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1. Nieszpory zostaną odprawione o godzinie 4. Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem
działek o godz. 16.30., - we wtorek, śro17.00. Po nich modlić się będziemy za
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają
dę i czwartek o godz. 18.30., - w piątek
zmarłych polecanych w wypominkach rona wieczór uwielbienia 29 września o goo godzinie 12.30., - w sobotę o godzinie
cznych.
dzinie 21.00.
7.30., - w niedzielę o godz. 14.00.
2. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 5. Zapraszamy na Msze św. odprawiane w 7. Zapraszamy na kiermasz owoców, sodo sakramentu bierzmowania. Kandydatów
języku łacińskim ze śpiewem gregoriańków i przetworów owocowych. Kiermasz
zapraszamy na pierwsze spotkanie w
skim, w każdą 4 niedzielę miesiąca o godz.
odbędzie się przed dzwonnicą w godz.
czwartek 6 października, o godz. 19.00. w
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona
od 9.00. do 14.00.
kanonii. Kolejne spotkania będą odbywały
25 września br.
8. W tym tygodniu przypadają następujące
się w wybrane czwartki.
6. Koła Żywego Różańca zapraszają na coświęta liturgiczne:
3. Zapraszamy, wszystkich młodych sercem i
dzienną modlitwę różańcową we wrześniu:
duchem na spotkania wspólnoty Przyjaciół
o święte i liczne powołania kapłańskie oraz − we wtorek, 20 września, wspomnienie
Oblubieńca w każdą środę w kanonii o gośw. męczenników: Andrzeja Kim Taezakonne. Modlitwę w kościele prowadzą
dzinie 19.00.
gon, kapłana; Pawła Chong Hasang i
poszczególne grupy parafialne: w ponieTowarzyszy,

− w środę, 21 września, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
− w piątek, 23 września, wspomnienie św.
Pio z Pietrelciny, prezbitera,
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
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Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Albo: Alleluja
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

DRUGIE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

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

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

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

1 Tm 2, 1-8

Modlitwa różańcowa we wrześniu
prowadzona w kościele
przez poszczególne grupy parafialne:
o święte i liczne powołania
kapłańskie oraz zakonne.

Intencja Różańcowa
Kół Żywego Różańca
11.09. - 09.10.2022 r.
Módlmy się za Zespoły Pedagogiczne,
aby w nowym roku szkolnym pomogły
dzieciom i młodzieży zdobywać cenne
umiejętności i doświadczenie.
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prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili
się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Czytanie z Księgi proroka Amosa: Słuchajcie teOto słowo Boże
go wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego
pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedaAKLAMACJA
wać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otwo2 Kor 8, 9
rzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Bę- Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał
dziemy kupować biednego za srebro, a ubogie- się ubogim, aby was ubóstwem swoim
go za parę sandałów, i plewy pszeniczne bę- ubogacić.
dziemy sprzedawać». Poprzysiągł Pan na dumę
Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich
EWANGELIA
uczynków».
Łk 16, 1-13

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

S Ł O W A

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza: Polecam przede
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup
za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym
czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę,
nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał
więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę
o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania,
bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to
rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę,
skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już,
co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile
jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź
swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz:
pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty
ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców
pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.
Bo synowie tego świata roztropniejsi są
w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż
synowie światłości. Ja też wam powiadam:
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy
będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą
mamoną nie okazaliście się wierni, to kto
wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa
nie może dwom panom służyć. Gdyż albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Dzisiejsza ewangelia jest dobrym przykładem tego jak należy czytać przypowieści.
Albo jeszcze bardziej jak nie należy czytać
przypowieści. Nie można traktować przypowieści jako ścisłego i całościowego przekazu
nauczania Bożego. Przypowieść jest obrazem, który pokazuje tylko wyrywek rzeczywistości. Inaczej należałoby zrozumieć, że
Zbawiciel zachęca nas do bycia nieuczciwymi, albo „sprytnymi” według logiki tego świata,
jak rządca z przypowieści. Taka interpretacja
jest jednak błędna. Wiemy o tym nie tylko
z naszego przeczucia, ale dlatego, że zaraz
po przypowieści padają słowa, że „nie można
służyć Bogu i Mamonie” oraz, że należy być
uczciwym nawet w małych rzeczach.
Co ma więc pokazać dzisiejsza przypowieść człowiekowi wierzącemu? Jezus zachęca swoich uczniów, aby byli tak obrotni
w sprawach królestwa Bożego, jak rządca był
obrotny w sprawach tego świata. Mamy zaangażować całą naszą energię i talenty, aby
nie zejść w właściwej drogi i dojść do życia
wiecznego.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Wizytacja Kanoniczna naszej parafii.

Powitajmy św. Jana Bosko w naszej świątyni.

W dniach 11-12 września br. przeżywaliśmy Wizytację Kanoniczną naszej parafii, którą
przeprowadził Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.
Fot. Adam Wieczorek. Więcej zdjęć na stronie www.parafiawilanow.pl

Z inicjatywy grupy modlitewnej Legion Maryi, za zgodą naszego księdza Proboszcza,
udało się ostatecznie zrealizować projekt umieszczenia w kaplicy Matki Bożej Łaskawej
odnowionego popiersia św. Jana Bosko (1815-1888). Stojące w pobliżu rzeźby kolumny
z figurami Matki Bożej i Pana Jezusa, obrazują słynną wizję świętego, dotyczącą przy szłych trudnych czasów Kościoła. Wobec nasilonych obecnie ataków na Kościół wizja ta
wydaje się szczególnie aktualna. Popiersie św. Jana Bosko może być dla nas zachętą,
aby modlić się o umocnienie Kościoła, jak sam wskazał – przez Matkę Bożą „Wspomożenie chrześcijan” oraz Pana Jezusa „Zbawienie wiernych”.

Ks. Biskup przybył do naszej parafii w niedzielę 11.09. br. przed godziną 10.00., aby
uczestniczyć w kolejnych mszach św. Po symbolicznym przekazaniu Mu kluczy do kościoła, ks. Biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przez księdza proboszcza
w otoczeniu księży i asysty kościelnej udzielając wiernym pokropienia wodą święconą.

Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji
Apostolskiej Pastores gregis podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a
nawet jedynego w swoim rodzaju momentu
w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien
w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i
innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu
w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i
pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i
troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi,
mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami
najuboższymi, starszymi i chorymi” (PG 46).ia.

Program wizytacji był wypełniony modlitwą, sakramentami i obfitował w liczne spotkania. Ks. Biskup podczas Mszy św. na godz. 10.00 służył parafianom sakramentem pokuty i Eucharystii, po
Mszy św. o godz. 11.30. udzielił specjalnego błogosławieństwa rodzinom z małymi dziećmi i spodziewającym się dziecka, a podczas Mszy św.
o godz. 18.00. udzielił sakramentu bierzmowania
naszej młodzieży. W tym czasie na niebie nad
kościołem pojawiła się tęcza. Według biblijnego
opisu Bóg postanowił, aby półkolisty wielobarwny
łuk był widzialnym znakiem popartej Przymierzem
obietnicy Boga, że już nie zgładzi ludzkości:
„Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza,
które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi»” (Rdz 9,17).

Na zakończenie wizytacji, w liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, ks. Biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. o godzinie 18.00 z okazji 339. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, w czasie której modliliśmy się za parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa.
W uroczystości wzięli udział wierni, kapłani z dekanatu oraz przedstawiciele władz Dzielnicy Wilanów. Pięknie śpiewał Chór „Sanctae Annae”
przy akompaniamencie muzyków z „Cameraty
Wilanowskiej”.
Protokół z Wizytacji Kanonicznej zostanie
przesłany na ręce księdze proboszcza.
Elżbieta Wrotek

W niedzielę ks. Biskup R. Markowski spotkał
się z Radą Parafialną i Liderami zespołów parafialnych, a w poniedziałek, 12 września, spotkał
się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły
podstawowej im. Victorii Wiedeńskiej, odwiedził
Dom Generalny sióstr Pasjonistek oraz przeprowadził wizytację kancelarii parafialnej.

Figura świętego została wykona w marmurze kararyjskim niedługo po śmierci duchownego przez włoskiego rzeźbiarza Gellino
w 1890 r. W późniejszych latach towarzyszyła trzem kolejnym prymasom Polski – znajdowała się w gabinecie kard. Augusta Hlonda (salezjanina, któremu kult założyciela zakonu był szczególnie bliski), kard. Stefana
Wyszyńskiego i kard. Józefa Glempa.
Wielki szacunek do św. Jana Bosko oraz
bogatej historii rzeźby, zmobilizował naszych
parafian do podjęcia dzieła odrestaurowania
popiersia i wprowadzenia go do wnętrza naszej świątyni. Przy tej okazji chcielibyśmy
bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego
pięknego przedsięwzięcia. Dziękujemy
szczególnie tym wiernym, którzy ze szczerego serca wsparli je finansowo. Oby to wspólne dzieło służyło nam i potomnym na wieki.

Odwiedzając kaplicę Matki Bożej Łaskawej
warto pamiętać o wstawiennictwie wielkiego
świętego, któremu możemy polecać także,
a może przede wszystkim, nasze dzieci. Włoski duchowny – zwany Ojcem i Nauczycielem
Młodzieży – doświadczył, czym jest zmaganie z tym, co w drugim człowieku trudne. Jego uwaga była skoncentrowana głównie na
problemach młodych ludzi, często pogubionych, których życie było dalekie od Boga.
Starał się ich przyciągnąć i uczyć na wszystkie możliwe sposoby. Wielu uratował od
popadnięcia w skrajną nędzę życia duchowego. Możemy zatem powierzać mu współczesną młodzież i nasze dzieci, by za jego
wstawiennictwem trwale przylgnęły do Boga i
wiary.
Organizatorzy projektu

Św. Jana Bosko.
Ks. Bosko należy do grona świętych, którzy na stałe weszli do historii Kościoła i świata.
Zasłynął jako genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” młodzieży, pisarz i publicysta,
założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek. Stworzył styl wychowania nazywany systemem prewencyjnym bądź uprzedzającym. Miał nie tylko wiele proroczych snów, lecz
również dokonał kilku cudów.

Fot. Elżbieta Wrotek

Rozmnożenie
kasztanów
W 1849 ks. Jan Bosko wszystkich młodych
eksternistów i internistów biorących udział
w ćwiczeniu „Dobrej śmierci” zaprosił na jadalne kasztany. Matka Małgorzata kupiła ich
trzy worki, ale ugotowała tylko pół worka, bo
nie wiedziała, że chłopcy będą aż tak głodni.
Po powrocie ks. Jan zaczął napełniać każdemu jego beret kasztanami. Wyjmował je z worków, a kasztanów wcale nie ubywało. Kiedy
jednak zaniesiono je do kuchni, została tylko
porcja dla ks. Jana i jego matki.

Rozmnożenie
komunikantów

Pigułki z chleba
W 1844 roku pan Turco zachorował. Cały czas
miał bardzo wysoką gorączkę i nic mu nie pomagało. Jego rodzina zwróciła się więc o pomoc do
ks. Bosko. Ten polecił choremu wyspowiadać się,
przyjąć Komunię świętą i każdego dnia zażywać
specjalne pigułki, jednocześnie odmawiając przy
tym trzy razy „Witaj Królowo” do Matki Bożej. Po
zażyciu kilku tabletek pan Turco zupełnie wyzdrowiał! Wtedy tajemnicze pigułki postanowił zbadać
miejscowy aptekarz. Jak się jednak okazało, był
to zwykły chleb.

Uzdrowienie sześciu chłopców
W 1869 roku ks. Bosko brał udział w obchodach uroczystości św. Filipa Nereusza w Lanzo.
Jednak wszyscy byli tam bardzo smutni, bo okazało się, że sześciu chłopów z miejscowego internatu zachorowało na ospę. Ks. Jan zapytał ich,
czy ufają Maryi, a później udzielił im błogosławieństwa. Pięciu z nich od razu wyzdrowiało,
a jeden wątpił w swoje uzdrowienie i postanowił
pozostać jeszcze w łóżku. Był więc dalej leczony
przez lekarza i po 20 dniach wyzdrowiał.

W 1847 roku, około 650 chłopców przystąpiło do spowiedzi i miało przyjąć Komunię św.
Ks. Bosko rozpoczął Mszę św. w nadziei, że
w tabernakulum znajdują się komunikanty.
Puszka była jednak prawie pusta, a zakrystian
zapomniał postawić na ołtarzu drugiej do konsekracji. Mimo to przyszły święty dawał wszy- Źródło:
stkim komunikanty, jak gdyby nic się nie stało, https://misyjne.pl/przerwa-artykul/cztery-cuda-ksjana-bosko/
a te rozmnażały się w jego rękach.
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Odnowione popiersie św. Jana Bosko
w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej
Fot. Elżbieta Wrotek

Akademia Katolicka
w Warszawie zaprasza do
szkoły biblijnej!
[SZKOŁA BIBLIJNA COLLEGIUM JOANNEUM] To podstawowy kurs biblijny wprowadzający w teksty Starego i Nowego Przymierza. Umożliwia
poznanie odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania związane z Biblią,
z historią jej powstawania, ale także
z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże
dla współczesnego świata. Zajęcia
prowadzą znani bibliści z różnych
ośrodków akademickich w Polsce.
W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu
na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno
liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące
zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu. Zajęcia
trwają cztery semestry i odbywają się
w dwóch wersjach do wyboru.

Kurs podstawowy spotyka się w soboty, 9 razy w ciągu roku, w godzinach 9.30-17.30. Wykłady odbywają
się w siedzibie Warszawskiej Kurii
Metropolitalnej, ul. Miodowa 17/19.
Więcej:

https://akademiakatolicka.pl/szkola-biblijnacollegium-joanneum/
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Wizytacja Kanoniczna naszej parafii.

Powitajmy św. Jana Bosko w naszej świątyni.

W dniach 11-12 września br. przeżywaliśmy Wizytację Kanoniczną naszej parafii, którą
przeprowadził Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.
Fot. Adam Wieczorek. Więcej zdjęć na stronie www.parafiawilanow.pl

Z inicjatywy grupy modlitewnej Legion Maryi, za zgodą naszego księdza Proboszcza,
udało się ostatecznie zrealizować projekt umieszczenia w kaplicy Matki Bożej Łaskawej
odnowionego popiersia św. Jana Bosko (1815-1888). Stojące w pobliżu rzeźby kolumny
z figurami Matki Bożej i Pana Jezusa, obrazują słynną wizję świętego, dotyczącą przy szłych trudnych czasów Kościoła. Wobec nasilonych obecnie ataków na Kościół wizja ta
wydaje się szczególnie aktualna. Popiersie św. Jana Bosko może być dla nas zachętą,
aby modlić się o umocnienie Kościoła, jak sam wskazał – przez Matkę Bożą „Wspomożenie chrześcijan” oraz Pana Jezusa „Zbawienie wiernych”.

Ks. Biskup przybył do naszej parafii w niedzielę 11.09. br. przed godziną 10.00., aby
uczestniczyć w kolejnych mszach św. Po symbolicznym przekazaniu Mu kluczy do kościoła, ks. Biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przez księdza proboszcza
w otoczeniu księży i asysty kościelnej udzielając wiernym pokropienia wodą święconą.

Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji
Apostolskiej Pastores gregis podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a
nawet jedynego w swoim rodzaju momentu
w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien
w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i
innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu
w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i
pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i
troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi,
mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami
najuboższymi, starszymi i chorymi” (PG 46).ia.

Program wizytacji był wypełniony modlitwą, sakramentami i obfitował w liczne spotkania. Ks. Biskup podczas Mszy św. na godz. 10.00 służył parafianom sakramentem pokuty i Eucharystii, po
Mszy św. o godz. 11.30. udzielił specjalnego błogosławieństwa rodzinom z małymi dziećmi i spodziewającym się dziecka, a podczas Mszy św.
o godz. 18.00. udzielił sakramentu bierzmowania
naszej młodzieży. W tym czasie na niebie nad
kościołem pojawiła się tęcza. Według biblijnego
opisu Bóg postanowił, aby półkolisty wielobarwny
łuk był widzialnym znakiem popartej Przymierzem
obietnicy Boga, że już nie zgładzi ludzkości:
„Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza,
które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi»” (Rdz 9,17).

Na zakończenie wizytacji, w liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, ks. Biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. o godzinie 18.00 z okazji 339. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, w czasie której modliliśmy się za parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa.
W uroczystości wzięli udział wierni, kapłani z dekanatu oraz przedstawiciele władz Dzielnicy Wilanów. Pięknie śpiewał Chór „Sanctae Annae”
przy akompaniamencie muzyków z „Cameraty
Wilanowskiej”.
Protokół z Wizytacji Kanonicznej zostanie
przesłany na ręce księdze proboszcza.
Elżbieta Wrotek

W niedzielę ks. Biskup R. Markowski spotkał
się z Radą Parafialną i Liderami zespołów parafialnych, a w poniedziałek, 12 września, spotkał
się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły
podstawowej im. Victorii Wiedeńskiej, odwiedził
Dom Generalny sióstr Pasjonistek oraz przeprowadził wizytację kancelarii parafialnej.

Figura świętego została wykona w marmurze kararyjskim niedługo po śmierci duchownego przez włoskiego rzeźbiarza Gellino
w 1890 r. W późniejszych latach towarzyszyła trzem kolejnym prymasom Polski – znajdowała się w gabinecie kard. Augusta Hlonda (salezjanina, któremu kult założyciela zakonu był szczególnie bliski), kard. Stefana
Wyszyńskiego i kard. Józefa Glempa.
Wielki szacunek do św. Jana Bosko oraz
bogatej historii rzeźby, zmobilizował naszych
parafian do podjęcia dzieła odrestaurowania
popiersia i wprowadzenia go do wnętrza naszej świątyni. Przy tej okazji chcielibyśmy
bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego
pięknego przedsięwzięcia. Dziękujemy
szczególnie tym wiernym, którzy ze szczerego serca wsparli je finansowo. Oby to wspólne dzieło służyło nam i potomnym na wieki.

Odwiedzając kaplicę Matki Bożej Łaskawej
warto pamiętać o wstawiennictwie wielkiego
świętego, któremu możemy polecać także,
a może przede wszystkim, nasze dzieci. Włoski duchowny – zwany Ojcem i Nauczycielem
Młodzieży – doświadczył, czym jest zmaganie z tym, co w drugim człowieku trudne. Jego uwaga była skoncentrowana głównie na
problemach młodych ludzi, często pogubionych, których życie było dalekie od Boga.
Starał się ich przyciągnąć i uczyć na wszystkie możliwe sposoby. Wielu uratował od
popadnięcia w skrajną nędzę życia duchowego. Możemy zatem powierzać mu współczesną młodzież i nasze dzieci, by za jego
wstawiennictwem trwale przylgnęły do Boga i
wiary.
Organizatorzy projektu

Św. Jana Bosko.
Ks. Bosko należy do grona świętych, którzy na stałe weszli do historii Kościoła i świata.
Zasłynął jako genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” młodzieży, pisarz i publicysta,
założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek. Stworzył styl wychowania nazywany systemem prewencyjnym bądź uprzedzającym. Miał nie tylko wiele proroczych snów, lecz
również dokonał kilku cudów.

Fot. Elżbieta Wrotek

Rozmnożenie
kasztanów
W 1849 ks. Jan Bosko wszystkich młodych
eksternistów i internistów biorących udział
w ćwiczeniu „Dobrej śmierci” zaprosił na jadalne kasztany. Matka Małgorzata kupiła ich
trzy worki, ale ugotowała tylko pół worka, bo
nie wiedziała, że chłopcy będą aż tak głodni.
Po powrocie ks. Jan zaczął napełniać każdemu jego beret kasztanami. Wyjmował je z worków, a kasztanów wcale nie ubywało. Kiedy
jednak zaniesiono je do kuchni, została tylko
porcja dla ks. Jana i jego matki.

Rozmnożenie
komunikantów

Pigułki z chleba
W 1844 roku pan Turco zachorował. Cały czas
miał bardzo wysoką gorączkę i nic mu nie pomagało. Jego rodzina zwróciła się więc o pomoc do
ks. Bosko. Ten polecił choremu wyspowiadać się,
przyjąć Komunię świętą i każdego dnia zażywać
specjalne pigułki, jednocześnie odmawiając przy
tym trzy razy „Witaj Królowo” do Matki Bożej. Po
zażyciu kilku tabletek pan Turco zupełnie wyzdrowiał! Wtedy tajemnicze pigułki postanowił zbadać
miejscowy aptekarz. Jak się jednak okazało, był
to zwykły chleb.

Uzdrowienie sześciu chłopców
W 1869 roku ks. Bosko brał udział w obchodach uroczystości św. Filipa Nereusza w Lanzo.
Jednak wszyscy byli tam bardzo smutni, bo okazało się, że sześciu chłopów z miejscowego internatu zachorowało na ospę. Ks. Jan zapytał ich,
czy ufają Maryi, a później udzielił im błogosławieństwa. Pięciu z nich od razu wyzdrowiało,
a jeden wątpił w swoje uzdrowienie i postanowił
pozostać jeszcze w łóżku. Był więc dalej leczony
przez lekarza i po 20 dniach wyzdrowiał.

W 1847 roku, około 650 chłopców przystąpiło do spowiedzi i miało przyjąć Komunię św.
Ks. Bosko rozpoczął Mszę św. w nadziei, że
w tabernakulum znajdują się komunikanty.
Puszka była jednak prawie pusta, a zakrystian
zapomniał postawić na ołtarzu drugiej do konsekracji. Mimo to przyszły święty dawał wszy- Źródło:
stkim komunikanty, jak gdyby nic się nie stało, https://misyjne.pl/przerwa-artykul/cztery-cuda-ksjana-bosko/
a te rozmnażały się w jego rękach.
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Odnowione popiersie św. Jana Bosko
w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej
Fot. Elżbieta Wrotek

Akademia Katolicka
w Warszawie zaprasza do
szkoły biblijnej!
[SZKOŁA BIBLIJNA COLLEGIUM JOANNEUM] To podstawowy kurs biblijny wprowadzający w teksty Starego i Nowego Przymierza. Umożliwia
poznanie odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania związane z Biblią,
z historią jej powstawania, ale także
z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże
dla współczesnego świata. Zajęcia
prowadzą znani bibliści z różnych
ośrodków akademickich w Polsce.
W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu
na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno
liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące
zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu. Zajęcia
trwają cztery semestry i odbywają się
w dwóch wersjach do wyboru.

Kurs podstawowy spotyka się w soboty, 9 razy w ciągu roku, w godzinach 9.30-17.30. Wykłady odbywają
się w siedzibie Warszawskiej Kurii
Metropolitalnej, ul. Miodowa 17/19.
Więcej:

https://akademiakatolicka.pl/szkola-biblijnacollegium-joanneum/
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2022 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione o godzinie 4. Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem
17.00. Po nich modlić się będziemy za
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają
zmarłych polecanych w wypominkach rona wieczór uwielbienia 29 września o gocznych.
dzinie 21.00.
2. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 5. Zapraszamy na Msze św. odprawiane w
do sakramentu bierzmowania. Kandydatów
języku łacińskim ze śpiewem gregoriańzapraszamy na pierwsze spotkanie w
skim, w każdą 4 niedzielę miesiąca o godz.
czwartek 6 października, o godz. 19.00. w
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona
kanonii. Kolejne spotkania będą odbywały
25 września br.
się w wybrane czwartki.
6. Koła Żywego Różańca zapraszają na co3. Zapraszamy, wszystkich młodych sercem i
dzienną modlitwę różańcową we wrześniu:
duchem na spotkania wspólnoty Przyjaciół
o święte i liczne powołania kapłańskie oraz
Oblubieńca w każdą środę w kanonii o gozakonne. Modlitwę w kościele prowadzą
dzinie 19.00.
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
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działek o godz. 16.30., - we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., - w piątek
o godzinie 12.30., - w sobotę o godzinie
7.30., - w niedzielę o godz. 14.00.
7. Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i przetworów owocowych. Kiermasz
odbędzie się przed dzwonnicą w godz.
od 9.00. do 14.00.
8. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

− we wtorek, 20 września, wspomnienie
św. męczenników: Andrzeja Kim Taegon, kapłana; Pawła Chong Hasang i
Towarzyszy,
− w środę, 21 września, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
− w piątek, 23 września, wspomnienie św.
Pio z Pietrelciny, prezbitera,
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

XXV Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Am 8, 4-7

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Albo: Alleluja
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

DRUGIE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

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

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

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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1 Tm 2, 1-8

Modlitwa różańcowa we wrześniu
prowadzona w kościele
przez poszczególne grupy parafialne:
o święte i liczne powołania
kapłańskie oraz zakonne.

Intencja Różańcowa
Kół Żywego Różańca
11.09. - 09.10.2022 r.
Módlmy się za Zespoły Pedagogiczne,
aby w nowym roku szkolnym pomogły
dzieciom i młodzieży zdobywać cenne
umiejętności i doświadczenie.
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prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili
się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Czytanie z Księgi proroka Amosa: Słuchajcie teOto słowo Boże
go wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego
pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedaAKLAMACJA
wać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otwo2 Kor 8, 9
rzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Bę- Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał
dziemy kupować biednego za srebro, a ubogie- się ubogim, aby was ubóstwem swoim
go za parę sandałów, i plewy pszeniczne bę- ubogacić.
dziemy sprzedawać». Poprzysiągł Pan na dumę
Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich
EWANGELIA
uczynków».
Łk 16, 1-13

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

S Ł O W A

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza: Polecam przede
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup
za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym
czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę,
nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał
więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę
o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania,
bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to
rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę,
skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już,
co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile
jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź
swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz:
pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty
ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców
pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.
Bo synowie tego świata roztropniejsi są
w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż
synowie światłości. Ja też wam powiadam:
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy
będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą
mamoną nie okazaliście się wierni, to kto
wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa
nie może dwom panom służyć. Gdyż albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»
Oto Słowo Pańskie
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ze śpiewem gregoriańskim. . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
Dzisiejsza ewangelia jest dobrym przykładem tego jak należy czytać przypowieści.
Albo jeszcze bardziej jak nie należy czytać
przypowieści. Nie można traktować przypowieści jako ścisłego i całościowego przekazu
nauczania Bożego. Przypowieść jest obrazem, który pokazuje tylko wyrywek rzeczywistości. Inaczej należałoby zrozumieć, że
Zbawiciel zachęca nas do bycia nieuczciwymi, albo „sprytnymi” według logiki tego świata,
jak rządca z przypowieści. Taka interpretacja
jest jednak błędna. Wiemy o tym nie tylko
z naszego przeczucia, ale dlatego, że zaraz
po przypowieści padają słowa, że „nie można
służyć Bogu i Mamonie” oraz, że należy być
uczciwym nawet w małych rzeczach.
Co ma więc pokazać dzisiejsza przypowieść człowiekowi wierzącemu? Jezus zachęca swoich uczniów, aby byli tak obrotni
w sprawach królestwa Bożego, jak rządca był
obrotny w sprawach tego świata. Mamy zaangażować całą naszą energię i talenty, aby
nie zejść w właściwej drogi i dojść do życia
wiecznego.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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