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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 5. W listopadzie, w sposób szczególny, mowione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
modlić się będziemy za zmarłych polecadlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00.,
nych w wypominkach rocznych.
w naszym kościele będzie odprawiana
Msza św. w intencji zmarłych z naszej
2. W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać
parafii i zmarłych spoczywających na nabędziemy Uroczystość Wszystkich Święszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii
tych. Msze św. w kościele będą sprawoparafialnej przyjmujemy na wypominki i na
wane według następującego porządku:
listopadową Mszę św. za naszych zmaro godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00.
łych.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego
kościoła zaraz po Mszy św. o godzinie 6. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 8250 PLN na
potrzeby misji. Wszystkim ofiarodawcom
11.30. Po procesji, ok. godz. 13.30 zostaskładamy serdecznie Bóg zapłać.
nie odprawiona Msza św. na cmentarzu
w intencji zmarłych, polecanych w wypo7.. Siostry katechetki serdecznie dziękują
minkach.
wszystkim, którzy wzięli udział w kiermaszu
3.

W dniach od 1 do 8 listopada
można codziennie zyskać
odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza
i odmówienie modlitwy
za zmarłych.
Odpust ten wolno ofiarować
jedynie za zmarłych.
Warunkiem podstawowym
uzyskania odpustu jest stan
łaski uświęcającej.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Jr 31, 7-9

Zaprasza na wystawę:
Hamaki rozwieszone
między niebem a ziemią
- Praca dyplomowa Kamili Pil.

misyjnym, w czasie którego zebrano 4011
PLN. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na szkołę i przedszkole w Kamerunie, prowadzone przez siostry Pasjonistki.

8. W tym tygodniu, w czwartek 28 października, przypada święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

9.. Przed kościołem oficyna wydawnicza Multico prowadzi sprzedaż książki pana Wojciecha Parzyńskiego pt.: „Wilanów to nie
tylko obecni mieszkańcy. Cmentarz wila4. Prosimy o uporządkowanie grobów i nanowski 1816-2016.”, w promocyjnej cenie
szego cmentarza. Zwracamy się również
80 PLN.
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać
do przeznaczonych na ten cel kontene- 10.. Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i
owoców na, który serdecznie zapraszamy.
rów.

Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

DRUGNIE CZYTANIE
Hbr 5, 1-6
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
Nr 660

A nikt sam sobie nie bierze tej godności,
lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga
jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam
siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja
Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu:
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka».

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów!
Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił
swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich
z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców
ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kaleOto Słowo Boże
ctwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą:
powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę.
Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
– nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem
Por. 2 Tm 1, 10b
dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierwoNasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwycięrodnym».
żył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Wystawę można oglądać
do 19 grudnia 2021 r.

S Ł O W A

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Każdy
arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi
jest ustanawiany w sprawach odnoszących się
do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i
błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze
względu na nią powinien tak za lud, jak i za
samego siebie składać ofiary za grzechy.
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EWANGELIA
Mk 10, 46b-52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Gdy
Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać:
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on
jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się
nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc
mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i
przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do
niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za
Nim drogą.
Oto Słowo Pańskie

NABOŻENSTWO
RÓŻAŃCOWE

w niedziele o godz. 17.00.,
w dni powszednie po Mszy św.
o godz. 17.00.
Dzieci zapraszamy na wspólny
różaniec we wtorki i czwartki
o godzinie 17.30.

KOMENTARZ
W pierwszym czytaniu Jeremiasz zapowiada powrót Izraela z niewoli babilońskiej. Trwała ona około pięćdziesięciu lat.
Prorok opisuje, że naród wychodził ze
swej ziemi z płaczem. Także psalm korespondujący z tym czytaniem mówi o łzach i
płaczu siejących i niosących ziarna na zasiew. Podobnie bohater z Ewangelii Bartymeusz, niewidomy żebrak natarczywie woła do Jezusa: „Synu Dawida ulituj się nade
mną”.
Czy te słowa nie opisują i naszej sytuacji, w której często lub czasami się znajdujemy? Zagubieni pośród życiowych trudności, dotknięci chorobą lub cierpieniem,
złamani i odrzuceni.
Ale Pan nie pozostawia ich w tym stanie. Ich los się odmienia lub jest obietnica
odmiany. Słyszymy, że Bóg przywiedzie
naród do strumieni wody, będą żąć w radości i powrócą w radością, a Bartymeusz
odzyskuje wzrok.
Niech te słowa będą dla nas słowami
otuchy i nadziei, że Pan nas nie zostawi
oraz wołaniem o naszą ufność Bogu.
Ks. Tomasz Lis
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Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy.

Synod 2021-2023
Na stronie Archidiecezji Warszawskiej https://archwwa.pl/aktualnosci/synod-krok-po-kroku/ można dowiedzieć się jak wyglądają prace
synodalne w naszej archidiecezji.
Zgodnie z zamysłem papieża Franciszka szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego. W Archidiecezji
Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz wyznaczył osoby kontaktowe synodu. To ks. Matteo Campagnaro, Beata Chojnacka i Piotr Szular. Ich
zadaniem będzie służenie jako łącznicy między parafiami a diecezją w konsultacjach synodalnych, ale także animacja spotkań, nawiązywanie
kontaktu z różnymi środowiskami w archidiecezji oraz odpowiadanie na zaproszenia do udziału w spotkaniach. Z ramienia Archidiecezji Warszawskiej za całość prac synodalnych odpowiada bp Piotr Jarecki, z którym bezpośrednio współpracują osoby kontaktowe oraz sekretariat
synodu.

Kalendarium Synodu
09.X.2021 – rozpoczęcie Synodu w całym Kościele
17.X.2021 – rozpoczęcie Synodu w kościołach lokalnych
Archidiecezja Warszawska
31.XII. 2021 ...zakończenie konsultacji na szczeblu parafialnym
15.II.2022 ..zakończenie konsultacji na szczeblu dekanalnym
28.II.2022 ...zakończenie konsultacji na szczeblu diecezjalnym
cd.
kwiecień 2022 – przygotowanie i przesłanie syntezy dokumentów diecezjalnych
wrzesień 2022 – publikacja Instrumentum Laboris
do marca 2023 – obrady Synodu w siedmiu regionach (kontynentach) świata
marzec 2023 – publikacja siedmiu dokumentów końcowych
czerwiec 2023 – publikacja Instrumentum Laboris II
październik 2023 – synod biskupów w Rzymie, publikacja dokumentu końoowego i
realizacja konkluzji synodu w diecezjach.
Przewidziano trzy drogi, jakimi będą prze- nia, nazwiska oraz adresu mailowego bądź tebiegały konsultacje w Archidiecezji Warszaw- lefonu wraz – co oczywiste – zgodą na przeskiej:
twarzanie tych danych osobowych do celów
Standardową drogą są spotkania grup prac synodalnych.

synodalnych w parafiach. Ważnym ich

elementem będzie modlitwa i słuchanie Słowa
Bożego, a następnie słuchanie siebie nawzajem i dialog. Te spotkania w parafiach będą
odbywały się do końca 2021 roku. Wnioski ze
wspólnego rozeznawania na szczeblu parafialnym trafią następnie do dekanatów, a te
posłużą do stworzenia dokumentu finalnego.

Część konsultacji będzie odbywała się
od razu na szczeblu diecezjalnym: chodzi

o ruchy i stowarzyszenia katolickie, instytucje,
zgromadzenia zakonne itp, uczelnie, środowiska naukowe i intelektualne. Wszyscy są zaproszeni i mogą włączyć się prace synodalne.
Wystarczy zebrać się i zgłosić wybraną przez
siebie osobę kontaktową do sekretariatu synodu (sekretariat.synodu@archwwa.pl) a
w następnym kroku osoby te zostaną zaproszone do prac zespołu synodalnego. Równocześnie, osoby kontaktowe będą starały się
same kierować zaproszenia do wszystkich
znanych grup i środowisk.
Trzecią drogą konsultacji, wspomagającą
zwłaszcza tę drugą, jest ta, która rozpocznie
się
przez
kontakt
poprzez
stronę
synod.mkw.pl. Poprzez formularz konta-

ktowy dosłownie każdy może zgłosić
swój akces w pracach synodalnych –

odpowiedzialni za synod w Archidiecezji Warszawskiej będą kontaktowali się z wszystkimi:
jedynym warunkiem jest pozostawienie imie-
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Formularz pozwala nie tylko na pozostawienie swoich danych kontaktowych – za jego pośrednictwem od razu można przekazać swoją
wypowiedź, czyli podzielenie się doświadczeniem i przeżywaniem wiary w Kościele. Warto
prześledzić pytania, które przygotował rzymski
sekretariat Synodu. Wypowiedź można nagrać
w formie video bądź audio, może być również
w formie tekstowej.

Co to jest Synod?
Nazwa „synod” pochodzi z greckiego „sýnōdos” (σύνωδoς) i oznacza „wspólną drogę,
wspólne maszerowanie”. Synod Biskupów to
ciało doradcze papieża. Pierwsze zgromadzenia synodalne odbywały się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak
wtedy nie było jasnego rozróżnienia między
soborami i synodami.
Jako instytucję stałą synod ustanowił papież
Paweł VI na krótko przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II. Ogłosił on 15 września 1965 r. dokument Motu proprio «Apostolica sollicitudo», w którym pisze, że synod biskupów “składał się będzie z biskupów mianowanych za naszą zgodą w większości
przez Konferencje episkopatów i powołanych przez Papieża, w zależności od potrzeb Kościoła, do celów konsultacji i współpracy, gdy dla pożytku Kościoła Ojciec Święty uzna to za właściwe”. Dodał również, że
“ta współpraca episkopatu powinna być dla
Stolicy Apostolskiej i Kościoła źródłem największego pożytku. W sposób szczególny
służyła będzie codziennej pracy Kurii Rzymskiej.” Papież Jan Paweł II określał Synod
jako „szczególnie owocny wyraz i instrument
kolegialności biskupów”.
Podłożem synodu jest nauka Soboru Watykańskiego II o łączności biskupów z papieżem, jedności Kościoła, kolegialności biskupów oraz troski wszystkich biskupów o Kościół. Cele tego zgromadzenia są trzy: pobudzanie łączności między Biskupem Rzymu i
biskupami, świadczenie papieżowi pomocy
swoją radą oraz rozważanie problemów
związanych z działaniem Kościoła w świecie.
Synod nie ma jednak funkcji ustawodawczej,
chyba że decyzją papieża dostanie głos decydujący. Biskupi mają za zadanie rozpatrywanie poszczególnych spraw i wysuwanie
wniosków.

Co istotne, droga “internetowa” nie zakłada
wcale, że na tym zakończy się “słuchanie”. To
dopiero pierwszy krok. Każda z osób – zakładają odpowiedzialni za przeprowadzenie synodu w Archidiecezji Warszawskiej – będzie zaproszona na przynajmniej jedno ze spotkań,
podczas którego, oprócz modlitwy i słuchania
siebie nawzajem, będzie prowadzony proces Źródło:
https://stacja7.pl/wiara/synod-biskupow-wszystko-corozeznawania.
warto-o-nim-wiedziec/

Dalsze kroki
Co dalej z zebranymi wnioskami, świadectwami, wypowiedziami? Zgodnie z założeniami synodu, powstanie z nich diecezjalny dokument końcowy – stanie się tak w każdej diecezji na świecie. Pod koniec lutego zostaną one
przekazane do sekretariatów odpowiednich
Episkopatów – w naszym przypadku będzie
to oczywiście Episkopat Polski, a stamtąd
w formie ogólnopolskiej syntezy trafią do Rzymu.

Do marca 2023 odbędą się synodalne spotkania w ramach kontynentów, a dopiero potem, w październiku 2023 zgromadzenie
zwyczajne Synodu Biskupów w Rzymie.
Jednak doświadczenie “podążania razem”, wspólnego słuchania podczas spotkań
powinno zaowocować nie tylko przygotowaniem dokumentu finalnego. Archidiecezja
Warszawska chce czerpać z tych doświadczeń dla duszpasterstwa.
Źródło:

https://archwwa.pl/aktualnosci/synod-krok-po-kroku/
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To tytuł książki Wojciecha Parzyńskiego. Książki o Cmentarzu Wilanowskim, która wydana została właśnie teraz, przez Multico Oficynę
Wydawniczą.
Cmentarze są jak księgi, stare, zakurzone,
Dotykane ostrożnie, bo może się porwą.
Ale ktoś je otworzy i strona po stronie
Będzie odtwarzał pamięć i znajdował mądrość.

Cmentarz Wilanowski
1816-2016

Te piaskowce, marmury i kopczyki ziemi,
Te niby cyprysy, tuje i niezłomne topole
I wiatr budzący martwe szelesty
Na pytania przyjaciół i znajomych, co skłoniło Wśród topolinych liści i szarf wypłowiałych.
go do napisania właśnie o cmentarzu w Wila***
nowie, odpowiada :
Autor, Wojciech Parzyński, z wyksztalcenia
prawnik, z Wilanowem związany jest od
najmłodszych lat..

- Do napisania tej książki nikt mnie nie zachęcał
ani też nie dopingował. Nie było żadnych bodźców zewnętrznych. Asumptem do wykonania
pracy była wewnętrzna konieczność, którą można określić nieco górnolotnie jako potrzebę
serca.

Z potrzeby serca powstała ta unikalna opowieść o cmentarzu wilanowskim.

Z ogromnym wzruszeniem czytam opowieść
o Januszku Wojciechu Jeleniu, koledze autora
jeszcze z czasów ochronki. A także o cygańskim chłopczyku i cygańskiej dziewczynce,
pochowanych na wilanowskim cmentarzu, bo
I jeszcze raz oddajmy głos autorowi:
- „Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy” sta- akurat w chwili ich śmierci, tabor przebywał
nowi pokłosie dziecinnych i młodzieńczych lat tutaj chwilowo.
spędzonych w Wilanowie. Powstała w wyniku
natłoku myśli o śmierci i przemijaniu, jakie zazwyczaj snują się po głowie starego człowieka,
zwłaszcza w czasie zarazy.

Strofa "Cmentarze są..." została napisana
przez Marka Wawrzkiewicza, prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich,
specjalnie na motto do książki.
- Mogiły tych dwojga cygańskichdzieci nie zachowały się do dzisiaj. Czy ktoś je jeszcze
pamięta? Zarówno chłopiec, jak i dziewczynka na pewno byli wielką radością rodziców
w chwili urodzenia. Może żyją tylko poprzez
zapis w księgach cmentarnych? A może ja je
ożywiłem na tyle, ile trwa przeczytanie tego
krótkiego tekstu ?
Podsumowaniem krótkiej recenzji o książce
Wojciecha Parzyńskiego, niech będzie strofa
wiersza Wiesławy Szymborskiej:
Umarłych wieczność trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
By ktoś wieczności swojej nie stracił.
Opracowała Barbara Olak

Inspiracją dla tytułu była niezwykle mądra i głęboka paremia Augusta Comte'a (1798-1857).
Sentencja ta brzmi: „Ludzkość to bardziej
umarli niż żywi”. Te słowa narzucają właściwą
hierarchię, nakazują skromność i odpowiedni
stosunek do upływającego czasu, wymuszają
szacunek dla tych, którzy byli przed nami.
***
Książka ”Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy” liczy 456 stron. Autor po krótkim wstępie, szczegółowo przedstawia historię cmentarza, by potem przejść do rozdziału zasadniczego „Zmarli i pochowani”.
W rozdziale tym zamieszczone są biogramy
osób spoczywających na wilanowskim cmentarzu. Biogramy umieszczone zostały według kolejności dat zgonu przedstawionej postaci
(z wyjątkiem, kiedy w tym samym grobie leżą
również inne osoby).
Pierwszy biogram otwiera rok 1827, data
śmierci Karola Karniewskiego, protoplasty linii
wilanowskiej zacnego rodu Karniewskich, herbu Dąbrowa.
Książkę kończy biogram Zofii Teresy Piwowarskiej, zmarłej w 2016 roku. Pani Teresa
Piwowarska, z domu Czarnecka, całe swoje
dorosłe życie przepracowała jako sekretarka
w wilanowskim pałacu. Funkcję tę pełniła przy
kolejnych dyrektorach od maja 1951 roku aż do
przejścia na emeryturę w czerwcu 2010 roku.
- Ten biogram jest ostatnim, który zamieszczam
w książce.(..) Niejako w ten sposób zamykam
200 lat funkcjonowania miejscowej nekropolii.
Dwa wieki dzielą wspomniane biogramy.
A w ciągu tych dwóch wieków wiele się
wydarzyło na wilanowskim cmentarzu. Oddajmy głos poecie, on wie najlepiej:
Matko Boska, jak tu się zaludnilo,
Jak zmartwiało, jak się zrównoważyło,
Jak się upodobniło - te lastryki, granity,
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Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy.

Synod 2021-2023
Na stronie Archidiecezji Warszawskiej https://archwwa.pl/aktualnosci/synod-krok-po-kroku/ można dowiedzieć się jak wyglądają prace
synodalne w naszej archidiecezji.
Zgodnie z zamysłem papieża Franciszka szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego. W Archidiecezji
Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz wyznaczył osoby kontaktowe synodu. To ks. Matteo Campagnaro, Beata Chojnacka i Piotr Szular. Ich
zadaniem będzie służenie jako łącznicy między parafiami a diecezją w konsultacjach synodalnych, ale także animacja spotkań, nawiązywanie
kontaktu z różnymi środowiskami w archidiecezji oraz odpowiadanie na zaproszenia do udziału w spotkaniach. Z ramienia Archidiecezji Warszawskiej za całość prac synodalnych odpowiada bp Piotr Jarecki, z którym bezpośrednio współpracują osoby kontaktowe oraz sekretariat
synodu.

Kalendarium Synodu
09.X.2021 – rozpoczęcie Synodu w całym Kościele
17.X.2021 – rozpoczęcie Synodu w kościołach lokalnych
Archidiecezja Warszawska
31.XII. 2021 ...zakończenie konsultacji na szczeblu parafialnym
15.II.2022 ..zakończenie konsultacji na szczeblu dekanalnym
28.II.2022 ...zakończenie konsultacji na szczeblu diecezjalnym
cd.
kwiecień 2022 – przygotowanie i przesłanie syntezy dokumentów diecezjalnych
wrzesień 2022 – publikacja Instrumentum Laboris
do marca 2023 – obrady Synodu w siedmiu regionach (kontynentach) świata
marzec 2023 – publikacja siedmiu dokumentów końcowych
czerwiec 2023 – publikacja Instrumentum Laboris II
październik 2023 – synod biskupów w Rzymie, publikacja dokumentu końoowego i
realizacja konkluzji synodu w diecezjach.
Przewidziano trzy drogi, jakimi będą prze- nia, nazwiska oraz adresu mailowego bądź tebiegały konsultacje w Archidiecezji Warszaw- lefonu wraz – co oczywiste – zgodą na przeskiej:
twarzanie tych danych osobowych do celów
Standardową drogą są spotkania grup prac synodalnych.

synodalnych w parafiach. Ważnym ich

elementem będzie modlitwa i słuchanie Słowa
Bożego, a następnie słuchanie siebie nawzajem i dialog. Te spotkania w parafiach będą
odbywały się do końca 2021 roku. Wnioski ze
wspólnego rozeznawania na szczeblu parafialnym trafią następnie do dekanatów, a te
posłużą do stworzenia dokumentu finalnego.

Część konsultacji będzie odbywała się
od razu na szczeblu diecezjalnym: chodzi

o ruchy i stowarzyszenia katolickie, instytucje,
zgromadzenia zakonne itp, uczelnie, środowiska naukowe i intelektualne. Wszyscy są zaproszeni i mogą włączyć się prace synodalne.
Wystarczy zebrać się i zgłosić wybraną przez
siebie osobę kontaktową do sekretariatu synodu (sekretariat.synodu@archwwa.pl) a
w następnym kroku osoby te zostaną zaproszone do prac zespołu synodalnego. Równocześnie, osoby kontaktowe będą starały się
same kierować zaproszenia do wszystkich
znanych grup i środowisk.
Trzecią drogą konsultacji, wspomagającą
zwłaszcza tę drugą, jest ta, która rozpocznie
się
przez
kontakt
poprzez
stronę
synod.mkw.pl. Poprzez formularz konta-

ktowy dosłownie każdy może zgłosić
swój akces w pracach synodalnych –

odpowiedzialni za synod w Archidiecezji Warszawskiej będą kontaktowali się z wszystkimi:
jedynym warunkiem jest pozostawienie imie-
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Formularz pozwala nie tylko na pozostawienie swoich danych kontaktowych – za jego pośrednictwem od razu można przekazać swoją
wypowiedź, czyli podzielenie się doświadczeniem i przeżywaniem wiary w Kościele. Warto
prześledzić pytania, które przygotował rzymski
sekretariat Synodu. Wypowiedź można nagrać
w formie video bądź audio, może być również
w formie tekstowej.

Co to jest Synod?
Nazwa „synod” pochodzi z greckiego „sýnōdos” (σύνωδoς) i oznacza „wspólną drogę,
wspólne maszerowanie”. Synod Biskupów to
ciało doradcze papieża. Pierwsze zgromadzenia synodalne odbywały się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak
wtedy nie było jasnego rozróżnienia między
soborami i synodami.
Jako instytucję stałą synod ustanowił papież
Paweł VI na krótko przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II. Ogłosił on 15 września 1965 r. dokument Motu proprio «Apostolica sollicitudo», w którym pisze, że synod biskupów “składał się będzie z biskupów mianowanych za naszą zgodą w większości
przez Konferencje episkopatów i powołanych przez Papieża, w zależności od potrzeb Kościoła, do celów konsultacji i współpracy, gdy dla pożytku Kościoła Ojciec Święty uzna to za właściwe”. Dodał również, że
“ta współpraca episkopatu powinna być dla
Stolicy Apostolskiej i Kościoła źródłem największego pożytku. W sposób szczególny
służyła będzie codziennej pracy Kurii Rzymskiej.” Papież Jan Paweł II określał Synod
jako „szczególnie owocny wyraz i instrument
kolegialności biskupów”.
Podłożem synodu jest nauka Soboru Watykańskiego II o łączności biskupów z papieżem, jedności Kościoła, kolegialności biskupów oraz troski wszystkich biskupów o Kościół. Cele tego zgromadzenia są trzy: pobudzanie łączności między Biskupem Rzymu i
biskupami, świadczenie papieżowi pomocy
swoją radą oraz rozważanie problemów
związanych z działaniem Kościoła w świecie.
Synod nie ma jednak funkcji ustawodawczej,
chyba że decyzją papieża dostanie głos decydujący. Biskupi mają za zadanie rozpatrywanie poszczególnych spraw i wysuwanie
wniosków.

Co istotne, droga “internetowa” nie zakłada
wcale, że na tym zakończy się “słuchanie”. To
dopiero pierwszy krok. Każda z osób – zakładają odpowiedzialni za przeprowadzenie synodu w Archidiecezji Warszawskiej – będzie zaproszona na przynajmniej jedno ze spotkań,
podczas którego, oprócz modlitwy i słuchania
siebie nawzajem, będzie prowadzony proces Źródło:
https://stacja7.pl/wiara/synod-biskupow-wszystko-corozeznawania.
warto-o-nim-wiedziec/

Dalsze kroki
Co dalej z zebranymi wnioskami, świadectwami, wypowiedziami? Zgodnie z założeniami synodu, powstanie z nich diecezjalny dokument końcowy – stanie się tak w każdej diecezji na świecie. Pod koniec lutego zostaną one
przekazane do sekretariatów odpowiednich
Episkopatów – w naszym przypadku będzie
to oczywiście Episkopat Polski, a stamtąd
w formie ogólnopolskiej syntezy trafią do Rzymu.

Do marca 2023 odbędą się synodalne spotkania w ramach kontynentów, a dopiero potem, w październiku 2023 zgromadzenie
zwyczajne Synodu Biskupów w Rzymie.
Jednak doświadczenie “podążania razem”, wspólnego słuchania podczas spotkań
powinno zaowocować nie tylko przygotowaniem dokumentu finalnego. Archidiecezja
Warszawska chce czerpać z tych doświadczeń dla duszpasterstwa.
Źródło:

https://archwwa.pl/aktualnosci/synod-krok-po-kroku/
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To tytuł książki Wojciecha Parzyńskiego. Książki o Cmentarzu Wilanowskim, która wydana została właśnie teraz, przez Multico Oficynę
Wydawniczą.
Cmentarze są jak księgi, stare, zakurzone,
Dotykane ostrożnie, bo może się porwą.
Ale ktoś je otworzy i strona po stronie
Będzie odtwarzał pamięć i znajdował mądrość.

Cmentarz Wilanowski
1816-2016

Te piaskowce, marmury i kopczyki ziemi,
Te niby cyprysy, tuje i niezłomne topole
I wiatr budzący martwe szelesty
Na pytania przyjaciół i znajomych, co skłoniło Wśród topolinych liści i szarf wypłowiałych.
go do napisania właśnie o cmentarzu w Wila***
nowie, odpowiada :
Autor, Wojciech Parzyński, z wyksztalcenia
prawnik, z Wilanowem związany jest od
najmłodszych lat..

- Do napisania tej książki nikt mnie nie zachęcał
ani też nie dopingował. Nie było żadnych bodźców zewnętrznych. Asumptem do wykonania
pracy była wewnętrzna konieczność, którą można określić nieco górnolotnie jako potrzebę
serca.

Z potrzeby serca powstała ta unikalna opowieść o cmentarzu wilanowskim.

Z ogromnym wzruszeniem czytam opowieść
o Januszku Wojciechu Jeleniu, koledze autora
jeszcze z czasów ochronki. A także o cygańskim chłopczyku i cygańskiej dziewczynce,
pochowanych na wilanowskim cmentarzu, bo
I jeszcze raz oddajmy głos autorowi:
- „Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy” sta- akurat w chwili ich śmierci, tabor przebywał
nowi pokłosie dziecinnych i młodzieńczych lat tutaj chwilowo.
spędzonych w Wilanowie. Powstała w wyniku
natłoku myśli o śmierci i przemijaniu, jakie zazwyczaj snują się po głowie starego człowieka,
zwłaszcza w czasie zarazy.

Strofa "Cmentarze są..." została napisana
przez Marka Wawrzkiewicza, prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich,
specjalnie na motto do książki.
- Mogiły tych dwojga cygańskichdzieci nie zachowały się do dzisiaj. Czy ktoś je jeszcze
pamięta? Zarówno chłopiec, jak i dziewczynka na pewno byli wielką radością rodziców
w chwili urodzenia. Może żyją tylko poprzez
zapis w księgach cmentarnych? A może ja je
ożywiłem na tyle, ile trwa przeczytanie tego
krótkiego tekstu ?
Podsumowaniem krótkiej recenzji o książce
Wojciecha Parzyńskiego, niech będzie strofa
wiersza Wiesławy Szymborskiej:
Umarłych wieczność trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
By ktoś wieczności swojej nie stracił.
Opracowała Barbara Olak

Inspiracją dla tytułu była niezwykle mądra i głęboka paremia Augusta Comte'a (1798-1857).
Sentencja ta brzmi: „Ludzkość to bardziej
umarli niż żywi”. Te słowa narzucają właściwą
hierarchię, nakazują skromność i odpowiedni
stosunek do upływającego czasu, wymuszają
szacunek dla tych, którzy byli przed nami.
***
Książka ”Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy” liczy 456 stron. Autor po krótkim wstępie, szczegółowo przedstawia historię cmentarza, by potem przejść do rozdziału zasadniczego „Zmarli i pochowani”.
W rozdziale tym zamieszczone są biogramy
osób spoczywających na wilanowskim cmentarzu. Biogramy umieszczone zostały według kolejności dat zgonu przedstawionej postaci
(z wyjątkiem, kiedy w tym samym grobie leżą
również inne osoby).
Pierwszy biogram otwiera rok 1827, data
śmierci Karola Karniewskiego, protoplasty linii
wilanowskiej zacnego rodu Karniewskich, herbu Dąbrowa.
Książkę kończy biogram Zofii Teresy Piwowarskiej, zmarłej w 2016 roku. Pani Teresa
Piwowarska, z domu Czarnecka, całe swoje
dorosłe życie przepracowała jako sekretarka
w wilanowskim pałacu. Funkcję tę pełniła przy
kolejnych dyrektorach od maja 1951 roku aż do
przejścia na emeryturę w czerwcu 2010 roku.
- Ten biogram jest ostatnim, który zamieszczam
w książce.(..) Niejako w ten sposób zamykam
200 lat funkcjonowania miejscowej nekropolii.
Dwa wieki dzielą wspomniane biogramy.
A w ciągu tych dwóch wieków wiele się
wydarzyło na wilanowskim cmentarzu. Oddajmy głos poecie, on wie najlepiej:
Matko Boska, jak tu się zaludnilo,
Jak zmartwiało, jak się zrównoważyło,
Jak się upodobniło - te lastryki, granity,
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 5. W listopadzie, w sposób szczególny, mowione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
modlić się będziemy za zmarłych polecadlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00.,
nych w wypominkach rocznych.
w naszym kościele będzie odprawiana
Msza św. w intencji zmarłych z naszej
2. W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać
parafii i zmarłych spoczywających na nabędziemy Uroczystość Wszystkich Święszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii
tych. Msze św. w kościele będą sprawoparafialnej przyjmujemy na wypominki i na
wane według następującego porządku:
listopadową Mszę św. za naszych zmaro godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00.
łych.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego
kościoła zaraz po Mszy św. o godzinie 6. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 8250 PLN na
potrzeby misji. Wszystkim ofiarodawcom
11.30. Po procesji, ok. godz. 13.30 zostaskładamy serdecznie Bóg zapłać.
nie odprawiona Msza św. na cmentarzu
w intencji zmarłych, polecanych w wypo7.. Siostry katechetki serdecznie dziękują
minkach.
wszystkim, którzy wzięli udział w kiermaszu
3.

W dniach od 1 do 8 listopada
można codziennie zyskać
odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza
i odmówienie modlitwy
za zmarłych.
Odpust ten wolno ofiarować
jedynie za zmarłych.
Warunkiem podstawowym
uzyskania odpustu jest stan
łaski uświęcającej.

XXX Niedziela zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Jr 31, 7-9

Zaprasza na wystawę:
Hamaki rozwieszone
między niebem a ziemią
- Praca dyplomowa Kamili Pil.

misyjnym, w czasie którego zebrano 4011
PLN. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na szkołę i przedszkole w Kamerunie, prowadzone przez siostry Pasjonistki.

8. W tym tygodniu, w czwartek 28 października, przypada święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

9.. Przed kościołem oficyna wydawnicza Multico prowadzi sprzedaż książki pana Wojciecha Parzyńskiego pt.: „Wilanów to nie
tylko obecni mieszkańcy. Cmentarz wila4. Prosimy o uporządkowanie grobów i nanowski 1816-2016.”, w promocyjnej cenie
szego cmentarza. Zwracamy się również
80 PLN.
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać
do przeznaczonych na ten cel kontene- 10.. Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i
owoców na, który serdecznie zapraszamy.
rów.

Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

DRUGNIE CZYTANIE
Hbr 5, 1-6
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
Nr 660

A nikt sam sobie nie bierze tej godności,
lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga
jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam
siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja
Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu:
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka».

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów!
Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił
swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich
z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców
ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kaleOto Słowo Boże
ctwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą:
powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę.
Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
– nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem
Por. 2 Tm 1, 10b
dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierwoNasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwycięrodnym».
żył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Wystawę można oglądać
do 19 grudnia 2021 r.

S Ł O W A

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Każdy
arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi
jest ustanawiany w sprawach odnoszących się
do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i
błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze
względu na nią powinien tak za lud, jak i za
samego siebie składać ofiary za grzechy.
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EWANGELIA
Mk 10, 46b-52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Gdy
Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać:
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on
jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się
nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc
mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i
przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do
niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za
Nim drogą.
Oto Słowo Pańskie

NABOŻENSTWO
RÓŻAŃCOWE

w niedziele o godz. 17.00.,
w dni powszednie po Mszy św.
o godz. 17.00.
Dzieci zapraszamy na wspólny
różaniec we wtorki i czwartki
o godzinie 17.30.

KOMENTARZ
W pierwszym czytaniu Jeremiasz zapowiada powrót Izraela z niewoli babilońskiej. Trwała ona około pięćdziesięciu lat.
Prorok opisuje, że naród wychodził ze
swej ziemi z płaczem. Także psalm korespondujący z tym czytaniem mówi o łzach i
płaczu siejących i niosących ziarna na zasiew. Podobnie bohater z Ewangelii Bartymeusz, niewidomy żebrak natarczywie woła do Jezusa: „Synu Dawida ulituj się nade
mną”.
Czy te słowa nie opisują i naszej sytuacji, w której często lub czasami się znajdujemy? Zagubieni pośród życiowych trudności, dotknięci chorobą lub cierpieniem,
złamani i odrzuceni.
Ale Pan nie pozostawia ich w tym stanie. Ich los się odmienia lub jest obietnica
odmiany. Słyszymy, że Bóg przywiedzie
naród do strumieni wody, będą żąć w radości i powrócą w radością, a Bartymeusz
odzyskuje wzrok.
Niech te słowa będą dla nas słowami
otuchy i nadziei, że Pan nas nie zostawi
oraz wołaniem o naszą ufność Bogu.
Ks. Tomasz Lis
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