obchodzimy XXI Dzień Pa-
pieski pod hasłem „Nie lękajcie 
się”. Przed kościołem członko-

wie Akcji Katolickiej zbierają ofia-
ry na rzecz Fundacji Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia, wspierającej 
zdolną młodzież z małych miaste-

czek i wsi. Przypominamy, że 
Fundacja zajmuje się upamiętnie-

niem Pontyfikatu św. Pawła II 
przez promowanie nauczania 

Papieża i wspieranie określonych 
przedsięwzięć społecznych, 

głównie w dziedzinie edukacji           
i kultury.

Zapraszamy w dniu dzisiejszym przed 
dzwonnicę na kiermasz owoców, soków  i 
przetworów naturalnych. 

Nabożeństwo Różańcowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

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 godzi-
nie 17.00. Dzieci zapraszamy na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godzinie 
17.30.

W środę, 13 października, na Mszy św.      
o godz. 18.00. grupa młodzieży z naszej
parafii przystąpi do sakramentu bierzmo-
wania. Mszy św. będzie przewodniczył
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał
Markowski. Po Mszy zostanie odprawione
nabożeństwo fatimskie.

Za tydzień, 17 października - w niedzielę 
misyjną, odbędzie się przed kościołem 
kiermasz misyjny, który przygotują siostry 
katechetki wraz z harcerzami. Dochód       
z kiermaszu zostanie przeznaczony na 
szkołę i przedszkole w Kamerunie, prowa-
dzone przez siostry. Harcerze w ramach 
akcji Harcerska Afryka zajmują się reno-
wacją polskich cmentarzy w Afryce. Po-
magają na misjach w Zambii, Zimbabwe 
oraz RPA, współpracując z pracującymi 
tam siostrami. Siostry Pasjonistki bardzo 
dziękują harcerzom i wszystkim, którzy 
wspomagają misje.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5, 3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
Mk 10, 17-3

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Gdy 
Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, za-
czął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus 
mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przy-
kazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Na-
uczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na nie-
go z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmu-
rniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał 
bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: 
«Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do 
królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się 
Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: 
«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bo-
żego tym, którzy w dostatkach pokładają uf-
ność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: «Któż więc może być zbawio-
ny?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi 
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął 
mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszy-
stko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowie-
dział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 
dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej 
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, ma-
tek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym».

Oto Słowo Pańskie

5.

11.10.2021 - 14.11.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

Królowej Różańca o umocnienie 
na drogach codzienności, abyśmy 

przykładem swojego życia 
pociągali innych do świętości

    6.

Na ulicach polskich miast 
odbył się Męski Różaniec. 

„Mamy zadanie bronić świętości 
naszych rodzin i bliskich”

Po raz kolejny, 2 października, mężczyźni 
odmówili wspólnie różaniec m.in. na ulicach 
Warszawy, Bełchatowa i Piotrkowa Trybu-
nalskiego. "Tak jak święty Józef, mamy za-
danie bronić świętości naszych rodzin i blis-
kich. Chcemy czynić to razem, we wspólno-
cie mężczyzn" - podkreślają organizatorzy 
Męskiego Różańca.
Jesteśmy mężczyznami, którzy pragną wy-
pełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królo-
wej. Pragniemy czynić dokładnie to, o co 
nas wszystkich prosiła i nieustannie prosi. 
Jej wola jest wolą Jej Syna – Jezusa Chry-
stusa, który jest naszym Panem i bratem. 
Realizacja tych poleceń służy większej 
chwale Boga, by Jego dzieci były z Nim na 
wieczność. To znaczy my, nasze rodziny i 
wszyscy ludzie, którzy zechcą skorzystać z 
Jego łaski -  podkreślają organizatorzy Mę-
skiego Różańca na swojej stronie interne-
towej.

Źródło:
https://meskirozaniec.pl

4.

7.

4.

K O M E N T A R Z
„Co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?”. Takie pytanie pada dziś z ust 
pewnego człowieka. Patrząc na współcze-
sny świat, dzisiejszego człowieka możemy 
powiedzieć, że zadawanie sobie, innym 
takiego pytania to już bardzo wiele. Ile 
osób na świecie, w Polsce zadaje sobie 
takie pytanie? 

Ale ten człowiek idzie jeszcze dalej. 
Okazuje się, że przestrzega on przykazań 
Bożych, wszystkich (współczesny człowiek 
ma tendencję do wybiórczego traktowana 
przykazań) i to od wczesnej młodości 
(współczesny człowiek mówi, że ma je-
szcze ma na to czas).

Jezus spogląda na niego z miłością po-
twierdzając, że idzie dobrą drogą. Jedno-
cześnie wskazuje, że brakuje mu jeszcze 
jednego: „sprzedaj wszystko i chodź za 
Mną”.

A nam czego jeszcze brakuje, by osią-
gnąć życie wieczne?

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