
Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosi-
my ministrantów, bielanki, asystę koś-
cielną i wszystkie wspólnoty parafialne        
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

Penitencjaria Apostolska przedłużyła 
na cały miesiąc listopad tego roku 

możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego za pobożne 

nawiedzenie cmentarza  
i odmówienie modlitwy za zmarłych. 
Odpust ten wolno ofiarować jedynie 

za zmarłych. Warunkiem 
podstawowym uzyskania odpustu 

jest stan łaski uświęcającej.

W czwartek, 11 listopada, przypada Naro-
dowe Święto Niepodległości. Wyrazem 
naszego patriotyzmu i troski o losy naszej 
Ojczyzny niech będzie szczera i gorliwa 
modlitwa.
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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; 
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K O M E N T A R Z

   Zwróćmy uwagę na kontrast, jaki przed-
stawia Jezus Chrystus, ukazując postawę 
uczonych w Piśmie i ubogiej wdowy. I nie 
chodzi tu tylko o obiektywną wartość skła-
danych ofiar. Istota zagadnienia dotyczy 
ludzkiego wnętrza. Tego, czego tak napra-
wdę chcemy, co jest celem naszych dą-
żeń. Czy jest to jedynie szukanie własnych 
korzyści, czy też jesteśmy gotowi do poś-
więceń. Jednak w ostateczności wszystko 
sprowadza się do postawy wiary. Ponie-
waż, albo liczymy na to co posiadamy i 
kim jesteśmy, zabiegając o przychylność 
innych, albo też w swojej pokorze jeste-
śmy gotowi zawierzyć Panu Bogu samych 
siebie, całe nasze życie. 

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

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 9 listopada, święto rocznicy
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
- w środę, 10 listopada, wspomnienie św.
Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościo-
ła,
- w czwartek, 11 listopada, wspomnienie
św. Marcina z Tour, biskupa,
- w piątek, 12 listopada, wspomnienie św.
Jozafata, biskupa i męczennika,
- w sobotę, 13 listopada, wspomnienie św.
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych         
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Stanisław Porębski,
- śp. Ryszard Chlebowski,
- śp. Tomasz Lichocki.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.   

4.

stus wszedł nie do świątyni zbudowanej rę-
kami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej 
świątyni, ale do samego nieba, aby teraz 
wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 
nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiaro-
wać, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do 
świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypa-
dku musiałby cierpieć wiele razy od stworze-
nia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się 
teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech 
przez ofiarę z samego siebie. A jak postano-
wione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 
tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże 
się nie w związku z grzechem, lecz dla zba-
wienia tych, którzy Go oczekują.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 5, 3

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

EWANGELIA  
Mk 12, 38-44

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie 
się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem cho-
dzą oni w powłóczystych szatach, lubią po-
zdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w sy-
nagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają 
długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną 
wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbo-
ny, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzu-
cało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i 
wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do 
nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga 
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem 
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co 
miała na swe utrzymanie».

Oto słowo Pańskie

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Krl 17, 10-16

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Pro-
rok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wcho-
dził do bramy tego miasta, pewna wdowa 
zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powie-
dział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczy-
niu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, 
aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: 
«Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na 
to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! 
Już nie mam pieczywa – tylko garść mąki         
w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie 
zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyj-
dę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. 
Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś jej 
powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rze-
kłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpło-
myk dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu 
synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg 
Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się i barył-
ka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym 
Pan spuści deszcz na ziemię». Poszła więc i 
zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł 
on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. 
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy 
nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą 
Pan wypowiedział przez Eliasza.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
Albo: Alleluja
Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24-28

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Chry-

Grupa Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej 
serdecznie zaprasza na wspólnotowe spotkania 
w poniedziałki o godz. 18.45 w dzwonnicy,
aby podzielić się bogactwem i głębią modlitwy,

i Słowa Bożego.

Addoorraaccjjaa
NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo SSaakkrraammeennttuu 

w KKaapplliiccyy śśww.. AAnnnnyy
we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  

ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  
w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00

11 listopada 2021 r. (czwartek)
Święto Niepodległości

Boże Ojcze nasz 
i wszystkich ludzi! 

Błogosław Ojczyźnie naszej. 
Strzeż jej wolności. 

Rozbudzaj poczucie społecznej 
sprawiedliwości, rozpalaj 
wzajemną bratnią miłość 

i wykorzeniaj zgubne nałogi. 
Pomoc Twoja, Boże, niech będzie 

zawsze z nami, abyśmy czyniąc 
sobie nawzajem ziemię ojczystą 

poddaną nie zapomnieli
o ojczyźnie wiecznej 

i o więzi z całą ludzkością. 
Maryjo Królowo Polski,

módl się za nami.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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.    

 3

Ojciec Generał, Arturo Sosa SJ, ogłosił na całym świecie obchody Roku Ignacjańskiego upa-
miętniającego nawrócenie św. Ignacego Loyoli. Potrwają one od 20 maja 2021 do 31 lipca 
2022 roku. Rok Ignacjański rozpoczął się dokładnie w 500. rocznicę nawrócenia św. Ignacego 
Loyoli, późniejszego założyciela zakonu jezuitów. Z tej okazji każdy jezuicki kościół na świecie 
stał się świątynią jubileuszową, w której można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami.

Jak uzyskać odpust?
Odpust zupełny można uzyskać dla siebie, lub dla zmarłych. Będąc w stanie łaski uświęcają-
cej, trzeba nawiedzić jedną ze świątyń, wziąć udział w liturgii, lub pomodlić się odmawiając 
Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary i pobożne wezwanie do Matki Bożej i św. Ignacego.
Taki sam odpust mogą też uzyskać osoby chore i starsze, które z ważnych powodów nie mogą 
wychodzić z domu. Muszą być w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić w sobie intencję spełnienia 
warunków odpustu, włączyć się duchowo w liturgię, pomodlić się przed wize-runkiem św. Igna-
cego i ofiarować Bogu swoje cierpienie.

   Św. Jan Bosko w dniu 30 maja 1862 r. opowiedział swoim wychowankom wizję o dwóch kolumnach ocalenia. Wizja św. Jana Bosko 
stała się inspiracją do ustawienia w naszym kościele, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny dwóch kolumn z figurami Pana Jezusa i 
Niepokalanej Dziewicy - Matki Bożej Fatimskiej.

Foto: ArtMechanic/wikipedia/domena publiczna

Modlitwa do Zbawiciela, która rozpoczyna Ćwiczenia Duchowe:
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego 
wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ do siebie zbliżyć się, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen

Modlitwa całkowitego zawierzenia Bogu wieńcząca Ćwiczenia Duchowe:
Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie 
to, Panie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi 
wystarcza. Amen.

Jubileusz – Rok Ignacjański. 

Sen
Wyobraźcie sobie, że znaleźliście się ze mną 
na brzegu morza lub jeszcze lepiej, na samo-
tnej skale. Jedyny ląd przez was dostrzegany, 
to ten pod waszymi stopami. Cała przestrzeń 
wodna usiana niezliczoną liczbą okrętów sto-
jących w szyku bojowym. Ich dzioby miały za-
kończenia ostre jak włócznia, zdolne w razie 
ataku przebić na wylot i kompletnie zniszczyć 
statki wroga. Okręty te były wyposażone w ar-
maty. Na pokładach znajdowało się mnóstwo 
karabinów, materiałów wybuchowych i innej 
broni różnego rodzaju, a także książki.
Okręty te atakowały inne statki o wiele więk-
sze i wyższe niż one same. Próbowały one 
zniszczyć nieprzyjaciela, podpalić lub w jaki-
kolwiek sposób go osłabić.

Łódź Papieża
Eskortę majestatycznego i w pełni wyposażo-
nego Okrętu papieskiego stanowiły mniejsze 
statki, które za pomocą sygnałów otrzymywa-
ły rozkazy od niego i wykonywały manewry, 
broniąc się przed naporem nieprzyjacielskiej 
floty.

DWIE KOLUMNY
Na środku bezbrzeżnego oceanu wyrastają 
nagle dwie kolumny w bliskiej odległości od 
siebie. Na wierzchołku jednej z nich widniał 
posąg Niepokalanej Dziewicy. U Jej stóp jaś-
niał transparent z napisem Auxilium Christia-
norum - Wspomożenie Chrześcijan. Na dru-
giej kolumnie większej i wyższej pojawiła się 
ogromnych rozmiarów monstrancja z Naj-
świętszą Hostią. Poniżej można było czytać 
proporcjonalny do tej kolumny napis: Salus 
Credentium - Zbawienie Wierzących.
Sternik łodzi Piotrowej. Najwyższym dowódcą 
tego dużego okrętu był Ojciec Święty, Namie-
stnik Jezusa Chrystusa na ziemi. Widząc 
wściekły atak wrogów i niebezpieczeństwo 
stąd płynące dla swoich wiernych, postanowił 
zebrać koło siebie kapitanów mniejszych 
okrętów celem podjęcia decyzji.

Bitwa
Wszystkie okręty nieprzyjaciela rozpoczęły 
atak. Próbowały na każdy możliwy sposób 
przyhamować i zatopić statek Papieża: jedne 
czyniły to przy pomocy pism i książek lub in-
nych materiałów zapalnych, których mieli 
pełno do dyspozycji, inni uruchomili strzelby, 
karabiny i moździerze. Bitwa rozszalała się na 
dobre. Dzioby nieprzyjacielskich statków ude-
rzały gwałtownie w burty przeciwników, lecz 
ich wściekłe zapędy nie przynosiły skutków. 
Marnowali tylko czas i amunicję. Wielki Okręt 
Papieża płynął bezpiecznie i spokojnie.           
Z upływem czasu bardzo silne i zmasowane 
ataki wrogów spowodowały duże i głębokie 
wyrwy w jego bokach. Lecz delikatny wiatr, 
płynący od dwóch kolumn, natychmiast te 
szkody usunął.

Zniszczenie wroga
W międzyczasie armaty atakujących rozpa-
dają się z hukiem, karabiny i inna broń milkną,  
a dzioby okrętów łamią się w kawałki. Potęż-
ne cielska statków osuwają się w rozszalałą 
toń i giną. Nieprzyjaciel nieprzytomny z wście-
kłości walczy wręcz pięściami, bluźni i przekli-
na. Nagle Papież pada ciężko ranny. Jego 
podwładni biegną mu na pomoc i podnoszą 
go. Papież po raz drugi doznaje poważnego 
zranienia, osuwa się z nóg i umiera. Z ich 
okrętów płyną w przestrzeń ohydne szyder-
stwa.
Bezpośrednio po śmierci Ojca Świętego nowy 
Papież zajmuje jego miejsce przy sterze łodzi 
Kościoła. Dowódcy poszczególnych okrętów 
zebrali się błyskawicznie i tak szybko obrali 
nowego Papieża, że wiadomość o śmierci 
Zmarłego zbiegła się z wieścią o wyborze je-
go następcy. Przeciwnicy zaczynają tracić 
odwagę.
Nowy Papież po rozgromieniu wroga i prze-
zwyciężeniu wszystkich przeszkód wprowa-
dza swój okręt między Dwie Kolumny i za-
trzymuje go między nimi. Cumuje statek z je-
dnej strony przy kolumnie z Najświętszym 
Sakramentem, a z drugiej strony przy kolum-
nie z Najświętszą Niepokalanie Poczętą Dzie-
wicą Wspomożycielką.

Wystawę 
można oglądać 

do 19 grudnia 2021 r.

Zaprasza na wystawę:

Zakończenie bitwy

Następuje nieprawdopodobny chaos i 
wstrząs. Wszystkie okręty, które dotychczas 
walczyły przeciw Papieżowi, uciekają w bez-
ładzie i popłochu. Wpadają na siebie i rozbi-
jają się na kawałki, wzajemnie się topią. Kilka 
mniejszych statków towarzyszących okrętowi 
papieskiemu i walczących po jego stronie 
wzięło zdecydowany kurs w kierunku Dwóch 
Kolumn.
W czasie bitwy wiele statków, wycofawszy się 
z obawy przed niebezpieczeństwem, os-
trożnie obserwowało z daleka rozwój wypa-
dków. Wraki rozbitych okrętów nieprzyjaciel-
skich zginęły w odmętach oceanu. Statki trzy-
mające się dotąd na uboczu, szybko popły-
nęły ku owej bramie z dwóch kolumn, a do-
tarłszy tam, zakotwiczyły się przy nich. Pozo-
stały tam bezpieczne razem z głównym 
okrętem papieskim. Na morzu zapanował 
wielki spokój».

Ksiądz Bosko wyjaśnia

W tym momencie ksiądz Bosko spytał księ-
dza Rua: «Co myślisz o tym opowiadaniu? 
Ksiądz Rua odpowiedział:
«Wydaje mi się, że okręt Papieża może oz-
naczać Kościół, którego on jest zwierzchni-
kiem, a statki mniejsze, ludzie i morze - to 
świat. Obrońcy dużego okrętu, to wierni ser-
decznie przywiązani do Stolicy Apostolskiej. 
Jej wrogowie próbują unicestwić ją za wszel-
ką cenę. Kolumny na oceanie to nabożeń-
stwo do Matki Najświętszej i Najświętszego 
Sakramentu.
Ksiądz Rua nie wspomniał o Papieżu, który 
upadł i zmarł. Ksiądz Bosko również milczał 
na ten temat. Dodał tylko: «Masz rację! 

Dwie kolumny ocalenia.

Zebranie kardynałów
Wszyscy kapitanowie znaleźli się na pokła-
dzie papieskiego okrętu, skupieni wokół oso-
by Papieża. Zaledwie się rozpoczęło spotka-
nie, a tu zerwał się gwałtowny sztorm, więc 
dowódcy szybko przenieśli się na swoje statki, 
by nimi dowodzić z bliska.
Nastał okres krótkiego spokoju. Papież po raz 
drugi zgromadził kapitanów na flagowym 
okręcie, kontynuując swój kurs. Burza na mo-
rzu rozpętała się na nowo. Papież stanął przy 
sterze i ze wszystkich sił próbował utrzymać 
posuwanie się statku w kierunku owych dwóch 
kolumn, z których wierzchołka zwisały kotwice 
i duże haki umocowane na stalowych 
łańcuchach.

Powinieneś wyjaśnić jeszcze jedno zjawisko. 
Okręty wroga to symbol prześladowań. Zbli-
żają się bardzo trudne momenty dla Kościoła. 
Dotychczasowe walki są niczym w porównaniu 
z tym, co go czeka. Wrogie okręty symbolizo-
wały prześladowców, którzy próbują zatopić 
statek papieski. Są tylko dwa sposoby, by mógł 
się uratować w tym wielkim dramacie: Nabo-
żeństwo do Najświętszej Maryi Wspomożycielki 
Wiernych i częsta Komunia Święta. Należy do-
łożyć maksymalnych wysiłków, by te dwie prak-
tyki realizować wszędzie i w życiu wszystkich). 
Ksiądz Bosko nie dał żadnych innych wyja-
śnień"
Przyp. red.:
Czy pierwszym papieżem - dowódcą flago-
wego okrętu nie był śp. Papież Jan Paweł II? 
Czy to nie on dostrzegł na horyzoncie dwie 
kolumny ocalenia. Czy to nie ku nim skierował 
cały Kościół, ogłaszając rok 2004 - Rokiem 
Niepokalanego Poczęcia, a rok 2005 - Rokiem 
Eucharystii?
Aby przytwierdzić Okręt Kościoła do Dwóch Ko-
lumn czyńmy wszystko aby tak się stało, mód-
lmy się gorąco aby Bóg w Trójcy Świętej Jedy-
ny którego własnością jest Kościół doprowadził 
ze Wszystkimi Świętymi do Tryumfu Kościoła.
A Bóg pobłogosławi nasze modlitwy i przy-
śpieszy ten Tryumf abyśmy mogli wszyscy 
radować się Bożym Pokojem na ziemi. Amen.
Treść powyższej wizji, którą ksiądz Bosko 
opowiedział swoim wychowankom 30 maja 
1862 r., pochodzi z publikacji Wydawnictwa 
Salezjańskiego pt. Sny-wizje św. Jana Bosko, 
Warszawa 1987 r.
Źródło:
http://prorocykatolik.pl/DWIE-KOLUMNY-OCALENIA.php

Hamaki rozwieszone 
między niebem a ziemią

- Praca dyplomowa Kamili Pil.

http://prorocykatolik.pl/DWIE-KOLUMNY-OCALENIA.php


Nr 662z w2 Nr 662

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

Ojciec Generał, Arturo Sosa SJ, ogłosił na całym świecie obchody Roku Ignacjańskiego upa-
miętniającego nawrócenie św. Ignacego Loyoli. Potrwają one od 20 maja 2021 do 31 lipca 
2022 roku. Rok Ignacjański rozpoczął się dokładnie w 500. rocznicę nawrócenia św. Ignacego 
Loyoli, późniejszego założyciela zakonu jezuitów. Z tej okazji każdy jezuicki kościół na świecie 
stał się świątynią jubileuszową, w której można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami.

Jak uzyskać odpust?
Odpust zupełny można uzyskać dla siebie, lub dla zmarłych. Będąc w stanie łaski uświęcają-
cej, trzeba nawiedzić jedną ze świątyń, wziąć udział w liturgii, lub pomodlić się odmawiając 
Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary i pobożne wezwanie do Matki Bożej i św. Ignacego.
Taki sam odpust mogą też uzyskać osoby chore i starsze, które z ważnych powodów nie mogą 
wychodzić z domu. Muszą być w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić w sobie intencję spełnienia 
warunków odpustu, włączyć się duchowo w liturgię, pomodlić się przed wize-runkiem św. Igna-
cego i ofiarować Bogu swoje cierpienie.

   Św. Jan Bosko w dniu 30 maja 1862 r. opowiedział swoim wychowankom wizję o dwóch kolumnach ocalenia. Wizja św. Jana Bosko 
stała się inspiracją do ustawienia w naszym kościele, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny dwóch kolumn z figurami Pana Jezusa i 
Niepokalanej Dziewicy - Matki Bożej Fatimskiej.

Foto: ArtMechanic/wikipedia/domena publiczna

Modlitwa do Zbawiciela, która rozpoczyna Ćwiczenia Duchowe:
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego 
wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ do siebie zbliżyć się, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen

Modlitwa całkowitego zawierzenia Bogu wieńcząca Ćwiczenia Duchowe:
Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie 
to, Panie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi 
wystarcza. Amen.

Jubileusz – Rok Ignacjański. 

Sen
Wyobraźcie sobie, że znaleźliście się ze mną 
na brzegu morza lub jeszcze lepiej, na samo-
tnej skale. Jedyny ląd przez was dostrzegany, 
to ten pod waszymi stopami. Cała przestrzeń 
wodna usiana niezliczoną liczbą okrętów sto-
jących w szyku bojowym. Ich dzioby miały za-
kończenia ostre jak włócznia, zdolne w razie 
ataku przebić na wylot i kompletnie zniszczyć 
statki wroga. Okręty te były wyposażone w ar-
maty. Na pokładach znajdowało się mnóstwo 
karabinów, materiałów wybuchowych i innej 
broni różnego rodzaju, a także książki.
Okręty te atakowały inne statki o wiele więk-
sze i wyższe niż one same. Próbowały one 
zniszczyć nieprzyjaciela, podpalić lub w jaki-
kolwiek sposób go osłabić.

Łódź Papieża
Eskortę majestatycznego i w pełni wyposażo-
nego Okrętu papieskiego stanowiły mniejsze 
statki, które za pomocą sygnałów otrzymywa-
ły rozkazy od niego i wykonywały manewry, 
broniąc się przed naporem nieprzyjacielskiej 
floty.

DWIE KOLUMNY
Na środku bezbrzeżnego oceanu wyrastają 
nagle dwie kolumny w bliskiej odległości od 
siebie. Na wierzchołku jednej z nich widniał 
posąg Niepokalanej Dziewicy. U Jej stóp jaś-
niał transparent z napisem Auxilium Christia-
norum - Wspomożenie Chrześcijan. Na dru-
giej kolumnie większej i wyższej pojawiła się 
ogromnych rozmiarów monstrancja z Naj-
świętszą Hostią. Poniżej można było czytać 
proporcjonalny do tej kolumny napis: Salus 
Credentium - Zbawienie Wierzących.
Sternik łodzi Piotrowej. Najwyższym dowódcą 
tego dużego okrętu był Ojciec Święty, Namie-
stnik Jezusa Chrystusa na ziemi. Widząc 
wściekły atak wrogów i niebezpieczeństwo 
stąd płynące dla swoich wiernych, postanowił 
zebrać koło siebie kapitanów mniejszych 
okrętów celem podjęcia decyzji.

Bitwa
Wszystkie okręty nieprzyjaciela rozpoczęły 
atak. Próbowały na każdy możliwy sposób 
przyhamować i zatopić statek Papieża: jedne 
czyniły to przy pomocy pism i książek lub in-
nych materiałów zapalnych, których mieli 
pełno do dyspozycji, inni uruchomili strzelby, 
karabiny i moździerze. Bitwa rozszalała się na 
dobre. Dzioby nieprzyjacielskich statków ude-
rzały gwałtownie w burty przeciwników, lecz 
ich wściekłe zapędy nie przynosiły skutków. 
Marnowali tylko czas i amunicję. Wielki Okręt 
Papieża płynął bezpiecznie i spokojnie.           
Z upływem czasu bardzo silne i zmasowane 
ataki wrogów spowodowały duże i głębokie 
wyrwy w jego bokach. Lecz delikatny wiatr, 
płynący od dwóch kolumn, natychmiast te 
szkody usunął.

Zniszczenie wroga
W międzyczasie armaty atakujących rozpa-
dają się z hukiem, karabiny i inna broń milkną,  
a dzioby okrętów łamią się w kawałki. Potęż-
ne cielska statków osuwają się w rozszalałą 
toń i giną. Nieprzyjaciel nieprzytomny z wście-
kłości walczy wręcz pięściami, bluźni i przekli-
na. Nagle Papież pada ciężko ranny. Jego 
podwładni biegną mu na pomoc i podnoszą 
go. Papież po raz drugi doznaje poważnego 
zranienia, osuwa się z nóg i umiera. Z ich 
okrętów płyną w przestrzeń ohydne szyder-
stwa.
Bezpośrednio po śmierci Ojca Świętego nowy 
Papież zajmuje jego miejsce przy sterze łodzi 
Kościoła. Dowódcy poszczególnych okrętów 
zebrali się błyskawicznie i tak szybko obrali 
nowego Papieża, że wiadomość o śmierci 
Zmarłego zbiegła się z wieścią o wyborze je-
go następcy. Przeciwnicy zaczynają tracić 
odwagę.
Nowy Papież po rozgromieniu wroga i prze-
zwyciężeniu wszystkich przeszkód wprowa-
dza swój okręt między Dwie Kolumny i za-
trzymuje go między nimi. Cumuje statek z je-
dnej strony przy kolumnie z Najświętszym 
Sakramentem, a z drugiej strony przy kolum-
nie z Najświętszą Niepokalanie Poczętą Dzie-
wicą Wspomożycielką.

Wystawę 
można oglądać 

do 19 grudnia 2021 r.

Zaprasza na wystawę:

Zakończenie bitwy

Następuje nieprawdopodobny chaos i 
wstrząs. Wszystkie okręty, które dotychczas 
walczyły przeciw Papieżowi, uciekają w bez-
ładzie i popłochu. Wpadają na siebie i rozbi-
jają się na kawałki, wzajemnie się topią. Kilka 
mniejszych statków towarzyszących okrętowi 
papieskiemu i walczących po jego stronie 
wzięło zdecydowany kurs w kierunku Dwóch 
Kolumn.
W czasie bitwy wiele statków, wycofawszy się 
z obawy przed niebezpieczeństwem, os-
trożnie obserwowało z daleka rozwój wypa-
dków. Wraki rozbitych okrętów nieprzyjaciel-
skich zginęły w odmętach oceanu. Statki trzy-
mające się dotąd na uboczu, szybko popły-
nęły ku owej bramie z dwóch kolumn, a do-
tarłszy tam, zakotwiczyły się przy nich. Pozo-
stały tam bezpieczne razem z głównym 
okrętem papieskim. Na morzu zapanował 
wielki spokój».

Ksiądz Bosko wyjaśnia

W tym momencie ksiądz Bosko spytał księ-
dza Rua: «Co myślisz o tym opowiadaniu? 
Ksiądz Rua odpowiedział:
«Wydaje mi się, że okręt Papieża może oz-
naczać Kościół, którego on jest zwierzchni-
kiem, a statki mniejsze, ludzie i morze - to 
świat. Obrońcy dużego okrętu, to wierni ser-
decznie przywiązani do Stolicy Apostolskiej. 
Jej wrogowie próbują unicestwić ją za wszel-
ką cenę. Kolumny na oceanie to nabożeń-
stwo do Matki Najświętszej i Najświętszego 
Sakramentu.
Ksiądz Rua nie wspomniał o Papieżu, który 
upadł i zmarł. Ksiądz Bosko również milczał 
na ten temat. Dodał tylko: «Masz rację! 

Dwie kolumny ocalenia.

Zebranie kardynałów
Wszyscy kapitanowie znaleźli się na pokła-
dzie papieskiego okrętu, skupieni wokół oso-
by Papieża. Zaledwie się rozpoczęło spotka-
nie, a tu zerwał się gwałtowny sztorm, więc 
dowódcy szybko przenieśli się na swoje statki, 
by nimi dowodzić z bliska.
Nastał okres krótkiego spokoju. Papież po raz 
drugi zgromadził kapitanów na flagowym 
okręcie, kontynuując swój kurs. Burza na mo-
rzu rozpętała się na nowo. Papież stanął przy 
sterze i ze wszystkich sił próbował utrzymać 
posuwanie się statku w kierunku owych dwóch 
kolumn, z których wierzchołka zwisały kotwice 
i duże haki umocowane na stalowych 
łańcuchach.

Powinieneś wyjaśnić jeszcze jedno zjawisko. 
Okręty wroga to symbol prześladowań. Zbli-
żają się bardzo trudne momenty dla Kościoła. 
Dotychczasowe walki są niczym w porównaniu 
z tym, co go czeka. Wrogie okręty symbolizo-
wały prześladowców, którzy próbują zatopić 
statek papieski. Są tylko dwa sposoby, by mógł 
się uratować w tym wielkim dramacie: Nabo-
żeństwo do Najświętszej Maryi Wspomożycielki 
Wiernych i częsta Komunia Święta. Należy do-
łożyć maksymalnych wysiłków, by te dwie prak-
tyki realizować wszędzie i w życiu wszystkich). 
Ksiądz Bosko nie dał żadnych innych wyja-
śnień"
Przyp. red.:
Czy pierwszym papieżem - dowódcą flago-
wego okrętu nie był śp. Papież Jan Paweł II? 
Czy to nie on dostrzegł na horyzoncie dwie 
kolumny ocalenia. Czy to nie ku nim skierował 
cały Kościół, ogłaszając rok 2004 - Rokiem 
Niepokalanego Poczęcia, a rok 2005 - Rokiem 
Eucharystii?
Aby przytwierdzić Okręt Kościoła do Dwóch Ko-
lumn czyńmy wszystko aby tak się stało, mód-
lmy się gorąco aby Bóg w Trójcy Świętej Jedy-
ny którego własnością jest Kościół doprowadził 
ze Wszystkimi Świętymi do Tryumfu Kościoła.
A Bóg pobłogosławi nasze modlitwy i przy-
śpieszy ten Tryumf abyśmy mogli wszyscy 
radować się Bożym Pokojem na ziemi. Amen.
Treść powyższej wizji, którą ksiądz Bosko 
opowiedział swoim wychowankom 30 maja 
1862 r., pochodzi z publikacji Wydawnictwa 
Salezjańskiego pt. Sny-wizje św. Jana Bosko, 
Warszawa 1987 r.
Źródło:
http://prorocykatolik.pl/DWIE-KOLUMNY-OCALENIA.php

Hamaki rozwieszone 
między niebem a ziemią

- Praca dyplomowa Kamili Pil.

http://prorocykatolik.pl/DWIE-KOLUMNY-OCALENIA.php


Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosi-
my ministrantów, bielanki, asystę koś-
cielną i wszystkie wspólnoty parafialne        
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

Penitencjaria Apostolska przedłużyła 
na cały miesiąc listopad tego roku 

możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego za pobożne 

nawiedzenie cmentarza  
i odmówienie modlitwy za zmarłych. 
Odpust ten wolno ofiarować jedynie 

za zmarłych. Warunkiem 
podstawowym uzyskania odpustu 

jest stan łaski uświęcającej.

W czwartek, 11 listopada, przypada Naro-
dowe Święto Niepodległości. Wyrazem 
naszego patriotyzmu i troski o losy naszej 
Ojczyzny niech będzie szczera i gorliwa 
modlitwa.
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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

 1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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K O M E N T A R Z

   Zwróćmy uwagę na kontrast, jaki przed-
stawia Jezus Chrystus, ukazując postawę 
uczonych w Piśmie i ubogiej wdowy. I nie 
chodzi tu tylko o obiektywną wartość skła-
danych ofiar. Istota zagadnienia dotyczy 
ludzkiego wnętrza. Tego, czego tak napra-
wdę chcemy, co jest celem naszych dą-
żeń. Czy jest to jedynie szukanie własnych 
korzyści, czy też jesteśmy gotowi do poś-
więceń. Jednak w ostateczności wszystko 
sprowadza się do postawy wiary. Ponie-
waż, albo liczymy na to co posiadamy i 
kim jesteśmy, zabiegając o przychylność 
innych, albo też w swojej pokorze jeste-
śmy gotowi zawierzyć Panu Bogu samych 
siebie, całe nasze życie. 

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

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 9 listopada, święto rocznicy
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
- w środę, 10 listopada, wspomnienie św.
Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościo-
ła,
- w czwartek, 11 listopada, wspomnienie
św. Marcina z Tour, biskupa,
- w piątek, 12 listopada, wspomnienie św.
Jozafata, biskupa i męczennika,
- w sobotę, 13 listopada, wspomnienie św.
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych         
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Stanisław Porębski,
- śp. Ryszard Chlebowski,
- śp. Tomasz Lichocki.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.   

4.

stus wszedł nie do świątyni zbudowanej rę-
kami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej 
świątyni, ale do samego nieba, aby teraz 
wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 
nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiaro-
wać, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do 
świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypa-
dku musiałby cierpieć wiele razy od stworze-
nia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się 
teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech 
przez ofiarę z samego siebie. A jak postano-
wione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 
tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże 
się nie w związku z grzechem, lecz dla zba-
wienia tych, którzy Go oczekują.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 5, 3

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

EWANGELIA  
Mk 12, 38-44

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie 
się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem cho-
dzą oni w powłóczystych szatach, lubią po-
zdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w sy-
nagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają 
długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną 
wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbo-
ny, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzu-
cało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i 
wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do 
nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga 
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem 
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co 
miała na swe utrzymanie».

Oto słowo Pańskie

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Krl 17, 10-16

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Pro-
rok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wcho-
dził do bramy tego miasta, pewna wdowa 
zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powie-
dział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczy-
niu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, 
aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: 
«Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na 
to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! 
Już nie mam pieczywa – tylko garść mąki         
w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie 
zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyj-
dę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. 
Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś jej 
powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rze-
kłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpło-
myk dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu 
synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg 
Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się i barył-
ka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym 
Pan spuści deszcz na ziemię». Poszła więc i 
zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł 
on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. 
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy 
nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą 
Pan wypowiedział przez Eliasza.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
Albo: Alleluja
Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24-28

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Chry-

Grupa Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej 
serdecznie zaprasza na wspólnotowe spotkania 
w poniedziałki o godz. 18.45 w dzwonnicy,
aby podzielić się bogactwem i głębią modlitwy,

i Słowa Bożego.

Addoorraaccjjaa  
NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo  SSaakkrraammeennttuu 

w  KKaapplliiccyy  śśww..  AAnnnnyy
we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  

ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  
w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00

11 listopada 2021 r. (czwartek)
Święto Niepodległości

Boże Ojcze nasz 
i wszystkich ludzi! 

Błogosław Ojczyźnie naszej. 
Strzeż jej wolności. 

Rozbudzaj poczucie społecznej 
sprawiedliwości, rozpalaj 
wzajemną bratnią miłość 

i wykorzeniaj zgubne nałogi. 
Pomoc Twoja, Boże, niech będzie 

zawsze z nami, abyśmy czyniąc  
sobie nawzajem ziemię ojczystą 

poddaną nie zapomnieli
o ojczyźnie wiecznej 

i o więzi z całą ludzkością. 
Maryjo Królowo Polski,

módl się za nami.

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