
Z piątku 2 września, na sobotę 3 września 
odbędzie się kolejna Nocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy,            
w intencji "Zatrzymania aborcji". Adoracja 
rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy 
o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy pa-
rafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie 
porze. Więcej informacji na stronie inter-
netowej naszej parafii i fb. 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i 
poświecenie tornistrów oraz przyborów 
szkolnych zostanie odprawiona w nastę-
pną niedzielę, 4 września o godz. 11.30.

W niedzielę, 11 września br. w naszej pa-
rafii odbędzie się Sakrament Bierzmo-
wania. Ponawiamy prośbę o podjęcie mo-
dlitwy w intencji osób przygotowujących 
się do przyjęcia tego Sakramentu. Przy 
wyjściu z kościoła, na stoliku wystawione 
są wizytówki z imionami kandydatów. Za 
wybraną losowo osobę należy modlić się 
do momentu bierzmowania, dowolną mo-
dlitwą, prosząc o doświadczenie Bożej 
miłości, żywą wiarę i wylanie Ducha Świę-
tego.  

W dniach 11 i 12 września br. przeżywać 
będziemy Wizytację Kanoniczną naszej 
parafii, którą przeprowadzi Jego Ekscele-
ncja, Ks. Biskup Rafał Markowski. 
Szczegółowy plan wizyty na stronie 3.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową we wrześ-
niu: o święte i liczne powołania kapłańskie 
oraz zakonne. Modlitwę w kościele prowa-
dzą poszczególne grupy parafialne - po-
niedziałek o godz. 16.30., we wtorek, śro-
dę i czwartek o godz. 18.30., w piątek       
o godz.12.30., w sobotę o godz. 7.30., a     
w niedzielę o godz. 14.00.

W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom z 
najuboższych rodzin zebraliśmy 2600 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 29 sierpnia, wspom-
nienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela,

- w sobotę, 3 września, wspomnienie św. 
Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora 
Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności             
w życiu osobistym i zawodowym.

Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wianie o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Centrum Kultury Wilanów i Parafia św. Elż-
biety w Powsinie zapraszają na wyjątkowe 
wydarzenie etnograficzne: Powsińskie Do-
żynki 2022, które rozpoczną się dziś o go-
dzinie 11.30. w plenerach Domu Pracy 
Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3.

Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem 
gregoriańskim zostanie odprawiona o go-
dzinie 20.00.

W czwartek, 1 września przypada 83. rocz-
nica wybuchu II wojny światowej. Msza św. 
w intencji poległych w obronie Ojczyzny,       
w latach 1939-1945 zostanie odprawiona       
o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 września, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie zostanie odprawiona o godz. 17.00., 
a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bo-
żego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie i 
zakonne. 
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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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L I T U R G I A  S Ł O W A

6.W piątek, 2 września, Msza św. wotywna        
o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie 
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie sko-
rzystać od godz. 16.00. Pragniemy rów-
nież odwiedzić chorych i osoby w pode-
szłym wieku. Imiona i nazwiska oraz ad-
resy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przy-
jąć Najświętszy Sakrament prosimy zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej. 
O godz. 18.00. zostanie odprawiona  
Msza św. w intencji wynagradzającej Bo-
żemu Sercu. Po Mszy zapraszamy na 
nabożeństwo wynagradzające Sercu Pa-
na Jezusa, prowadzone przez wspólnotę  
Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy 
wszystkich Parafian do wspólnej modli-
twy. 
W pierwszą sobotę miesiąca, 3 września, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu M-
aryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie,        
o godz. 7.00. Po Mszy zapraszamy na 
nabożeństwo wynagradzające Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

Nabożeństwa w pierwszy
czwartek, piątek i sobotę miesiąca . . . . . . . 3

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Mądrości Syracha: Synu, z łagodno-
ścią prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest 
prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, 
tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę         
u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i
przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę
pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie
zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumne-
go rozważa przypowieść, a ucho słuchacza –
to pragnienie mędrca.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, 
* i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem * 
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, * 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, * 
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. 
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, * 
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 18-19. 22-24a

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: Nie 
przyszliście do namacalnego i płonącego og-
nia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do 
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż 
wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich 
nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry 
Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 
uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierwo-
rodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 
Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi 
sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do 
Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Oto słowo Boże

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

K O M E N T A R Z
   Pokora! To niezbyt modne dzisiaj słowo i 
bardzo często wyśmiewana postawa, staje 
dzisiaj w centrum Bożego Słowa. Czym jest? 
Uniżeniem, służalczością, słabością, czy ja-
kimś inny postępowaniem, poprzez które mo-
żemy poddać się wpływowi drugiego człowie-
ka. Katechizm nazywa pokorę cnotą. Jak 
możemy zatem rozumieć jej znaczenie i czy 
chcemy naprawdę być ludźmi pokornymi? 
Właśnie do tego wzywa nas dzisiejsza Ewan-
gelia. Do stawania się człowiekiem, który 
swoje miejsce będzie gotowy określić miarą 
miłości a nie tym co mu się sprawiedliwie 
należy. 

   Drugi człowiek może dla nas być piekłem, 
jeśli nie będziemy gotowi stanąć przed nim     
w postawie pokory. Może też stawać się dla 
nas drogą do nieba, zwłaszcza ten, którego 
najtrudniej nam przyjąć, który zmusza nas do 
przekroczenia w sobie starego człowieka. 

Kępa Zawadowska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Plan Wizytacji Kanonicznej 
w naszej parafii, którą przeprowadzi 
Jego Ekscelencja, Ks. Biskup 
Rafał Markowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5.

AKLAMACJA 
Mt 11, 29ab

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.

EWANGELIA 
Łk 14, 1. 7-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-
żyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowie-
dział zaproszonym przypowieść, gdy za-
uważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 
Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś zaprosi na 
ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 
przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie 
był zaproszony przez niego. Wówczas przy-
jdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
„Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź i usiądź na osta-
tnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię 
zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszy-
stkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, 
który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wy-
dajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułom-
nych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz 
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

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.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

339. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego 
Ekscelencji Ks. Rafała Markowskiego.

W czasie Mszy św. będzie śpiewał chór parafialny "Sanctae Annae" do 
akompaniamentu.

Ks. Maciej Czapliński 

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

www.panskasiejba.pl

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


Nr 704z w2 3Nr 704

radości.

ewangelikom, ale pamiętać trzeba, że wśród 
olędrów wielu było wyznania rzymsko-kato-
lickiego. 26 lutego 1798 roku pruski landrat 
(urzędnik administrujący powiatem, repre-
zentujący interesy króla pruskiego) z Czer-
ska wysłał pismo do dworu w Oborach „aby 
nakazać Holędrom, iż co który umrze czy 
stary czy młody, podawali proboszczowi 
Słomczyńskiemu do zapisu w xięgi kościel-
ne” - mając na myśli mieszkańców Kępy 
Oborskiej.    
   Po wytyczeniu gruntów pod swe gospodar-
stwa, olędrzy wydzielili też miejsce pod cme-
ntarz. Znajdował się on nad brzegiem Wisły, 
stąd też liczne wylewy tej kapryśnej, dzikiej 
rzeki powodowały niszczenie miejsca po-
chówków. W latach czterdziestych XIX wie-
ku nazywano go już „dawny”, zatem można 
przyjąć, że nie był już używany od dłuższego 
czasu. Ostatecznie zniszczono go wówczas, 
kiedy w połowie XIX wieku sypano „części 
wału ochronnego od dawnego cmentarza 
przez Kępę Oborską do granicy falenickiej”. 
Czyli fragmenty cmentarza znalazły się pod 
wybudowanym wałem. Pracami, z ramienia 
Komitetu Budowy Wałów Niziny Moczydło-
wskiej kierował dziedzic Bielawy Henryk 
Rossman. Zdarzały się też przypadki, że te-
reny cmentarzy w niektórych wsiach zabie-
rała Wisła.    

Historia 
Kępy Zawadowskiej

    Kępa Zawadowska leżała w pobliżu fol-
warku Zawady i podobnie jak on, należała 
do Dóbr Wilanowskich, których właścicielką 
w II połowie XVIII wieku była Izabela Lubo-
mirska a od 1799 roku jej córka Aleksandra 
z Lubomirskich z małżonkiem Stanisławem 
Kostką Potockim.    

   W wielu publikacjach, między innymi Jana 
Kazimierczuka i na stronach Wikipedii, mo-
żemy przeczytać, że historia Kępy Zawado-
wskiej zaczyna się w roku 1819.   

Jego resztki przetrwały około 100 lat. Ponie-
waż Niemcy w czasie II wojny światowej z ba-
rdzo wielu polskich, katolickich kościołów po-
kradli dzwony, w tym dzwony z kościoła św. 
Anny w Wilanowie, po jej zakończeniu kilku-
nastu okolicznych mieszkańców ściągnęli 
dzwon ze zboru na Kępie Zawadowskiej i za-
wiesili na jednej z wież wilanowskiej świątyni, 
gdzie wisi do dziś.

Cmentarz

   Na planie z 1831 roku jest widoczny rów-
nież cmentarz. Teren przeznaczony pod jego 
założenie stanowiła prostokątna działka nr 29 
o powierzchni 3 mórg i 151 prętów położona
na nieużytkach, co wyraźnie zapisano na
planie. Graniczyła z działkami-gospodarstwa-
mi nr 16 należącym do Jana Gabriela i nr 17
Fridricha Witta. Cmentarz ten, zapewne no-
wy, usytuowano w dużej odległości od Wisły,
znając losy tych, które wcześniej wytyczono w
pobliżu jej brzegów. Być może miało to miej-
sce właśnie w 1819 roku podczas spisywania
nowej umowy, czterdzieści lat po pierwszym
kontrakcie. (Istnieje także możliwość, że jest
to ten sam, który wytyczono w latach siedem-
dziesiątych XVIII wieku). Dokładnej daty jego
powstania niestety nie można obecnie ustalić.
Co ciekawe, ani jednego olęderskiego cmen-
tarza, mimo że istniał, nie ma na żadnych ma-
pach z XIX wieku, nawet tych szczegółowych.
Jednak osoby wymienione w aktach zgonów
wystawionych przed rokiem 1831 przez „Nau-
czyciela Szkoły Elementarney Willanowskiey
sprawującego obowiązki Urzędnika Cywilne-
go Gminy Willanowskiey w Powiecie i Depar-
tamencie Warszawskim Stanisława Pawłow-
skiego”, były zapewne grzebane właśnie na
cmentarzu ewangelickim na Kępie Zawadow-
skiej. W opisie wykonanym na wspomnianym
planie z 1831 roku, wszystkie działki-gospo-
darstwa, a było ich 26, zmieniły pierwotnych
właścicieli, czy to drogą kupna-sprzedaży czy
dziedziczenia.

Jednak jak się okazuje jest to niewłaściwa 
data, bowiem z zachowanych dokumentów 
wynika, że założono ją w 1777 roku.      

   W pruskich aktach sądowych z lat 1795- 
1806 (lewobrzeżne Urzecze po trzecim roz-
biorze Polski znalazło się pod panowaniem 
Prus) zachował się odpis kontraktu zawar-
tego w 1777 roku przez pełnomocników Iza-
beli Lubomirskiej z osadnikami z Kępy Zawa-
dowskiej. Miał obowiązywać przez czterdzie-
ści lat. Obecnie nie można stwierdzić czy,  
gdy mijał czas pierwszego kontraktu podpisa-
no nowy. Wspomniane przez Jana Kazimier-
czuka kontrakty z 1819 i 1823 roku nie za-
chowały się do naszych czasów. Natomiast 
kontrakt z 1824 roku zachował się i osiem lat 
później, 22 czerwca 1832 roku, został po-
twierdzony kontraktem urzędowym spisanym 
„przed Walentym Skorochód Majewskim, pi-
sarzem aktowym Królestwa Polskiego i reje-
ntem Kancelarii Hipotecznej Województwa 
Mazowieckiego”.        

  W artykule 18 kontraktu urzędowego            
z 1834 roku ustalono ostatecznie nazwę wsi 
dotychczas zwanej różnie - „Kolonia Holen-
drów”, „Holendry na Kępie”, „Kolonia daw-
nych Holendrów”, „osada kolonii w przedmio-
cie będącej mieć będzie nazwisko Kępy 
Zawadowskiej”.

   Wówczas wytyczono główną drogę biegną-
cą przez środek wsi, czyli (w przybliżeniu) 
dzisiejszą ulicę Bruzdową i drugą przy Wiśle, 
obecną ulicę Wał Zawadowski. Ustalono rów-
nież teren pod karczmę, która miała stanąć 
nad brzegiem Wisły w miejscu zwanym Su-
cha Trawa przy starej bindudze. W czasie 
podpisywania kontraktu urzędowego we wsi 
był już kantor-nauczyciel, który mieszkał         
w budynku mieszczącym szkołę i salę mod-
litwy, jednak powódź wiosenna w 1842 roku 
dom ten zniosła. Nowy budynek zboru, mie-
szczący także salę lekcyjną i mieszkanie na-
uczyciela, z drewna ofiarowanego przez hra-
biów Potockich, wystawiono wiosną 1852 r.

Zatem musiało upłynąć już wiele dziesiątków 
lat, gdy ten pierwotny podział był przeprowa-
dzony, podczas którego wytyczono teren pod 
cmentarz. Cmentarz ten, którego nową bra-
mę i ogrodzenie wykonano 1931 roku w tym 
samym miejscu przetrwał do naszych cza-
sów. Był użytkowany przez kolonistów, mie-
szkańców wsi Kępy Zawadowskiej i miesz-
kańców, graniczącej z nią od zachodu przez 
rzekę Wilanówkę, wsi Kępa Latoszkowa.  

Okres II wojny światowej

   W czasie II wojny światowej praktycznie 
wszyscy niemieccy koloniści z tych wsi pod-
pisali volkslistę, czynnie zwalczając polskie 
dążenia niepodległościowe oraz prześladu-
jąc i mordując Polaków. 
   Ze wspomnień pana Józefa Bogdana z Ka-
bat, po wojnie mieszkańca Powsinka:
„Na podwórku u Jobsa (Piotra, folksdojcza 
zwanego „Krwawy Pietrek”, mieszkańca Kę-
py Latoszkowej), tak nas bili, że trzy razy tra-
ciłem przytomność i cucili mnie kubłem zim-
nej wody. Gdy już przestali bić, zaprowadzili 
mnie i Karasia do pobliskiego zagajnika. Gło-
śno wrzeszcząc kazali nam uklęknąć i odma-
wiać pacierz. W pewnej chwili usłyszałem 
strzał, ale bałem się spojrzeć w bok. Zaraz 
potem huknął drugi strzał i teraz byłem pe-
wien, że kolejny będzie już na pewno we 
mnie. Gdy byłem gotowy na śmierć stało się 
inaczej. Okazało się, że chcieli nas przestra-
szyć i po chwili kazali wstać i zaprowadzili do 
pobliskiej piwnicy, gdzie nas zamknęli”. 
   Ofiarami folksdojczów, cytowanego powy-
żej Józefa Bogdana i sześciu innych miesz-
kańców okolicznych wsi, którzy trafili do obo-
zu śmierci w Auschwitz, padli także żołnierze 
Armii Krajowej. Ze wspomnień Polaków, mie-
szkańców Kępy Zawadowskiej, dowiadujemy 
się, że już we wrześniu 1939 roku, gdy woj-
ska niemieckie zajęły te tereny, a Warszawa 
broniła się jeszcze, miejscowi Niemcy przy-
czynili się do śmierci żołnierzy Wojska Pol-
skiego. 

Grupa około 8-9 żołnierzy trafiła w te strony, 
chroniąc się w niewielkim zagonie kukurydzy. 
Zobaczył to „niemczak” (tak nazywano w tych 
stronach chłopców narodowości niemieckiej) 
i powiadomił swego ojca, a ten zameldował       
o tym żołnierzom niemieckim, którzy po przy-
byciu ostrzelali pole kukurydzy z karabinu 
maszynowego. Dwóch rannych, pozostałych 
przy życiu żołnierzy WP dobito na miejscu. 
Niemcy kazali pochować zabi-tych Polaków 
pod murem ewangelickiego cmentarza, ale 
od zewnętrznej strony. Po miesiącu lub 
dwóch okoliczni mieszkańcy potajemnie eks-
humowali ich i na wozie prze-wieźli na cme-
ntarz parafialny do Wilanowa, grzebiąc we 
wspólnej mogile.          
   Za dokonane zbrodnie sądy Polskiego Pa-
ństwa Podziemnego skazały winnych m.in. 
braci Borau (zwanych Boruchami), Piotra 
Jobsa na kary śmierci. Wyrok wykonano 26 
września 1943 roku podczas operacji zbroj-
nej zwanej Akcją „Wilanów”. Folksdojcze, na 
których wykonano wyroki śmierci, zostali po-
chowani na cmentarzu ewangelickim na Kę-
pie Zawadowskiej. Miejscowi Niemcy-ewan-
gelicy chowali na nim swoich zmarłych do 
lipca 1944 roku, kiedy to uciekli do Rzeszy 
przed nacierającymi ze wschodu wojskami 
sowieckimi. Gospodarstwa po nich przejął 
skarb państwa, a następnie niektóre z nich 
przekazał rolnikom z Wilanowa, których wy-
właszczono z ziemi, na której stanęła elektro-
ciepłownia „Siekierki”.

Po II wojnie światowej

   W 1947 roku, gdy stawiano pomnik i gro-
dzono cmentarz Powstańców Warszawy         
w Powsinie, ktoś rzucił propozycję, żeby wy-
korzystać do jego budowy kamień z okolicz-
nych cmentarzy ewangelickich, jednak rodzi-
ny poległych Powstańców i miejscowa lud-
ność się na to nie zgodziła.
   Teren cmentarza był porządkowany ze śro-
dków publicznych Gminy Warszawa – Wila-
nów, a obecnie robi to Urząd Dzielnicy Wila-
nów m.st. Warszawy.

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.    

Ulice i zakątki Wilanowa

Kępa Zawadowska.
   Druga połowa XVIII wieku to czas, w którym nasila się osadnictwo 
w okolicach Warszawy na zasadach i prawach powszechnie zwa-
nych olęderskimi. Olędrzy, pierwotnie byli osadnikami przybyłymi 
z Fryzji i Niderlandów (Holandii), najczęściej wyznania menonickiego, 
którzy w XVI i XVII wieku w wyniku prześladowań religijnych w swojej 
ojczyźnie, zaczęli osiedlać się w północnej Polsce. W czasach póź-
niejszych mianem olędrów określano osadników różnych narodo-
wości, najczęściej Niemców, ale też i Polaków.
    Spośród rejonów, gdzie osiedli olędrzy na południe od Warszawy, 
były nieużytki Urzecza, położone po obu stronach Wisły. Jednym         
z pierwszych miejsc w rejonie Wilanowa, gdzie w XVIII wieku założyli 
swoją osadę była Kępa Oborska. 
   W początkowym okresie osadnicy nie posiadali swych księży ani 
kościołów, toteż już w 1773 roku chrzty, małżeństwa i zgony zapisy-
wane były w księgach metrykalnych parafii w Wilanowie, Powsinie, 
Karczewie i Słomczynie. Księża katoliccy nie odmawiali sakramentów

Zbor ewangelicki na Kępie Zawadowskiej czerwiec 1941 r. / NAC 

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

 PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

1 września 2022 r. godz. 17.00. 
Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA

2 września 2022 r.
godz. 12.00. Msza św. wotywna 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

3 września 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

Po Mszy Różaniec i  piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

   Wszystkich osadników, którzy zamieszki-
wali te tereny od XVIII wieku upamiętniono, 
nadając jednej z ulic znajdującej się nieopo-
dal od cmentarza ewangelickiego nazwę – 
Olęderska.                                  

Krzysztof Kanabus
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py Zawadowskiej
Informacje od pana Jacka Latoszka z Kabat
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Plan Wizytacji Kanonicznej w naszej parafii, 
którą przeprowadzi 

Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.
W niedzielę, 11 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii na godz. 10.00. i będzie 
uczestniczył w kolejnych Mszach św. 
- na Mszę św. o godz. 11.30. zapraszamy rodziny z małymi dziećmi i rodziny spo-
dziewające się dziecka, ponieważ po tej Mszy św. Ks. Biskup udzieli specjalnego 
błogosławieństwa zgromadzonym rodzinom,
 - o godz. 16.00. będzie miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną i Liderami zespół 
parafialnych,
- podczas Mszy św. o godz. 18.00.  Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania naszej 
młodzieży. 

W poniedziałek, 12 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii o godz. 11.00. i 
spotka się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły podstawowej im. Victorii 
Wiedeńskiej.
- o godz. 13.00. odwiedzi Dom Generalny sióstr Pasjonistek,
- o godz. 17.00. przeprowadzi wizytację kancelarii parafialnej,
- o godz. 18. 00. będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji 339. rocznicy Wiktorii 
Wiedeńskiej. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. 

http://mapa.um.warszawa.pl
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ewangelikom, ale pamiętać trzeba, że wśród 
olędrów wielu było wyznania rzymsko-kato-
lickiego. 26 lutego 1798 roku pruski landrat 
(urzędnik administrujący powiatem, repre-
zentujący interesy króla pruskiego) z Czer-
ska wysłał pismo do dworu w Oborach „aby 
nakazać Holędrom, iż co który umrze czy 
stary czy młody, podawali proboszczowi 
Słomczyńskiemu do zapisu w xięgi kościel-
ne” - mając na myśli mieszkańców Kępy 
Oborskiej.    

Po wytyczeniu gruntów pod swe gospodar-
stwa, olędrzy wydzielili też miejsce pod cme-
ntarz. Znajdował się on nad brzegiem Wisły, 
stąd też liczne wylewy tej kapryśnej, dzikiej 
rzeki powodowały niszczenie miejsca po-
chówków. W latach czterdziestych XIX wie-
ku nazywano go już „dawny”, zatem można 
przyjąć, że nie był już używany od dłuższego 
czasu. Ostatecznie zniszczono go wówczas, 
kiedy w połowie XIX wieku sypano „części 
wału ochronnego od dawnego cmentarza 
przez Kępę Oborską do granicy falenickiej”. 
Czyli fragmenty cmentarza znalazły się pod 
wybudowanym wałem. Pracami, z ramienia 
Komitetu Budowy Wałów Niziny Moczydło-
wskiej kierował dziedzic Bielawy Henryk 
Rossman. Zdarzały się też przypadki, że te-
reny cmentarzy w niektórych wsiach zabie-
rała Wisła.    

Historia 
Kępy Zawadowskiej

Kępa Zawadowska leżała w pobliżu fol-
warku Zawady i podobnie jak on, należała 
do Dóbr Wilanowskich, których właścicielką 
w II połowie XVIII wieku była Izabela Lubo-
mirska a od 1799 roku jej córka Aleksandra 
z Lubomirskich z małżonkiem Stanisławem 
Kostką Potockim.    

W wielu publikacjach, między innymi Jana 
Kazimierczuka i na stronach Wikipedii, mo-
żemy przeczytać, że historia Kępy Zawado-
wskiej zaczyna się w roku 1819.   

Jego resztki przetrwały około 100 lat. Ponie-
waż Niemcy w czasie II wojny światowej z ba-
rdzo wielu polskich, katolickich kościołów po-
kradli dzwony, w tym dzwony z kościoła św. 
Anny w Wilanowie, po jej zakończeniu kilku-
nastu okolicznych mieszkańców ściągnęli 
dzwon ze zboru na Kępie Zawadowskiej i za-
wiesili na jednej z wież wilanowskiej świątyni, 
gdzie wisi do dziś.

Cmentarz

Na planie z 1831 roku jest widoczny rów-
nież cmentarz. Teren przeznaczony pod jego 
założenie stanowiła prostokątna działka nr 29 
o powierzchni 3 mórg i 151 prętów położona
na nieużytkach, co wyraźnie zapisano na
planie. Graniczyła z działkami-gospodarstwa-
mi nr 16 należącym do Jana Gabriela i nr 17
Fridricha Witta. Cmentarz ten, zapewne no-
wy, usytuowano w dużej odległości od Wisły,
znając losy tych, które wcześniej wytyczono w
pobliżu jej brzegów. Być może miało to miej-
sce właśnie w 1819 roku podczas spisywania
nowej umowy, czterdzieści lat po pierwszym
kontrakcie. (Istnieje także możliwość, że jest
to ten sam, który wytyczono w latach siedem-
dziesiątych XVIII wieku). Dokładnej daty jego
powstania niestety nie można obecnie ustalić.
Co ciekawe, ani jednego olęderskiego cmen-
tarza, mimo że istniał, nie ma na żadnych ma-
pach z XIX wieku, nawet tych szczegółowych.
Jednak osoby wymienione w aktach zgonów
wystawionych przed rokiem 1831 przez „Nau-
czyciela Szkoły Elementarney Willanowskiey
sprawującego obowiązki Urzędnika Cywilne-
go Gminy Willanowskiey w Powiecie i Depar-
tamencie Warszawskim Stanisława Pawłow-
skiego”, były zapewne grzebane właśnie na
cmentarzu ewangelickim na Kępie Zawadow-
skiej. W opisie wykonanym na wspomnianym
planie z 1831 roku, wszystkie działki-gospo-
darstwa, a było ich 26, zmieniły pierwotnych
właścicieli, czy to drogą kupna-sprzedaży czy
dziedziczenia.

Jednak jak się okazuje jest to niewłaściwa 
data, bowiem z zachowanych dokumentów 
wynika, że założono ją w 1777 roku.      

W pruskich aktach sądowych z lat 1795- 
1806 (lewobrzeżne Urzecze po trzecim roz-
biorze Polski znalazło się pod panowaniem 
Prus) zachował się odpis kontraktu zawar-
tego w 1777 roku przez pełnomocników Iza-
beli Lubomirskiej z osadnikami z Kępy Zawa-
dowskiej. Miał obowiązywać przez czterdzie-
ści lat. Obecnie nie można stwierdzić czy,  
gdy mijał czas pierwszego kontraktu podpisa-
no nowy. Wspomniane przez Jana Kazimier-
czuka kontrakty z 1819 i 1823 roku nie za-
chowały się do naszych czasów. Natomiast 
kontrakt z 1824 roku zachował się i osiem lat 
później, 22 czerwca 1832 roku, został po-
twierdzony kontraktem urzędowym spisanym 
„przed Walentym Skorochód Majewskim, pi-
sarzem aktowym Królestwa Polskiego i reje-
ntem Kancelarii Hipotecznej Województwa 
Mazowieckiego”.        

W artykule 18 kontraktu urzędowego            
z 1834 roku ustalono ostatecznie nazwę wsi 
dotychczas zwanej różnie - „Kolonia Holen-
drów”, „Holendry na Kępie”, „Kolonia daw-
nych Holendrów”, „osada kolonii w przedmio-
cie będącej mieć będzie nazwisko Kępy 
Zawadowskiej”.

Wówczas wytyczono główną drogę biegną-
cą przez środek wsi, czyli (w przybliżeniu) 
dzisiejszą ulicę Bruzdową i drugą przy Wiśle, 
obecną ulicę Wał Zawadowski. Ustalono rów-
nież teren pod karczmę, która miała stanąć 
nad brzegiem Wisły w miejscu zwanym Su-
cha Trawa przy starej bindudze. W czasie 
podpisywania kontraktu urzędowego we wsi 
był już kantor-nauczyciel, który mieszkał         
w budynku mieszczącym szkołę i salę mod-
litwy, jednak powódź wiosenna w 1842 roku 
dom ten zniosła. Nowy budynek zboru, mie-
szczący także salę lekcyjną i mieszkanie na-
uczyciela, z drewna ofiarowanego przez hra-
biów Potockich, wystawiono wiosną 1852 r.

Zatem musiało upłynąć już wiele dziesiątków 
lat, gdy ten pierwotny podział był przeprowa-
dzony, podczas którego wytyczono teren pod 
cmentarz. Cmentarz ten, którego nową bra-
mę i ogrodzenie wykonano 1931 roku w tym 
samym miejscu przetrwał do naszych cza-
sów. Był użytkowany przez kolonistów, mie-
szkańców wsi Kępy Zawadowskiej i miesz-
kańców, graniczącej z nią od zachodu przez 
rzekę Wilanówkę, wsi Kępa Latoszkowa.  

Okres II wojny światowej

   W czasie II wojny światowej praktycznie 
wszyscy niemieccy koloniści z tych wsi pod-
pisali volkslistę, czynnie zwalczając polskie 
dążenia niepodległościowe oraz prześladu-
jąc i mordując Polaków. 
   Ze wspomnień pana Józefa Bogdana z Ka-
bat, po wojnie mieszkańca Powsinka:
„Na podwórku u Jobsa (Piotra, folksdojcza 
zwanego „Krwawy Pietrek”, mieszkańca Kę-
py Latoszkowej), tak nas bili, że trzy razy tra-
ciłem przytomność i cucili mnie kubłem zim-
nej wody. Gdy już przestali bić, zaprowadzili 
mnie i Karasia do pobliskiego zagajnika. Gło-
śno wrzeszcząc kazali nam uklęknąć i odma-
wiać pacierz. W pewnej chwili usłyszałem 
strzał, ale bałem się spojrzeć w bok. Zaraz 
potem huknął drugi strzał i teraz byłem pe-
wien, że kolejny będzie już na pewno we 
mnie. Gdy byłem gotowy na śmierć stało się 
inaczej. Okazało się, że chcieli nas przestra-
szyć i po chwili kazali wstać i zaprowadzili do 
pobliskiej piwnicy, gdzie nas zamknęli”. 
   Ofiarami folksdojczów, cytowanego powy-
żej Józefa Bogdana i sześciu innych miesz-
kańców okolicznych wsi, którzy trafili do obo-
zu śmierci w Auschwitz, padli także żołnierze 
Armii Krajowej. Ze wspomnień Polaków, mie-
szkańców Kępy Zawadowskiej, dowiadujemy 
się, że już we wrześniu 1939 roku, gdy woj-
ska niemieckie zajęły te tereny, a Warszawa 
broniła się jeszcze, miejscowi Niemcy przy-
czynili się do śmierci żołnierzy Wojska Pol-
skiego. 

Grupa około 8-9 żołnierzy trafiła w te strony, 
chroniąc się w niewielkim zagonie kukurydzy. 
Zobaczył to „niemczak” (tak nazywano w tych 
stronach chłopców narodowości niemieckiej) 
i powiadomił swego ojca, a ten zameldował       
o tym żołnierzom niemieckim, którzy po przy-
byciu ostrzelali pole kukurydzy z karabinu
maszynowego. Dwóch rannych, pozostałych
przy życiu żołnierzy WP dobito na miejscu.
Niemcy kazali pochować zabi-tych Polaków
pod murem ewangelickiego cmentarza, ale
od zewnętrznej strony. Po miesiącu lub
dwóch okoliczni mieszkańcy potajemnie eks-
humowali ich i na wozie prze-wieźli na cme-
ntarz parafialny do Wilanowa, grzebiąc we
wspólnej mogile.          

 Za dokonane zbrodnie sądy Polskiego Pa-
ństwa Podziemnego skazały winnych m.in. 
braci Borau (zwanych Boruchami), Piotra 
Jobsa na kary śmierci. Wyrok wykonano 26 
września 1943 roku podczas operacji zbroj-
nej zwanej Akcją „Wilanów”. Folksdojcze, na 
których wykonano wyroki śmierci, zostali po-
chowani na cmentarzu ewangelickim na Kę-
pie Zawadowskiej. Miejscowi Niemcy-ewan-
gelicy chowali na nim swoich zmarłych do 
lipca 1944 roku, kiedy to uciekli do Rzeszy 
przed nacierającymi ze wschodu wojskami 
sowieckimi. Gospodarstwa po nich przejął 
skarb państwa, a następnie niektóre z nich 
przekazał rolnikom z Wilanowa, których wy-
właszczono z ziemi, na której stanęła elektro-
ciepłownia „Siekierki”.

Po II wojnie światowej

   W 1947 roku, gdy stawiano pomnik i gro-
dzono cmentarz Powstańców Warszawy         
w Powsinie, ktoś rzucił propozycję, żeby wy-
korzystać do jego budowy kamień z okolicz-
nych cmentarzy ewangelickich, jednak rodzi-
ny poległych Powstańców i miejscowa lud-
ność się na to nie zgodziła.
   Teren cmentarza był porządkowany ze śro-
dków publicznych Gminy Warszawa – Wila-
nów, a obecnie robi to Urząd Dzielnicy Wila-
nów m.st. Warszawy.
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Ulice i zakątki Wilanowa

Kępa Zawadowska.
Druga połowa XVIII wieku to czas, w którym nasila się osadnictwo

w okolicach Warszawy na zasadach i prawach powszechnie zwa-
nych olęderskimi. Olędrzy, pierwotnie byli osadnikami przybyłymi 
z Fryzji i Niderlandów (Holandii), najczęściej wyznania menonickiego, 
którzy w XVI i XVII wieku w wyniku prześladowań religijnych w swojej 
ojczyźnie, zaczęli osiedlać się w północnej Polsce. W czasach póź-
niejszych mianem olędrów określano osadników różnych narodo-
wości, najczęściej Niemców, ale też i Polaków.

Spośród rejonów, gdzie osiedli olędrzy na południe od Warszawy, 
były nieużytki Urzecza, położone po obu stronach Wisły. Jednym         
z pierwszych miejsc w rejonie Wilanowa, gdzie w XVIII wieku założyli 
swoją osadę była Kępa Oborska. 

W początkowym okresie osadnicy nie posiadali swych księży ani 
kościołów, toteż już w 1773 roku chrzty, małżeństwa i zgony zapisy-
wane były w księgach metrykalnych parafii w Wilanowie, Powsinie, 
Karczewie i Słomczynie. Księża katoliccy nie odmawiali sakramentów

Zbor ewangelicki na Kępie Zawadowskiej czerwiec 1941 r. / NAC 

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

 PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

1 września 2022 r. godz. 17.00. 
Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA

2 września 2022 r.
godz. 12.00. Msza św. wotywna 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

3 września 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

Po Mszy Różaniec i  piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

   Wszystkich osadników, którzy zamieszki-
wali te tereny od XVIII wieku upamiętniono, 
nadając jednej z ulic znajdującej się nieopo-
dal od cmentarza ewangelickiego nazwę – 
Olęderska.    

Krzysztof Kanabus
Bibliografia:
Komosa Paweł – Cmentarze olęderskie, 
OkoliceKonstancina.pl, 29 styczeń 2014 r.
Komosa Paweł – Kępa Zawadowska, 
OkoliceKonstancina.pl, 2 styczeń 2020 r.
http://mapa.um.warszawa.pl  nazewnictwo 
ulic, placów i innych obiektów m.st. Warsza-
wy
Kazimierczuk Jan – Kępa Zawadowska – 
wieś olendrów w granicach Warszawy 
(1819-1945), Rocznik Warszawski 1964, t. V, 
s. 235-256
Kanabus Krzysztof – Wilanowskie miejsca 
pamięci, Centrum Kultury Wilanów, Warsza-
wa 2019
Informacje i dokumenty od pana Pawła Ko-
mosy
Informacje od pana Stanisława Wójcika z Kę-
py Zawadowskiej
Informacje od pana Jacka Latoszka z Kabat
Informacje od pana Władysława Kucharskie-
go z Powsinka
Wikipedia – Kępa Zawadowska
Wikipedia – Kępa Latoszkowa

Plan Wizytacji Kanonicznej w naszej parafii, 
którą przeprowadzi 

Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.
W niedzielę, 11 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii na godz. 10.00. i będzie 
uczestniczył w kolejnych Mszach św. 
- na Mszę św. o godz. 11.30. zapraszamy rodziny z małymi dziećmi i rodziny spodziewają-
ce się dziecka, ponieważ po tej Mszy św. Ks. Biskup udzieli specjalnego błogosławieństwa 
zgromadzonym rodzinom,

- o godz. 16.00. będzie miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną i Liderami zespołów 
parafialnych,
- podczas Mszy św. o godz. 18.00.  Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania naszej 
młodzieży.

W poniedziałek, 12 września, Ks. Biskup przybędzie do naszej parafii o godz. 11.00. i 
spotka się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły podstawowej im. Victorii 
Wiedeńskiej.
- o godz. 13.00. odwiedzi Dom Generalny sióstr Pasjonistek,
- o godz. 17.00. przeprowadzi wizytację kancelarii parafialnej,
- o godz. 18. 00. będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji 339. rocznicy Wiktorii 
Wiedeńskiej. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa.

http://mapa.um.warszawa.pl


Z piątku 2 września, na sobotę 3 września 
odbędzie się kolejna Nocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy,            
w intencji "Zatrzymania aborcji". Adoracja 
rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy 
o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy pa-
rafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie
porze. Więcej informacji na stronie inter-
netowej naszej parafii i fb.

W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom z 
najuboższych rodzin zebraliśmy 2600 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 29 sierpnia, wspom-
nienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela,

- w sobotę, 3 września, wspomnienie św.
Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora
Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności             
w życiu osobistym i zawodowym.

Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wianie o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Centrum Kultury Wilanów i Parafia św. Elż-
biety w Powsinie zapraszają na wyjątkowe 
wydarzenie etnograficzne: Powsińskie Do-
żynki 2022, które rozpoczną się dziś o go-
dzinie 11.30. w plenerach Domu Pracy 
Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3.

Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem 
gregoriańskim zostanie odprawiona o go-
dzinie 20.00.

W czwartek, 1 września przypada 83. rocz-
nica wybuchu II wojny światowej. Msza św. 
w intencji poległych w obronie Ojczyzny,       
w latach 1939-1945 zostanie odprawiona       
o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 września, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie zostanie odprawiona o godz. 17.00.,
a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bo-
żego. W tym dniu, w sposób szczególny,
modlimy się o powołania kapłańskie i
zakonne.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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 704
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W piątek, 2 września, Msza św. wotywna        
o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu
pokuty i pojednania można będzie sko-
rzystać od godz. 16.00.  Pragniemy rów-
nież odwiedzić chorych i osoby w pode-
szłym wieku. Imiona i nazwiska oraz ad-
resy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przy-
jąć Najświętszy Sakrament prosimy zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej.
O godz. 18.00. zostanie odprawiona
Msza św. w intencji wynagradzającej Bo-
żemu Sercu. Po Mszy zapraszamy na
nabożeństwo wynagradzające Sercu Pa-
na Jezusa, prowadzone przez wspólnotę
Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy
wszystkich Parafian do wspólnej  modli-
twy.
W pierwszą sobotę miesiąca, 3 września,
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu M-
aryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św.
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie,

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i 
poświecenie tornistrów oraz przyborów 
szkolnych zostanie odprawiona w nastę-
pną niedzielę, 4 września o godz. 11.30.

W niedzielę, 11 września br. w naszej pa-
rafii odbędzie się Sakrament Bierzmo-
wania. Ponawiamy prośbę o podjęcie mo-
dlitwy  w intencji  osób przygotowujących 
się do przyjęcia tego Sakramentu. Przy 
wyjściu z kościoła, na stoliku wystawione 
są wizytówki z imionami kandydatów. Za 
wybraną losowo osobę należy modlić się 
do momentu bierzmowania, dowolną mo- 
dlitwą, prosząc o doświadczenie Bożej 
miłości, żywą wiarę i wylanie Ducha Świę-
tego.         

W dniach 11 i 12 września br. przeżywać 
będziemy Wizytację Kanoniczną naszej 
parafii, którą przeprowadzi Jego Ekscele-
ncja, Ks. Biskup Rafał Markowski. 
Szczegółowy plan wizyty na stronie 3.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową we wrześniu 
w intencji: o święte i liczne powołania 
kapłańskie oraz zakonne. Modlitwę w ko-
ściele prowadzą poszczególne grupy pa-
rafialne - w poniedziałek o godz. 16.30., 
we wtorek, środę i czwartek o godz. 
18.30., w piątek godz.12.30., w sobotę       
o godz. 7.30., a w niedzielę o godz. 14.00.     

o godz. 7.00. Po Mszy zapraszamy na
nabożeństwo wynagradzające Niepoka-
lanemu Sercu Maryi.

    

Nabożeństwa w pierwszy
czwartek, piątek i sobotę miesiąca . . . . . . . 3

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Mądrości Syracha: Synu, z łagodno-
ścią prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest 
prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, 
tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę         
u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i
przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę
pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie
zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumne-
go rozważa przypowieść, a ucho słuchacza –
to pragnienie mędrca.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, 
* i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem * 
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. 
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, * 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, * 
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. 
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, * 
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 18-19. 22-24a

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: Nie 
przyszliście do namacalnego i płonącego og-
nia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do 
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż 
wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich 
nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry 
Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 
uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierwo-
rodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 
Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi 
sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do 
Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Oto słowo Boże

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

K O M E N T A R Z
Pokora! To niezbyt modne dzisiaj słowo i 

bardzo często wyśmiewana postawa, staje 
dzisiaj w centrum Bożego Słowa. Czym jest? 
Uniżeniem, służalczością, słabością, czy ja-
kimś inny postępowaniem, poprzez które mo-
żemy poddać się wpływowi drugiego człowie-
ka. Katechizm nazywa pokorę cnotą. Jak 
możemy zatem rozumieć jej znaczenie i czy 
chcemy naprawdę być ludźmi pokornymi? 
Właśnie do tego wzywa nas dzisiejsza Ewan-
gelia. Do stawania się człowiekiem, który 
swoje miejsce będzie gotowy określić miarą 
miłości a nie tym co mu się sprawiedliwie 
należy. 

Drugi człowiek może dla nas być piekłem, 
jeśli nie będziemy gotowi stanąć przed nim     
w postawie pokory. Może też stawać się dla 
nas drogą do nieba, zwłaszcza ten, którego 
najtrudniej nam przyjąć, który zmusza nas do 
przekroczenia w sobie starego człowieka. 

Kępa Zawadowska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Plan Wizytacji Kanonicznej 
w naszej parafii, którą przeprowadzi 
Jego Ekscelencja, Ks. Biskup 
Rafał Markowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5.

AKLAMACJA 
Mt 11, 29ab

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.

EWANGELIA 
Łk 14, 1. 7-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-
żyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowie-
dział zaproszonym przypowieść, gdy za-
uważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 
Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś zaprosi na 
ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 
przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie 
był zaproszony przez niego. Wówczas przy-
jdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
„Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź i usiądź na osta-
tnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię 
zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszy-
stkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, 
który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wy-
dajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułom-
nych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz 
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

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.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

339. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej
12 września, godz. 18.00

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego 
Ekscelencji Ks. Rafała Markowskiego.

W czasie Mszy św. będzie śpiewał chór parafialny "Sanctae Annae" do 
akompaniamentu.

Ks. Maciej Czapliński

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

www.panskasiejba.pl

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