
Nieszpory zostaną odprawione o godzinie 
17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
dzieci do nowego roku szkolnego. Przed 
kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar na ten 
cel.

11 września br. w naszej parafii odbędzie 
się Sakrament Bierzmowania. Prosimy         
o podjęcie modlitwy w intencji osób przygo-
towujących się do przyjęcia tego sakra-
mentu. Przy wyjściu z kościoła na stoliku
wystawione są wizytówki z imieniem kan-
dydata. Za wybraną losowo osobę należy
modlić się do momentu bierzmowania, do-
wolną modlitwą, o doświadczenie Bożej
miłości, żywą wiarę i wylanie Ducha
Świętego.
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W Klimatach:

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.
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6.

Ks. Maciej Czapliński 

Uroczysta Msza św. w 339. rocznicę 
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona 
w naszym kościele, w poniedziałek 12 
września, o godz. 18.00. W czasie Mszy 
św. modlić się będziemy za naszych 
parafian i wszystkich mieszkańców 
Wilanowa. Zapraszamy do licznego 
udziału w uroczystości. 

W dniach 11 i 12 września br., przeżywać 
będziemy Wizytację Kanoniczną naszej 
parafii, którą przeprowadzi Jego Eksce-
lencja, Ks. Biskup Rafał Markowski. 
Szczegółowy plan wizytacji zostanie po-
dany w terminie późniejszym.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w sierpniu: 
o świętość kapłanów, potrzebne dary Du-
cha Świętego i opiekę Maryi, Matki ka-
płanów. Modlitwę w kościele pro-wadzą
poszczególne grupy parafialne: w ponie-

w poniedziałek, 22 sierpnia, wspom-
nienie NMP Królowej,
w środę, 24 sierpnia, święto św. Bartło-
mieja, Apostoła,  
w piątek, 26 sierpnia, uroczystość NMP 
Częstochowskiej, w tym dniu nie 
obowiązuje post i można spożywać 
pokarmy mięsne,
w sobotę, 27 sierpnia, wspomnienie św. 
Moniki.

„Panno Święta, co Jasnej bronisz 
Częstochowy”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Maryja - słońce nad mrokami historii. . . . . . . 2

Dwuimienny Apostoł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
−−

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

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 66, 18-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza:  Tak mówi 
Pan: «Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, 
by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i 
ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wy-
ślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tar-
szisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, 
do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej 
sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni roz-
głoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszel-
kich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana 
wszystkich waszych braci – na koniach, na wo-
zach, w lektykach, na mułach i na dromade-
rach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mó-
wi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę 
pokarmową w czystych naczyniach do świątyni 
Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych 
jako kapłanów i lewitów» – mówi Pan.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 117 (116), 1b-2

Całemu światu głoście Ewangelię 
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana, wszystkie narody, * 
wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 
bo potężna nad nami Jego łaska, * 
a wierność Pana trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 5-7. 11-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się 
zwraca do was jako do synów: «Synu mój, nie 
lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, 
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, 
tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za 
syna przyjmuje». Trwajcie w karności! Bóg 
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bo-
wiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszel-
kie karcenie na razie nie wydaje się radosne, 
ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy 
go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 
Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe ko-
lana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto 
chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

Oto słowo Boże

−−

Pielgrzymi z Warszawy dotarli 
na Jasną Górę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Galeria Sztuki zaprasza . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

339. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej  , , , , , , , , 4

AKLAMACJA 

K O M E N T A R Z
   Co jest najważniejsze w naszym życiu? 
Możemy udzielać bardzo różnych odpowie-
dzi na to pytanie: rodzina, spokój, zdrowie, 
pieniądze… Mam nadzieję, że będą i tacy, 
którzy powiedzą: zbawienie. 

   Jezus przypomina nam prawdę o tym, że 
zbawienie powinno być dla nas najważniej-
sze. Zostaliśmy stworzeni, aby otrzymać dar 
zbawienia. Nic w naszym życiu nie jest 
ważniejsze, niż troska o ten dar, ofiarowany 
nam przez Chrystusa. 

   Niestety wielu, również spośród chrześcij-
an, nie przyjmuje tej prawdy. Żyjąc tak, jakby 
po tym doczesnym życiu nic więcej miało 
nas nie spotkać. A nawet jeśli jest życie po 
życiu, to jest to na tyle niepewna rzeczywi-
stość, że nie ma sensu poświęcać jej zbyt 
wiele uwagi. 

   W dzisiejszej Ewangelii Jezus konfrontuje 
się z tym sposobem myślenia, Zachęca nas 
abyśmy idąc przygotowaną przez Niego dro-
gą Zbawienia "usiłowali wejść przez ciasne 
drzwi". 

J 14, 6
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie.

EWANGELIA 
Łk 13, 22-30

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Jezus przemierzał miasta i wsie, na-
uczając i odbywając swą podróż do Jero-
zolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy 
tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do 
nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; 
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało 
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wsta-
nie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na 
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: 
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zacznie-
cie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z To-
bą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz 
On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, któ-
rzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszy-
stkich proroków w królestwie Bożym, a sie-
bie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze 
wschodu i zachodu, z północy i południa i 
siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto 
są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Oto Słowo Pańskie

10.07 - 11.09.2022 r.
 Módlmy się 

za wszystkich wypoczywających 
na wakacjach oraz pielgrzymów, 

aby wdzięczni za dary Boże 
z odnowionymi siłami 

powrócili do swoich zadań.

5.

−−

Do końca sierpnia 2022 r. 

Galeria sztuki 
zaprasza do dzwonnicy 

na wystawę obrazów 

Wojciecha Hawryłkiewicza

Dłuższy komentarz można przeczytać i wy-
słuchać na stronie prowadzonej przez 
Księdza Macieja:

www.panskasiejba.pl

7.

działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 18.30., w piątek o go-
dziinie12.30., w sobotę o godz. 7.30., a w 
niedzielę o godz. 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
−−

Pielgrzymi z Warszawy dotarli na Jasną Górę
W siedmiu pielgrzymkach pieszych ze stolicy przyszło ok. 8 400 pątników. W uroczystość Wniebowzięcia NMP kard. Kazimierz 
Nycz przewodniczył Mszy św. w sanktuarium jasnogórskim.
Wejście pielgrzymki warszawskiej, która nieprzerwanie przybywa tu od 1711 r., uznawane jest za ukoronowanie pielgrzymkowe-
go szczytu na Wniebowzięcie. Ta pielgrzymka to dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale też Polski i wielka troska paulinów, którzy ją 
organizują i prowadzą.
– Warszawa przychodzi ze stolicy państwa polskiego, ze stolicy rozwiniętej, ze stolicy techniki, biznesu. Przychodzi, aby spojrzeć
w stolicy duchowej w oblicze Matki. Warszawa potrzebuje wielu rzeczy, ale najbardziej potrzebuje Matki, najbardziej potrzebuje
Tej, która daje życie – mówił o. Krzysztof Wendlik, kierownik 311. kompanii.
Pielgrzymka warszawska nazywana jest paulińską, bo to biali mnisi ją organizują i prowadzą. Pierwsza pielgrzymka warszawska 
wyruszyła jako wyraz podziękowania ludności Warszawy po ustąpieniu epidemii dżumy. 
Źródło: https://archwwa.pl/aktualnosci/pielgrzymi-z-warszawy-dotarli-na-jasna-gore/

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.panskasiejba.pl
https://archwwa.pl/aktualnosci/pielgrzymi-z-warszawy-dotarli-na-jasna-gore/
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radości.

   Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej związana jest z kultem Ob-
razu, który znajduje się pod opieką Ojców 
Paulinów w Jasnogórskim Sanktuarium. Iko-
nę Czarnej Madonny sprowadził z zamku     
w Bełzie książę Władysław Opolczyk i 31 
sierpnia 1384 r. przekazał Paulinom na Ja-
snej Górze. Zakonników sprowadził z Wę-
gier w 1382 r.  

   Inicjatorem uroczystości Najświętszej Ma-
ryi Panny Częstochowskiej był bł. Honorat 
Koźmiński, który po upadku powstania sty-
czniowego starał się zjednoczyć naród wokół 
Królowej Polski. Z ówczesnym przeorem 
Jasnej Góry – o. Euzebiuszem Retmanem, 
o. Honorat wyjednał u św. Piusa X ustano-
wienie święta Matki Bożej Częstochowskiej.
Papież ogłosił to święto dekretem 13 kwie-
tnia 1904 r., a pozwolenie na jego obcho-
dzenie uzyskała Jasna Góra i diecezja wro-
cławska. Na Jasnej Górze po raz pierwszy
obchodzono to święto 29 sierpnia 1906 r.    
W 1931 r. papież Pius XI ustanowił 26 sier-
pnia jako stałą datę święta Matki Bożej
Częstochowskiej na terenie całej Polski oraz
wprowadził własne oficjum brewiarzowe i
formularz mszalny. Zatwierdzone przez pa-
pieża słowa modlitwy mszalnej odzwiercie-
dlają duszę Polaka, która łączy aspekt reli-
gijny z patriotycznym: „Wszechmogący i
miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi
Pannie dałeś narodowi polskiemu prze-
dziwną pomoc i obronę, a Jej Obraz Jasno-
górski wsławiłeś niezwykłą czcią wier-
nych…”. Fakt ten miał ogromne znaczenie
dla narodu.

 Częstochowska Matka towarzyszy nam na 
szlaku dziejów, naznaczonym przez wieki 
wszelaką niewolą. Przełomowym dniem był 
26 sierpnia 1956 r. Pod nieobecność uwię-
zionego kard. Stefana Wyszyńskiego ze 
Szczytu Jasnej Góry zabrzmiały wtedy Ja-
snogórskie Śluby Narodu, a milionowa 
rzesza pielgrzymów powtarzała: „Królowo 
Polski! Przyrzekamy!”. Jasnogórskie Śluby 
Narodu były programem Wielkiej Nowenny 
przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. 26 sierpnia 1956 r. to także dzień, kiedy 
zrodziła się myśl o peregrynacji Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jako 
pomocy dla narodu w wypełnieniu przyrze-
czeń. Prymas Wyszyński powiedział wów-
czas: „Skoro nie może cały naród nawiedzić 
swojej Królowej na Jasnej Górze, dlatego nie 
Matka Boża odwiedzi wszystkie swoje dzieci 
tam, gdzie żyją, czyli w ich parafiach”. 

Testament ten wciąż wzywa do czuwania i ra-
dykalnego przeciwstawiania się zagrożeniom, 
jakie niesie cywilizacja śmierci.

Mira Bodak

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/1873/„Panno-Swieta-co-
Jasnej-bronisz

   14 maja w 1957 r. – w pierwszą rocznicę 
Jasnogórskich Ślubów Narodu – 26 sierpnia 
1957 r. poświęcona przez papieża Piusa XII 
kopia Obrazu, wykonana przez prof. Leo-
narda Torwirta, wyruszyła na szlak nawie-
dzenia Polski. Prymas Tysiąclecia widział      
w peregrynacji przemianę polskiej duszy, 
mówił: „Wierzymy, że jeżeli kto utrzyma 
jedność narodu i pokój, to Królowa z Jasnej 
Góry, Maryja Częstochowska”. Peregryna-
cja, która jest odrodzeniem duchowym 
narodu, trwa od 50 lat po dziś dzień. 

  Przed Obliczem Częstochowskiej Matki – 
na prośbę Jana XXIII, wielkiego Jej czciciela, 
sprawowana jest codziennie Msza św. w in-
tencjach Głowy Kościoła katolickiego. Od po-
nad 50 lat rozbrzmiewa z Jej Kaplicy Jasno-
górski Apel. Tutaj bije serce naszego narodu. 
Co roku 26 sierpnia Prymas Polski wraz        
z całym Episkopatem ponawiają Jasnogórs-
kie Śluby Narodu – testament Prymasa Ty-
siąclecia, znawcy polskiej duszy, który budził 
sumienie narodu. 

24 sierpnia obchodzimy święto św. Bartłomieja, apostoła. Nowy Testament zna go również pod imieniem Natanael.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej
   26 sierpnia obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia 
za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi. 

Nie mamy zbyt wielu informacji nt. tego 
Apostoła. W Ewangeliach występuje on pod 
dwoma imionami – jako Bartłomiej i jako Na-
tanael (tzw. tradycja Janowa). To z pewno-
ścią jedna i ta sama osoba. Hebrajsko-ara-
mejskie imię apostoła Bartłomieja oznacza 
po prostu „Syn Tolmaja”. Natanael to także 
semickie słowo, które tłumaczymy jako „Bóg 
dał”. Prawdopodobnie jego pełne imię 
brzmiało Natanael - syn Tolmaja.

Pochodził z Kany Galilejskiej. Był świad-
kiem przemienienia wody w wino przez Pana 
Jezusa podczas wesela (por. J 2, 1-11). Nie-
którzy badacze przypuszczają, że być może 
była to uroczystość jego zaślubin. Został po-
wołany przez Pana na jednego z Dw   
unastu.

Tradycja chrześcijańska przekazała nam    
o św. Bartłomieju dosyć skąpe i niekiedy 
sprzeczne ze sobą informacje. Historyk Koś-
cioła Euzebiusz napisał w IV wieku, że św. 
Bartłomiej miał głosić Ewangelię aż w In-
diach; zaś według tradycji pochodzącej z V 

stulecia Natanael przepowiadał Ewangelię      
w Etiopii – istnieją również przekazy, że w 
Arabii Saudyjskiej, a być może pośród Par-
tów lub w Mezopotamii. Trudno powiedzieć, 
jak było naprawdę.

   Do naszych czasów w niewielkich fragment-
ach zachowały się dwa pisma dotyczące św. 
Bartłomieja (Ewangelia Bartłomieja i Apoka-
lipsa Bartłomieja). Przetrwał też apokryf Męka 
Bartłomieja Apostoła. Jego autor uważa, że 
Apostoł ewangelizował w Armenii, gdzie prze-
bywał Polimiusz, brat króla Astiagesa. Został 
za to ukrzyżowany i ścięty w mieście Albano-
polis. Mamy także spopularyzowaną w śred-
niowieczu legendę o tym, że obdarto go ze 
skóry, co zostało uwieńczone w scenie z Są-
du Ostatecznego w watykańskiej Kaplicy Syk-
styńskiej pędzlem Michała Anioła. Święty Bar-
tłomiej trzyma tam w lewej ręce własną skórę, 
a jego twarz to autoportret artysty.

Relikwie Apostoła spoczywają we włoskim 
Benevento pod mensą głównego ołtarza w 
tamtejszej katedrze. 

stusie Jezusie, ale musimy w ciele osiągnąć 
to, co już zostało zapoczątkowane i dokonało 
się w chrzcie. Zjednoczenie i zmartwychwsta-
nie z Chrystusem jest w nas niepełne, ale do-
pełniło się w przypadku Maryi Dziewicy, po-
mimo iż także Ona musiała przejść swą dro-
gę. Maryja dostąpiła pełni jedności z Bogiem, 
ze swoim Synem, i nas przyciąga, towarzyszy 
nam w drodze.

Życie człowieka na ziemi jest drogą prze-
bywaną w nieustannym napięciu, walką mię-
dzy smokiem a Niewiastą, między dobrem i 
złem. Tak jest z dziejami ludzkimi: są one ni-
czym podróż po wzburzonym często morzu; 
Maryja jest gwiazdą, która nas prowadzi do 
swojego Syna Jezusa, słońcem, które wze-
szło nad mrokami historii (por. Spe salvi, 49), i 
daje nadzieję, której nam potrzeba: nadzieję, 
że możemy zwyciężyć, że Bóg zwyciężył i że 
przez chrzest staliśmy się uczestnikami tego 
zwycięstwa. Nie poddajemy się w sposób de-
finitywny: Bóg nam pomaga, prowadzi nas. 

„Prosimy Cię, o Błogosławiona, ze względu 
na łaskę, jaką znalazłaś, ze względu na przy-
wileje, na jakie zasłużyłaś, ze względu na Mi-
łosierdzie, które zrodziłaś, spraw, aby Ten, 
który za Twoim pośrednictwem raczył stać się 
uczestnikiem naszej nędzy i słabości, dzięki 
Twojej modlitwie uczynił nas uczestnikami 
swoich łask, swojego błogosławieństwa i wie-
cznej chwały, Jezus Chrystus, Twój Syn, nasz 
Pan, który jest ponad wszystkimi rzeczami, 
Bóg błogosławiony na wieki wieków. 
Amen” (modlitwa św. Bernarda).

Fragment homilii papieża Benedykta XVI 
do biskupów, kapłanów i wiernych 

w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny 15 sierpnia 2009 r.

„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy”.

Dwuimienny Apostoł.

Część z nich znajduje się w bazylice jemu po-
święconej na rzymskiej Wyspie Tyberyjskiej.

Okazałe świątynie wystawiono mu także np. 
w Italii (Piza, Wenecja, Pistoia czy Foligno). 
Również w Polsce Apostoł ten cieszył się wiel-
ką czcią. Dedykowano mu ponad 150 kościo-
łów.

Święty Bartłomiej patronuje rzeźnikom, gar-
barzom i introligatorom, a w ikonografii jest 
przedstawiany w długiej tunice, przepasanej 
paskiem, a niekiedy jako muskularny mężczy-
zna. Bywa też prezentowany ze ściągniętą        
z niego skórą. Jego atrybuty to księga, nóż i 
zwój.

Ks. Antoni Tatara
Niedziela Ogólnopolska 34/2020, str. VIII

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/149487/nd/
Dwuimienny-Apostol

   Ostatni etap ziemskiego pielgrzymowania Matki Bożej skłania nas do przyjrzenia się, w jaki 
sposób Ona przeszła swoją drogę do celu, jakim jest chwalebna wieczność.

Maryja - słońce nad mrokami historii.

   We fragmencie Ewangelii wg Łukasza czy-
tamy,  że Maryja po zwiastowaniu anielskim 
„wybrała się i poszła z pośpiechem w góry”, by 
odwiedzić Elżbietę (Łk 1,39). Ewangelista pra-
gnie w tych słowach podkreślić, że dla Maryi 
realizować własne powołanie w posłuszeń-
stwie Duchowi Bożemu, za którego sprawą 
dokonało się w Niej wcielenie Słowa, oznacza 
przejść nową drogę, natychmiast wyruszyć      
w drogę, wyjść z własnego domu, pozwalając 
się prowadzić jedynie Bogu. Święty Ambroży, 
komentując „pośpiech” Maryi, stwierdza: „Łas-
ka Ducha Świętego nie znosi opieszałości”. 
Życiem Maryi kieruje Ktoś Inny  – „Oto ja słu-
żebnica Pańska, niech mi się stanie według 
słowa twego” (Łk 1,38) – jest ono kształtowane 
przez Ducha Świętego, jest naznaczone 
wydarzeniami i spotkaniami, jak to z Elżbietą, 
ale przede wszystkim bardzo szczególną 
relacją z Jej synem Jezusem. Jest drogą, na 
której Maryja, zachowując i rozważając w ser-
cu wydarzenia własnego życia, dostrzega    
w nich coraz wyraźniej tajemniczy plan Boga 
Ojca dla zbawienia świata.

   Idąc później z Jezusem z Betlejem na wy-
gnanie do Egiptu, w czasie życia ukrytego i 
publicznego, aż po krzyż, Maryja przeżywa  

 swoje nieustanne zdążanie ku Bogu w du-
chu Magnificat, przyjmując w pełni, także        
w chwilach ciemności i cierpienia, Boży plan 
miłości i w sercu całkowicie powierzając się 
w ręce Pana, tak że jest wzorem dla wiary 
Kościoła (por. Lumen gentium, 64–65).
   Całe życie jest wznoszeniem się, całe ży-
cie jest medytacją, posłuszeństwem, ufno-
ścią i nadzieją, także pośród ciemności; całe 
życie jest też owym „świętym pośpiechem”, 
wynikającym ze świadomości, że Bóg jest 
zawsze na pierwszym miejscu i nic innego 
nie powinno nas zmuszać do pośpiechu       
w naszym życiu.
   Wniebowzięcie przypomina nam, że życie 
Maryi, podobnie jak życie każdego chrześci-
janina, jest drogą naśladowania Jezusa, jest 
pójściem za Nim; drogą, która ma wyraźnie 
określony cel, wytyczoną już przyszłość: jest 
to ostateczne zwycięstwo nad grzechem i 
ś    miercią oraz pełne zjednoczenie z Bogiem, 
gdyż – jak mówi Paweł w Liście do Efezjan – 
Ojciec nas „też wskrzesił i (…) posadził na 
wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezu-
sie” (Ef 2,6). To oznacza, że przez chrzest 
zasadniczo już zostaliśmy wskrzeszeni i za-
siadamy na wyżynach niebieskich w Chrystu 

https://www.niedziela.pl/artykul/1873/%E2%80%9EPanno-Swieta-co-Jasnej-bronisz
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radości.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej związana jest z kultem Ob-
razu, który znajduje się pod opieką Ojców 
Paulinów w Jasnogórskim Sanktuarium. Iko-
nę Czarnej Madonny sprowadził z zamku     
w Bełzie książę Władysław Opolczyk i 31 
sierpnia 1384 r. przekazał Paulinom na Ja-
snej Górze. Zakonników sprowadził z Wę-
gier w 1382 r.  

Inicjatorem uroczystości Najświętszej Ma-
ryi Panny Częstochowskiej był bł. Honorat 
Koźmiński, który po upadku powstania sty-
czniowego starał się zjednoczyć naród wokół 
Królowej Polski. Z ówczesnym przeorem 
Jasnej Góry – o. Euzebiuszem Retmanem, 
o. Honorat wyjednał u św. Piusa X ustano-
wienie święta Matki Bożej Częstochowskiej. 
Papież ogłosił to święto dekretem 13 kwie-
tnia 1904 r., a pozwolenie na jego obcho-
dzenie uzyskała Jasna Góra i diecezja wro-
cławska. Na Jasnej Górze po raz pierwszy 
obchodzono to święto 29 sierpnia 1906 r.    
W 1931 r. papież Pius XI ustanowił 26 sier-
pnia jako stałą datę święta Matki Bożej 
Częstochowskiej na terenie całej Polski oraz 
wprowadził własne oficjum brewiarzowe i 
formularz mszalny. Zatwierdzone przez pa-
pieża słowa modlitwy mszalnej odzwiercie-
dlają duszę Polaka, która łączy aspekt reli-
gijny z patriotycznym: „Wszechmogący i 
miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi 
Pannie dałeś narodowi polskiemu prze-
dziwną pomoc i obronę, a Jej Obraz Jasno-
górski wsławiłeś niezwykłą czcią wier-
nych…”. Fakt ten miał ogromne znaczenie 
dla narodu. 

Częstochowska Matka towarzyszy nam na 
szlaku dziejów, naznaczonym przez wieki 
wszelaką niewolą. Przełomowym dniem był 
26 sierpnia 1956 r. Pod nieobecność uwię-
zionego kard. Stefana Wyszyńskiego ze 
Szczytu Jasnej Góry zabrzmiały wtedy Ja-
snogórskie Śluby Narodu, a milionowa 
rzesza pielgrzymów powtarzała: „Królowo 
Polski! Przyrzekamy!”. Jasnogórskie Śluby 
Narodu były programem Wielkiej Nowenny 
przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. 26 sierpnia 1956 r. to także dzień, kiedy 
zrodziła się myśl o peregrynacji Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jako 
pomocy dla narodu w wypełnieniu przyrze-
czeń. Prymas Wyszyński powiedział wów-
czas: „Skoro nie może cały naród nawiedzić 
swojej Królowej na Jasnej Górze, dlatego nie 
Matka Boża odwiedzi wszystkie swoje dzieci 
tam, gdzie żyją, czyli w ich parafiach”. 

Testament ten wciąż wzywa do czuwania i ra-
dykalnego przeciwstawiania się zagrożeniom, 
jakie niesie cywilizacja śmierci.

Mira Bodak

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/1873/„Panno-Swieta-co-
Jasnej-bronisz

14 maja w 1957 r. – w pierwszą rocznicę 
Jasnogórskich Ślubów Narodu – 26 sierpnia 
1957 r. poświęcona przez papieża Piusa XII 
kopia Obrazu, wykonana przez prof. Leo-
narda Torwirta, wyruszyła na szlak nawie-
dzenia Polski. Prymas Tysiąclecia widział      
w peregrynacji przemianę polskiej duszy, 
mówił: „Wierzymy, że jeżeli kto utrzyma 
jedność narodu i pokój, to Królowa z Jasnej 
Góry, Maryja Częstochowska”. Peregryna-
cja, która jest odrodzeniem duchowym 
narodu, trwa od 50 lat po dziś dzień. 

Przed Obliczem Częstochowskiej Matki – 
na prośbę Jana XXIII, wielkiego Jej czciciela, 
sprawowana jest codziennie Msza św. w in-
tencjach Głowy Kościoła katolickiego. Od po-
nad 50 lat rozbrzmiewa z Jej Kaplicy Jasno-
górski Apel. Tutaj bije serce naszego narodu. 
Co roku 26 sierpnia Prymas Polski wraz        
z całym Episkopatem ponawiają Jasnogórs-
kie Śluby Narodu – testament Prymasa Ty-
siąclecia, znawcy polskiej duszy, który budził 
sumienie narodu. 

 24 sierpnia obchodzimy święto św. Bartłomieja, apostoła. Nowy Testament zna go również pod imieniem Natanael.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej
26 sierpnia obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia 

za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi. 

   Nie mamy zbyt wielu informacji nt. tego 
Apostoła. W Ewangeliach występuje on pod 
dwoma imionami – jako Bartłomiej i jako Na-
tanael (tzw. tradycja Janowa). To z pewno-
ścią jedna i ta sama osoba. Hebrajsko-ara-
mejskie imię apostoła Bartłomieja oznacza 
po prostu „Syn Tolmaja”. Natanael to także 
semickie słowo, które tłumaczymy jako „Bóg 
dał”. Prawdopodobnie jego pełne imię 
brzmiało Natanael - syn Tolmaja.

    Pochodził z Kany Galilejskiej. Był świad-
kiem przemienienia wody w wino przez Pana 
Jezusa podczas wesela (por. J 2, 1-11). Nie-
którzy badacze przypuszczają, że być może 
była to uroczystość jego zaślubin. Został po-
wołany przez Pana na jednego z Dw   
unastu.

 Tradycja chrześcijańska przekazała nam    
o św. Bartłomieju dosyć skąpe i niekiedy
sprzeczne ze sobą informacje. Historyk Koś-
cioła Euzebiusz napisał w IV wieku, że św.
Bartłomiej miał głosić Ewangelię aż w In-
diach; zaś według tradycji pochodzącej z V

stulecia Natanael przepowiadał Ewangelię      
w Etiopii – istnieją również przekazy, że        w 
Arabii Saudyjskiej, a być może pośród Par-
tów lub w Mezopotamii. Trudno powiedzieć, 
jak było naprawdę.

   Do naszych czasów w niewielkich fragment-
ach zachowały się dwa pisma dotyczące św. 
Bartłomieja (Ewangelia Bartłomieja i Apoka-
lipsa Bartłomieja). Przetrwał też apokryf Męka 
Bartłomieja Apostoła. Jego autor uważa, że 
Apostoł ewangelizował w Armenii, gdzie prze-
bywał Polimiusz, brat króla Astiagesa. Został 
za to ukrzyżowany i ścięty w mieście Albano-
polis. Mamy także spopularyzowaną w śred-
niowieczu legendę o tym, że obdarto go ze 
skóry, co zostało uwieńczone w scenie z Są-
du Ostatecznego w watykańskiej Kaplicy Syk-
styńskiej pędzlem Michała Anioła. Święty Bar-
tłomiej trzyma tam w lewej ręce własną skórę, 
a jego twarz to autoportret artysty.

   Relikwie Apostoła spoczywają we włoskim 
Benevento pod mensą głównego ołtarza w 
tamtejszej katedrze. 

sie Jezusie, ale musimy w ciele osiągnąć to, 
co już zostało zapoczątkowane i dokonało się 
w chrzcie. Zjednoczenie i zmartwychwsta-nie 
z Chrystusem jest w nas niepełne, ale do-
pełniło się w przypadku Maryi Dziewicy, po-
mimo iż także Ona musiała przejść swą dro-
gę. Maryja dostąpiła pełni jedności z Bogiem, 
ze swoim Synem, i nas przyciąga, towarzyszy 
nam w drodze.

   Życie człowieka na ziemi jest drogą prze-
bywaną w nieustannym napięciu, walką mię-
dzy smokiem a Niewiastą, między dobrem i 
złem. Tak jest z dziejami ludzkimi: są one ni-
czym podróż po wzburzonym często morzu; 
Maryja jest gwiazdą, która nas prowadzi do 
swojego Syna Jezusa, słońcem, które wze-
szło nad mrokami historii (por. Spe salvi, 49), i 
daje nadzieję, której nam potrzeba: nadzieję, 
że możemy zwyciężyć, że Bóg zwyciężył i że 
przez chrzest staliśmy się uczestnikami tego 
zwycięstwa. Nie poddajemy się w sposób de-
finitywny: Bóg nam pomaga, prowadzi nas. 

   „Prosimy Cię, o Błogosławiona, ze względu 
na łaskę, jaką znalazłaś, ze względu na przy-
wileje, na jakie zasłużyłaś, ze względu na Mi-
łosierdzie, które zrodziłaś, spraw, aby Ten, 
który za Twoim pośrednictwem raczył stać się 
uczestnikiem naszej nędzy i słabości, dzięki 
Twojej modlitwie uczynił nas uczestnikami 
swoich łask, swojego błogosławieństwa i wie-
cznej chwały, Jezus Chrystus, Twój Syn, nasz 
Pan, który jest ponad wszystkimi rzeczami, 
Bóg błogosławiony na wieki wieków. 
Amen” (modlitwa św. Bernarda).

Fragment homilii papieża Benedykta XVI 
do biskupów, kapłanów i wiernych 

w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, 15 sierpnia 2009 r.

„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy”.

Dwuimienny Apostoł.

Część z nich znajduje się w bazylice jemu po-
święconej na rzymskiej Wyspie Tyberyjskiej.

   Okazałe świątynie wystawiono mu także np. 
w Italii (Piza, Wenecja, Pistoia czy Foligno). 
Również w Polsce Apostoł ten cieszył się wiel-
ką czcią. Dedykowano mu ponad 150 kościo-
łów.

   Święty Bartłomiej patronuje rzeźnikom, gar-
barzom i introligatorom, a w ikonografii jest 
przedstawiany w długiej tunice, przepasanej 
paskiem, a niekiedy jako muskularny mężczy-
zna. Bywa też prezentowany ze ściągniętą        
z niego skórą. Jego atrybuty to księga, nóż i 
zwój.

 Ks. Antoni Tatara
Niedziela Ogólnopolska 34/2020, str. VIII

Źródło:
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Ostatni etap ziemskiego pielgrzymowania Matki Bożej skłania nas do przyjrzenia się, w jaki 
sposób Ona przeszła swoją drogę do celu, jakim jest chwalebna wieczność.

Maryja - słońce nad mrokami historii.

We fragmencie Ewangelii wg Łukasza czy-
tamy, że Maryja po zwiastowaniu anielskim 
„wybrała się i poszła z pośpiechem w góry”, by 
odwiedzić Elżbietę (Łk 1,39). Ewangelista pra-
gnie w tych słowach podkreślić, że dla Maryi 
realizować własne powołanie w posłuszeń-
stwie Duchowi Bożemu, za którego sprawą 
dokonało się w Niej wcielenie Słowa, oznacza 
przejść nową drogę, natychmiast wyruszyć      
w drogę, wyjść z własnego domu, pozwalając 
się prowadzić jedynie Bogu. Święty Ambroży, 
komentując „pośpiech” Maryi, stwierdza: „Łas-
ka Ducha Świętego nie znosi opieszałości”. 
Życiem Maryi kieruje Ktoś Inny – „Oto ja słu-
żebnica Pańska, niech mi się stanie według 
słowa twego” (Łk 1,38) – jest ono kształtowane 
przez Ducha Świętego, jest naznaczone 
wydarzeniami i spotkaniami, jak to z Elżbietą, 
ale przede wszystkim bardzo szczególną 
relacją z Jej synem Jezusem. Jest drogą, na 
której Maryja, zachowując i rozważając w ser-
cu wydarzenia własnego życia, dostrzega        
w nich coraz wyraźniej tajemniczy plan Boga 
Ojca dla zbawienia świata.

Idąc później z Jezusem z Betlejem na wy-
gnanie do Egiptu, w czasie życia ukrytego i 
publicznego, aż po krzyż, Maryja przeżywa  

swoje nieustanne zdążanie ku Bogu w du-
chu Magnificat, przyjmując w pełni, także        
w chwilach ciemności i cierpienia, Boży plan 
miłości i w sercu całkowicie powierzając się 
w ręce Pana, tak że jest wzorem dla wiary 
Kościoła (por. Lumen gentium, 64–65).

Całe życie jest wznoszeniem się, całe ży-
cie jest medytacją, posłuszeństwem, ufno-
ścią i nadzieją, także pośród ciemności; całe 
życie jest też owym „świętym pośpiechem”, 
wynikającym ze świadomości, że Bóg jest 
zawsze na pierwszym miejscu i nic innego 
nie powinno nas zmuszać do pośpiechu       
w naszym życiu.

Wniebowzięcie przypomina nam, że życie 
Maryi, podobnie jak życie każdego chrześci-
janina, jest drogą naśladowania Jezusa, jest 
pójściem za Nim; drogą, która ma wyraźnie 
określony cel, wytyczoną już przyszłość: jest 
to ostateczne zwycięstwo nad grzechem i 
śmiercią oraz pełne zjednoczenie z Bogiem, 
gdyż – jak mówi Paweł w Liście do Efezjan – 
Ojciec nas „też wskrzesił i (…) posadził na 
wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezu-
sie” (Ef 2,6). To oznacza, że przez chrzest 
zasadniczo już zostaliśmy wskrzeszeni i za-
siadamy na wyżynach niebieskich w Chry-  
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Nieszpory zostaną odprawione o godzinie 
17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Jak każdego roku pomagamy najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
dzieci do nowego roku szkolnego. Przed 
kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar na ten 
cel.

11 września br. w naszej parafii odbędzie 
się   Sakrament   Bierzmowania.   Prosimy         
o podjęcie modlitwy w intencji osób przygo-
towujących się do przyjęcia tego sakra-
mentu. Przy wyjściu z kościoła na stoliku
wystawione są wizytówki z imieniem kan-
dydata. Za wybraną losowo osobę należy
modlić się do momentu bierzmowania, do-
wolną modlitwą, o doświadczenie Bożej
miłości, żywą wiarę i wylanie Ducha
Świętego.
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W Klimatach:

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.

Nr 703
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6.

Ks. Maciej Czapliński

Uroczysta Msza św. w 339. rocznicę Wi-
ktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona 
w naszym kościele, w poniedziałek 12 
września, o godz. 18.00. W czasie Mszy 
św. modlić się będziemy za naszych 
parafian i wszystkich mieszkańców Wila-
nowa. Zapraszamy do licznego udziału 
w uroczystości. 

W dniach 11 i 12 września br., przeżywać 
będziemy Wizytację Kanoniczną naszej 
parafii, którą przeprowadzi Jego Eksce-
lencja, Ks. Biskup Rafał Markowski. 
Szczegółowy plan wizytacji zostanie po-
dany w terminie późniejszym.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w sierpniu: 
o świętość kapłanów, potrzebne dary Du-
cha Świętego i opiekę Maryi, Matki ka-
płanów. Modlitwę w kościele pro-wadzą
poszczególne grupy parafialne: w ponie-

w poniedziałek, 22 sierpnia, wspom-
nienie NMP Królowej,
w środę, 24 sierpnia, święto św. Bartło-
mieja, Apostoła,  
w piątek, 26 sierpnia, uroczystość NMP 
Częstochowskiej, w tym dniu nie 
obowiązuje post i można spożywać 
pokarmy mięsne,
w sobotę, 27 sierpnia, wspomnienie św. 
Moniki.

„Panno Święta, co Jasnej bronisz 
Częstochowy”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Maryja - słońce nad mrokami historii. . . . . . . 2

Dwuimienny Apostoł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
−−

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

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 66, 18-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi 
Pan: «Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, 
by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i 
ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wy-
ślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tar-
szisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, 
do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej 
sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni roz-
głoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszel-
kich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana 
wszystkich waszych braci – na koniach, na wo-
zach, w lektykach, na mułach i na dromade-
rach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mó-
wi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę 
pokarmową w czystych naczyniach do świątyni 
Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych 
jako kapłanów i lewitów» – mówi Pan.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 117 (116), 1b-2

Całemu światu głoście Ewangelię 
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana, wszystkie narody, * 
wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 
bo potężna nad nami Jego łaska, * 
a wierność Pana trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 5-7. 11-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: 
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się 
zwraca do was jako do synów: «Synu mój, nie 
lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, 
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, 
tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za 
syna przyjmuje». Trwajcie w karności! Bóg 
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bo-
wiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszel-
kie karcenie na razie nie wydaje się radosne, 
ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy 
go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 
Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe ko-
lana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto 
chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

Oto słowo Boże

−−

Pielgrzymi z Warszawy dotarli 
na Jasną Górę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Galeria Sztuki zaprasza . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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AKLAMACJA 

K O M E N T A R Z
Co jest najważniejsze w naszym życiu? 

Możemy udzielać bardzo różnych odpowie-
dzi na to pytanie: rodzina, spokój, zdrowie, 
pieniądze… Mam nadzieję, że będą i tacy, 
którzy powiedzą: zbawienie. 

Jezus przypomina nam prawdę o tym, że 
zbawienie powinno być dla nas najważniej-
sze. Zostaliśmy stworzeni, aby otrzymać dar 
zbawienia. Nic w naszym życiu nie jest 
ważniejsze, niż troska o ten dar, ofiarowany 
nam przez Chrystusa. 

Niestety wielu, również spośród chrześcij-
an, nie przyjmuje tej prawdy. Żyjąc tak, jakby 
po tym doczesnym życiu nic więcej miało 
nas nie spotkać. A nawet jeśli jest życie po 
życiu, to jest to na tyle niepewna rzeczywi-
stość, że nie ma sensu poświęcać jej zbyt 
wiele uwagi. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus konfrontuje 
się z tym sposobem myślenia, Zachęca nas 
abyśmy idąc przygotowaną przez Niego dro-
gą Zbawienia "usiłowali wejść przez ciasne 
drzwi". 

J 14, 6
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie.

EWANGELIA 
Łk 13, 22-30

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Jezus przemierzał miasta i wsie, na-
uczając i odbywając swą podróż do Jero-
zolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy 
tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do 
nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; 
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało 
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wsta-
nie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na 
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: 
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zacznie-
cie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z To-
bą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz 
On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, któ-
rzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszy-
stkich proroków w królestwie Bożym, a sie-
bie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze 
wschodu i zachodu, z północy i południa i 
siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto 
są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Oto Słowo Pańskie

10.07 - 11.09.2022 r.
Módlmy się 

za wszystkich wypoczywających 
na wakacjach oraz pielgrzymów, 

aby wdzięczni za dary Boże 
z odnowionymi siłami 

powrócili do swoich zadań.

5.

−−

Do końca sierpnia 2022 r. 

Galeria sztuki 
zaprasza do dzwonnicy 

na wystawę obrazów 

Wojciecha Hawryłkiewicza

Dłuższy komentarz można przeczytać i wy-
słuchać na stronie prowadzonej przez 
Księdza Macieja:

www.panskasiejba.pl

7.

 działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i      
czwartek o godz. 18.30., w piątek o go-
dzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30., a     
w niedzielę o godz. 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
−−

Pielgrzymi z Warszawy dotarli na Jasną Górę
W siedmiu pielgrzymkach pieszych ze stolicy przyszło ok. 8 400 pątników. W uroczystość Wniebowzięcia NMP kard. Kazimierz 
Nycz przewodniczył Mszy św. w sanktuarium jasnogórskim.
Wejście pielgrzymki warszawskiej, która nieprzerwanie przybywa tu od 1711 r., uznawane jest za ukoronowanie pielgrzymkowe-
go szczytu na Wniebowzięcie. Ta pielgrzymka to dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale też Polski i wielka troska paulinów, którzy ją 
organizują i prowadzą.
– Warszawa przychodzi ze stolicy państwa polskiego, ze stolicy rozwiniętej, ze stolicy techniki, biznesu. Przychodzi, aby spojrzeć
w stolicy duchowej w oblicze Matki. Warszawa potrzebuje wielu rzeczy, ale najbardziej potrzebuje Matki, najbardziej potrzebuje
Tej, która daje życie – mówił o. Krzysztof Wendlik, kierownik 311. kompanii.
Pielgrzymka warszawska nazywana jest paulińską, bo to biali mnisi ją organizują i prowadzą. Pierwsza pielgrzymka warszawska 
wyruszyła jako wyraz podziękowania ludności Warszawy po ustąpieniu epidemii dżumy. 
Źródło: https://archwwa.pl/aktualnosci/pielgrzymi-z-warszawy-dotarli-na-jasna-gore/
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