
Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nim modlić się bę-
dziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

W tym tygodniu 1 października br. przypa-
da I sobota miesiąca. Msza św. wotywna      
o Najświętszej Maryi Pannie zostanie od-
prawiona o godz. 7.00. Po Mszy zostanie 
odprawione Nabożeństwo Wynagradza-
jące Niepokalanemu Sercu Maryi. Przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem 
odmówimy jedną część różańca, po czym 
podejmiemy piętnastominutowe rozmyśla-
nie w ciszy nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca świętego. 

W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w niedziele o godz.17.00, a w dni powsze-
dnie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci za-
praszamy na wspólny różaniec we wtorki i 
czwartki o godz. 17.30.

Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-
tów zapraszamy na pierwsze spotkanie        
w czwartek 6 października o godz. 19.00 
w kanonii. Kolejne spotkania będą odby-
wały się w wybrane czwartki.

Serdecznie zapraszamy młodzież od siód-
mej klasy do maturalnej na spotkania, któ-
re będą odbywały się w piątki o godzinie 
19:00. Pierwsze takie spotkanie już 7 paź-
dziernika w kanonii.

Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem 
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają 
na wieczór uwielbienia 29 września o go-
dzinie 21.00.
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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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L I T U R G I A  S Ł O W A

we wtorek, 27 września, wspomnienie 
św. Wincentego a’Paulo, kapłana,
w środę, 28 września, wspomnienie św. 
Wacława, męczennika,
w czwartek, 29 września, święto św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
w piątek, 30 września, wspomnienie 
św. Hieronima, kapłana i doktora 
Kościoła,
w sobotę, 1 października, wspomnienie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dziewicy i doktora Kościoła.

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

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Am 6, 1a. 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa: Tak mówi 
Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na Sy-
jonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach 
z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; 
jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka 
obory. Improwizują na strunach harfy i jak Da-
wid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją cza-
szami wino i najlepszym olejkiem się nama-
szczają, a nic się nie martwią upadkiem domu 
Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele 
wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków».

Oto słowo Boże

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

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
Albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

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

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

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 6, 11-16

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Ty, o człowiecze Bo-
ży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, 
wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. 
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i            
o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu
świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który oży-
wia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata –
ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez
zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym
czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król kró-

lujących i Pan  panujących,  jedyny  mający  
nie-śmiertelność, który zamieszkuje światłość 
niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział 
ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc 
wiekuista! Amen.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
2 Kor 8, 9

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał 
się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić.

EWANGELIA 
Łk 16, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pe-
wien człowiek bogaty, który ubierał się w pur-
purę i bisior i dzień w dzień ucztował wysta-
wnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak po-
kryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A 
także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został po-
grzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, pod-
niósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łaza-
rza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abraha-
mie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, 
aby koniec swego palca umoczył w wodzie i 
ochłodził mój język, bo strasznie cierpię             
w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: 
„Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A ponadto między nami a wa-
mi zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam bowiem pię-
ciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham 
odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże 
ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – od-
rzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowie-
dział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słu-
chają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

Oto Słowo Pańskie

Święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała. . . . . . . . . . . . 2
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Wokół jednego zabytku. . . . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwo w pierwszą 
sobotę miesiąca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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K O M E N T A R Z
   Czytając dzisiejszą przypowieść o bogaczu 
i Łazarzu można by zadać sobie pytanie: czy 
Łazarz poszedł na łono Abrahama, ponieważ 
był nędzarzem, a bogacz do otchłani, ponie-
waż był bogaczem? Tak by wynikało z tek-
stu: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz”. Byłoby to jednak niesprawie-
dliwe. Tę przypowieść należy więc czytać 
w kontekście proroctw Starego Testamentu. 
Wielokrotnie prorocy byli posyłani, aby wez-
wać do nawrócenia bogaczy i przywódców 
ludu, gdyż ci bogacili się kosztem ubogich, 
nie zważając na ich los. Biedni nie mając pie-
niędzy musieli zapożyczać się u bogatych. 
Następnie tracili ziemię, a nie mając ziemi 
nie mogli już zarabiać, więc stawali się nie-
wolnikami. To, co sprawiło zatem, że bogacz 
znalazł się w otchłani to jego obojętność na 
los nędzarzy, których obrazuje Łazarz leżący 
u jego drzwi.

Strzeżmy się obojętności na cierpienie dru-
giego. Ta bowiem może nas pozbawić ludz-
kich odruchów. Ewangelia ukazuje ten upa-
dek człowieczeństwa pozostawiając bogacza 
bez imienia. Uczmy się mądrej wrażliwości 
na potrzeby bliźnich, abyśmy mieli udział 
w chwale nieba.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

Oto Słowo Pańskie

1

Zapraszamy na Msze św. odprawiane w ję-
zyku łacińskim ze śpiewem gregoriańskim 
w każdą 4 niedzielę miesiąca o godzinie 
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona 
25 września br.
Z piątku 30 września, na sobotę 1 paździer-
nika w naszej parafii, odbędzie się kolejna 
Nocna Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.00,           
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie za-
praszamy parafian do modlitwy, w dogo-
dnej dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i fb.
Od następnej niedzieli, 2 października br., 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym po-
prowadzi „Niedzielne Bliskie Warsztaty Ro-
dzinne”. Działania warsztatowe dla dzieci 
będą odbywały się w każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 
11.30. Już za tydzień warsztaty „Trzymaj-
my się różańca” o godzinie 12.30. Zbiórka 
przy dzwonnicy. Szczegóły na plakatach. 
Zapraszamy całymi rodzinami.
Koła Żywego Różańca zapraszają na 
codzienną modlitwę różańcową we wrześ-
niu: o święte i liczne powołania kapłańskie 
oraz zakonne. Modlitwę w kościele prowa-
dzą poszczególne grupy parafialne: - w po-
niedziałek o godz. 16.30., - we wtorek, śro-
dę i czwartek o godz. 18.30., - w piątek go-
dzina12.30., - w sobotę o godz. 7.30., - w 
niedzielę o godz. 14.00.
Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa 
Wilanów, w dniu 21 października o godzinie 
17.00. zaprasza na przeprowadzenie de-
baty społecznej z udziałem mieszkańców 
Wilanowa. Głównym celem debaty jest wy-
miana informacji pomiędzy mieszkańcami a 
Policją o występujących zagrożeniach. 

W ramach spotkania zostaną poruszone 
sposoby działania sprawców przestępstw, 
oszustw oraz przekazane informacje jak 
mieszkańcy powinni się zachować w po-
wyższej sytuacji. Planujemy również roz-
począć dyskusję i poruszyć kwestie bez-
pieczeństwa widziane oczami mieszkań-
ców. Zależy nam na tym, żeby z jednej 
strony mieszkańcy ocenili pracę Policji, a      
z drugiej wskazali problemy, które ich zda-
niem powinny zostać rozwiązane. Zakła-
damy, że przedmiotowa dyskusja pozwoli 
na szybkie i sprawne załatwienie spraw 
związanych z szeroko rozumianym bez-
pieczeństwem lub skierowanie Państwa 
do odpowiedniej instytucji w razie po-
trzeby.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
−−

4.

6.

 12.

9.

10.

11.

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.

Modlitwa różańcowa we wrześniu 
prowadzona w kościele

przez poszczególne grupy parafialne: 
o święte i liczne powołania
kapłańskie oraz zakonne.

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

1 października 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.

29.09. br. – Wieczór uwielbienia. . . . . . . . 2

−−

−−

−−
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 8.
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radości.

   W tradycji chrześcijańskiej Michał to pier-
wszy i najważniejszy spośród aniołów obda-
rzony przez Boga szczególnym zaufaniem. 
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak 
Bóg".

   W Księgach Nowego Testamentu wspo-
minany jest dwukrotnie - w Apokalipsie św. 
Jana oraz w liście Judy Tadeusza. "I nastąpi-
ła walka na niebie: Michał i jego aniołowie 
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki 
Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już 
się miejsce dla nich w niebie nie znalazło" - 
czytamy w Apokalipsie.

   Kult św. Michała Archanioła ma długą tra-
dycję. W VI wieku w Konstantynopolu było 
10 kościołów poświęconych tej postaci.        
W samym mieście w V w. istniał obraz św. 
Michała, czczony jako cudowny w jednym     
z klasztorów pod jego imieniem.

   W V wieku w południowych Włoszech św. 
Michał objawił się biskupowi Sipontu, Waw-
rzyńcowi (późniejszemu świętemu). Niebiań-
ski dowódca powiedział: "Ja jestem Archa-
nioł Michał, stojący przed obliczem Boga.

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.    

Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej 
strażnikiem. Tam, gdzie się otwiera skała, 
będą przebaczone grzechy ludzkie. Modli-
twy, które będziecie tu zanosić do Boga, 
zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę 
grotę dla kultu chrześcijańskiego". Obecnie 
kult św. św. Michała Archanioła z Gargano 
jest także żywy w Polsce.

   W naszym kraju powstały dwa zgroma-
dzenia zakonne pod wezwaniem św. Micha-
ła: męskie (michalitów) i żeńskie (michali-
tek), założone przez bł. Bronisława Markie-
wicza.

  W latach osiemdziesiątych XIX wieku pow-
stała modlitwa do św. Michała Archanioła 
napisana przez papieża Leona XIII. Polecił 
rozesłać ją do wszystkich ordynariuszy 
świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wie-
rnymi, klęcząc po każdej mszy św. cichej. 
Modlitwa ta jest rodzajem egzorcyzmu.

   Imię Archanioła Gabriela po hebrajsku 
Gabri-El można przetłumaczyć, jako "Mąż 
Boży", "Bohater Boży" albo "Bóg jest mocą". 
W Biblii poznajemy go jako przekaziciela 
Bożej woli.  

  Kościół w sposób szczególny pamięta o trzech archaniołach: św. Michale, św. Gabrielu, i 
św. Rafale, których święto obchodzone jest 29 września.

Nad widocznym na drugim planie zalewem 
chłop z typową do niedawna podrywką na 
krzyżaku z giętkich prętów wierzbowych – 
łowi ryby, których wówczas w Wiśle było spo-
ro. Na pierwszym planie widzimy kobietę              
z dwojgiem dzieci. Młodsze w uszatym kap-
turku radośnie igra w błocie, starszy synek       
„w koszulinie, nagi, bosy przepasany wąską 
krajką” (jakby powiedział poeta) wraz z mat-
ką wyciąga ręce w górę, w kierunku obłoku,       
z którego Bóg Ojciec rzuca im bochenek 
chleba.

Po cóż ten opis? Ano z kilku względów. 
Widziałem wiele feretronów w kościołach 
różnych krajów. Jedyny podobny do wilano-
wskiego charakterem w małym kościółku 
opodal Halstatu w Austrii. W Polsce drugiego 
takiego nie ma. Nieliczne są też malarskie 
przedstawienia Boga Ojca, zaś boską opa-
trzność przedstawia się najczęściej w formie 
oka wszechwidzącego, umieszczonego             
w trójkącie z rozchodzącymi się odeń pro-
mieniami. 

O zabytkach Wilanowa, zwłaszcza zespołu pałacowego, napisano wiele książek i jeszcze 
więcej artykułów, a mimo to wciąż jeszcze znajdujemy tam zabytki mało znane, warte 
zauważenia. W wilanowskim kościele Św. Anny jest wiele feretronów – przenośnych, 
dwustronnych obrazów religijnych w ozdobnych ramach, na podstawach z otworami do 
wsunięcia drążków. Podobnie jak chorągwie, są noszone w procesjach, podobnie też były 
fundacjami ex voto składanymi Deo Optimo Maximo jako wyraz wdzięczności.

Wokół jednego zabytku.

W prawej nawie kościoła stoi więc feretron, 
ani specjalnie stary, liczący sobie około stu lat, 
ani malowany przez sławnego artystę, gdyż po 
prostu nie wiadomo, kto był jego autorem. A 
jednak jest to obraz szczególny z punktu wi-
dzenia etnografa, historyka sztuki, również 
teologa.

Nad łachą wiślaną, charakterystyczną dla 
tych okolic wówczas, gdy krajobraz ten nie był 
zdominowany przez odrażające, potworne 
kształty elektrociepłowni Siekierki, kłębowiska 
przewodów, monstrualnych rurociągów i wyrw 
w ziemi, stoi zwykła drewniana chata kryta 
strzechą. Ostatnia taka chata, takąż strzechą 
kryta na Kępie Zawadowskiej, a więc o dwa ki-
lometry od kościoła, została rozebrana w la-
tach sześćdziesiątych (XX w.), gdy żyzne po-
zalewowe grunty zamieniono w gigantyczną 
hałdę popiołów. Chata na obrazie jest wręcz 
przykładowa: nieco potargana strzecha, do któ-
rej przystawiono drabinę, bocianie gniazdo na 
kalenicy, podwóreczko przechodzące w łąkę, 
na której pasą się dwie krowy, wybieg dla do-
mowego ptactwa.

Ponadto, jako się rzekło, krajobraz przedsta-
wiony na obrazie jest bez wątpienia miejsco-
wy i całkowicie historyczny, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę zakres i charakter przemian. 
Wreszcie ten chleb – „dar Nieba”, Jak napi-
sał Norwid, produkt zboża – którego sama 
etymologia łączy się z opatrznością w taki 
prosty sposób przechodzący z ręki Bożej      
w chłopską.

Jan Pruszyński
Artykuł pochodzi z miesięcznika popularno-
naukowego „Spotkania z zabytkami” z marca 
1989 r.

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko.

Odnowione popiersie św. Jana Bosko       
w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej

Fot. Elżbieta Wrotek

Stwierdził również, że już nigdy nie będzie 
zakładać się z uczniem. 

Małgorzata Gajos
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Ks. Bosko w swoich Wspomnieniach nie owija 
w bawełnę, matka nie była pięknością.... Bosko 
próbował jej wytłumaczyć pewne rzeczy, po-
tem miał sporo rozmów jeszcze z innymi oso-
bami. Ostatecznie Jonasz przyjął chrzest, co 
przyczyniło się do tego, że kilku innych Żydów 
postanowiło przyjąć chrzest. Rodzicami chrze-
stnymi zostali Karol i Oktawia Bertinetti, a Jo-
nasz stał się dla nich jak własny syn. Pomogli 
mu też znaleźć pracę. Jonasz (a tak naprawdę 
Jakub Levy) na chrzcie otrzymał imię Alojzy. 

Wesoły czwartek

Młody Janek oprócz tego, że był świetnym li-
noskoczkiem (przy okazji pokazów zapraszał 
innych do modlitwy, głosił kazania), to był też 
całkiem niezłym iluzjonistą (np. zwinął księdzu 
Burzio portmonetkę i zegarek, ale oczywiście 
zwrócił dodając wytłumaczenie swojej "magi-
cznych sztuczek"). W każdym razie w Chieri 
pojawił się linoskoczek, który był traktowany 
przez kolegów Janka za jakiś fenomen. Chło-
pak postanowił go "pobić". Na miejsce próby 
wybrano aleję Piotra Torinese. Stawką było 20 
lirów. Bosko nie dysponował taką sumą, ale ko-
ledzy z Towarzystwa Wesołości uskładali ją dla 
niego. Najpierw Janek wyprzedził go w biegu, 
potem pokonał w skokach, sztuczce zręczno-
ściowej, a na koniec we wspinaczce. A wygra-
na jeszcze podskoczyła. Janek zlitował się jed-
nak nad linoskoczkiem i oddał mu pieniądze, 
pod warunkiem, że postawi wszystkim obiad. 
Ostatecznie każdy był zadowolony. Chłopak 
został okrzyknięty czterokrotnym zwycięzcą, 
koledzy się najedli, a linoskoczek nie zbankru-
tował. 

Święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała

To on zwiastował Pannie Maryi, że zostanie 
Matką Syna Bożego. Ukazuje się także 
Zachariaszowi zapowiadając mu naro-dziny 
syna Jana Chrzciciela.

   Niemal wszystkie obrządki w Kościele uro-
czystość św. Gabriela mają w swojej liturgii 
tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowa-
nia. Tak było również w liturgii rzymskiej do 
roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, 
w przeddzień uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego.

   Imię Archanioła Rafał można przetłuma-
czyć z hebrajskiego "Bóg uleczy". W Księ-
dze Tobiasza w Biblii przedstawiony jest jako 
jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją              
w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pań-
ski". Czytamy tak również, że towarzyszy 
młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy 
do Raga w Medii i opiekował się nim, chro-
niąc go przed demonami. Po powrocie uz-
drowił jego ojca.

   Pierwsze ślady kultu św. Rafała Archanioła 
datują się na VII wiek w Wenecji, gdzie wy-
stawiono ku jego czci kościół. Papież Bene-
dykt XI w roku 1921 rozszerzył święto ku je-
go czci na cały Kościół. Wyznaczył wówczas 
24 października na datę jego wspomnienia.
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Feretron      
w prawej Nawie kościoła

Fot. Elżbieta Wrotek

W kościele wisiała biała wstęga z napisem: To 
jest mój dom. Stąd wyjdzie moja chwała. Od 
pięknej Pani usłyszał: Zrozumiesz wszystko, 
kiedy oczami ciała ujrzysz to, co teraz widzisz 
oczami duszy.
Innym ważnym snem był sen o dwóch kolum-
nach. Pośrodku wód wznosiły się ponad falami 
dwie kolumny - na jednej był posąg Niepokala-
nej Dziewicy, a na drugiej znajdowała się Ho-
stia. Na wodzie znajdował się statek, którym 
dowodził papież i próbował kierować go pomię-
dzy dwie kolumny. Statek był atakowany przez 
okręty nieprzyjaciela. Dwie zbawcze kolumny to 
całkowite oddanie się Maryi Pannie i Przenaj-
świętszemu Sakramentowi Eucharystii. 

Żyd Jonasz

Janek poznał Jonasza u księgarza Eliasza       
w Chieri. Bardzo się polubili. Chłopak przepadał 
za anegdotami Janka. Pewnego razu zaczął 
odczuwać kryzys duchowy. Popełnił jakiś zły 
uczynek, wynikła z tego bójka, a do tego mógł 
mieć jeszcze większe kłopoty. Przybiegł do Ja-
nka po radę. Ten stwierdził, że gdyby Jonasz 
był chrześcijaninem zaprowadziłby go od razu 
do spowiedzi. Zaczęli rozmawiać o wierze,             
o przygotowaniach, o chrzcie.

Sny
Pierwszy ważny sen Janek miał w wieku 9 lat, 
gdy ukazał mu się Chrystus i dał mu za prze-
wodniczkę Maryję. Wtedy jeszcze przyszły 
święty nie rozumiał wielu rzeczy, wyjaśniały się 
one w czasie.
Do tego snu nawiązywał kolejny, który miał 
miejsce 12 października 1844 roku. Ksiądz Bo-
sko miał zakomunikować chłopcom przeniesie-
nie oratorium na przedmieścia Valdocco. Nie 
wiedział, gdzie będzie mógł ich zebrać. Zmar-
twiony poszedł spać i miał sen. Znów znalazł 
się pośród stada wilków, kóz, koźląt, jagniąt, 
owiec, baranów, psów, ptaków. Ogólnie pano-
wał chaos. Wtedy pojawiła się piękna Pani, 
ubrana jak pasterka i kazała ks. Bosko pilno-
wać stada. Szli przez różne miejsca, trzy razy 
się zatrzymali, a część zwierząt zaczynała 
zmieniać się w jagnięta. Doszli wreszcie do łą-
ki. Ks. Bosko chciał odpocząć, ale musiał ru-
szyć dalej. Znaleźli się na dziecińcu, na końcu 
którego wznosił się kościół. Część jagniąt za-
częła zmieniać się w pasterzy. Ks. Bosko 
chciał odejść, ale Pani kazała mu spojrzeć na 
południe. Widział tam pola, po czym kazała mu 
spojrzeć jeszcze raz i ujrzał wspaniały kościół, 
w którym ks. Bosko miał odprawić Mszę. 

   Święty ks. Jan Bosko był włoskim duchownym, założycielem zgromadzenia salezjanów i salezja-
nek miał nie tylko wiele proroczych snów, lecz również dokonał kilku cudów. Papież Pius XI stwier-
dził, że "w życiu księdza Bosko nadnaturalne stało się naturalne, a niezwykłe nieomal powszednie".

Jonasz obawiał się trochę reakcji swojej 
matki, ale Janek uspokoił go stwierdzając, 
że Bóg jest panem serc i jeśli go wzywa 
do bycia chrześcijaninem to go nie zosta-
wi. Chłopak zaczął czytać katechizm, na-
uczył się modlitw. Afera zrobiła się, gdy 
matka znalazła katechizm. 
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radości.

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pier-
wszy i najważniejszy spośród aniołów obda-
rzony przez Boga szczególnym zaufaniem. 
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak 
Bóg".

W Księgach Nowego Testamentu wspo-
minany jest dwukrotnie - w Apokalipsie św. 
Jana oraz w liście Judy Tadeusza. "I nastąpi-
ła walka na niebie: Michał i jego aniołowie 
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki 
Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już 
się miejsce dla nich w niebie nie znalazło" - 
czytamy w Apokalipsie.

Kult św. Michała Archanioła ma długą tra-
dycję. W VI wieku w Konstantynopolu było 
10 kościołów poświęconych tej postaci.        
W samym mieście w V w. istniał obraz św. 
Michała, czczony jako cudowny w jednym     
z klasztorów pod jego imieniem.

W V wieku w południowych Włoszech św. 
Michał objawił się biskupowi Sipontu, Waw-
rzyńcowi (późniejszemu świętemu). Niebiań-
ski dowódca powiedział: "Ja jestem Archa-
nioł Michał, stojący przed obliczem Boga.

o powołania kapłańskie. 
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej 
strażnikiem. Tam, gdzie się otwiera skała, 
będą przebaczone grzechy ludzkie. Modli-
twy, które będziecie tu zanosić do Boga, 
zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę 
grotę dla kultu chrześcijańskiego". Obecnie 
kult św. św. Michała Archanioła z Gargano 
jest także żywy w Polsce.

W naszym kraju powstały dwa zgroma-
dzenia zakonne pod wezwaniem św. Micha-
ła: męskie (michalitów) i żeńskie (michali-
tek), założone przez bł. Bronisława Markie-
wicza.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku pow-
stała modlitwa do św. Michała Archanioła 
napisana przez papieża Leona XIII. Polecił 
rozesłać ją do wszystkich ordynariuszy 
świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wie-
rnymi, klęcząc po każdej mszy św. cichej. 
Modlitwa ta jest rodzajem egzorcyzmu.

Imię Archanioła Gabriela po hebrajsku 
Gabri-El można przetłumaczyć, jako "Mąż 
Boży", "Bohater Boży" albo "Bóg jest mocą". 
W Biblii poznajemy go jako przekaziciela 
Bożej woli.  

Kościół w sposób szczególny pamięta o trzech archaniołach: św. Michale, św. Gabrielu, i 
św. Rafale, których święto obchodzone jest 29 września.

Nad widocznym na drugim planie zalewem 
chłop z typową do niedawna podrywką na 
krzyżaku z giętkich prętów wierzbowych – 
łowi ryby, których wówczas w Wiśle było spo-
ro. Na pierwszym planie widzimy kobietę              
z dwojgiem dzieci. Młodsze w uszatym kap-
turku radośnie igra w błocie, starszy synek       
„w koszulinie, nagi, bosy przepasany wąską 
krajką” (jakby powiedział poeta) wraz z mat-
ką wyciąga ręce w górę, w kierunku obłoku,       
z którego Bóg Ojciec rzuca im bochenek 
chleba.

Po cóż ten opis? Ano z kilku względów. 
Widziałem wiele feretronów w kościołach 
różnych krajów. Jedyny podobny do wilano-
wskiego charakterem w małym kościółku 
opodal Halstatu w Austrii. W Polsce drugiego 
takiego nie ma. Nieliczne są też malarskie 
przedstawienia Boga Ojca, zaś boską opa-
trzność przedstawia się najczęściej w formie 
oka wszechwidzącego, umieszczonego             
w trójkącie z rozchodzącymi się odeń pro-
mieniami. 

   O zabytkach Wilanowa, zwłaszcza zespołu pałacowego, napisano wiele książek i jeszcze 
więcej artykułów, a mimo to wciąż jeszcze znajdujemy tam zabytki mało znane, warte 
zauważenia. W wilanowskim kościele Św. Anny jest wiele feretronów – przenośnych, 
dwustronnych obrazów religijnych w ozdobnych ramach, na podstawach z otworami do 
wsunięcia drążków. Podobnie jak chorągwie, są noszone w procesjach, podobnie też były 
fundacjami ex voto składanymi Deo Optimo Maximo jako wyraz wdzięczności.

Wokół jednego zabytku.

  W prawej nawie kościoła stoi więc feretron, 
ani specjalnie stary, liczący sobie około stu lat, 
ani malowany przez sławnego artystę, gdyż po 
prostu nie wiadomo, kto był jego autorem. A 
jednak jest to obraz szczególny z punktu wi-
dzenia etnografa, historyka sztuki, również 
teologa.
   Nad łachą wiślaną, charakterystyczną dla 
tych okolic wówczas, gdy krajobraz ten nie był 
zdominowany przez odrażające, potworne 
kształty elektrociepłowni Siekierki, kłębowiska 
przewodów, monstrualnych rurociągów i wyrw 
w ziemi, stoi zwykła drewniana chata kryta 
strzechą. Ostatnia taka chata, takąż strzechą 
kryta na Kępie Zawadowskiej, a więc o dwa ki-
lometry od kościoła, została rozebrana w la-
tach sześćdziesiątych (XX w.), gdy żyzne po-
zalewowe grunty zamieniono w gigantyczną 
hałdę popiołów. Chata na obrazie jest wręcz 
przykładowa: nieco potargana strzecha, do któ-
rej przystawiono drabinę, bocianie gniazdo na 
kalenicy, podwóreczko przechodzące w łąkę, 
na której pasą się dwie krowy, wybieg dla do-
mowego ptactwa.

Ponadto, jako się rzekło, krajobraz przedsta-
wiony na obrazie jest bez wątpienia miejsco-
wy i całkowicie historyczny, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę zakres i charakter przemian. 
Wreszcie ten chleb – „dar Nieba”, Jak napi-
sał Norwid, produkt zboża – którego sama 
etymologia łączy się z opatrznością w taki 
prosty sposób przechodzący z ręki Bożej      
w chłopską.

 Jan Pruszyński
Artykuł pochodzi z miesięcznika popularno-
naukowego „Spotkania z zabytkami” z marca 
1989 r.

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko.

Odnowione popiersie św. Jana Bosko       
w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej

Fot. Elżbieta Wrotek

Stwierdził również, że już nigdy nie będzie 
zakładać się z uczniem. 

Małgorzata Gajos

Źródło:
https://www.gosc.pl/doc/6708355.Ciekawostki-
z-zycia-sw-Jana-Bosko

Ks. Bosko w swoich Wspomnieniach nie owija 
w bawełnę, matka nie była pięknością.... Bosko 
próbował jej wytłumaczyć pewne rzeczy, po-
tem miał sporo rozmów jeszcze z innymi oso-
bami. Ostatecznie Jonasz przyjął chrzest, co 
przyczyniło się do tego, że kilku innych Żydów 
postanowiło przyjąć chrzest. Rodzicami chrze-
stnymi zostali Karol i Oktawia Bertinetti, a Jo-
nasz stał się dla nich jak własny syn. Pomogli 
mu też znaleźć pracę. Jonasz (a tak naprawdę 
Jakub Levy) na chrzcie otrzymał imię Alojzy. 

Wesoły czwartek

Młody Janek oprócz tego, że był świetnym li-
noskoczkiem (przy okazji pokazów zapraszał 
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nak nad linoskoczkiem i oddał mu pieniądze, 
pod warunkiem, że postawi wszystkim obiad. 
Ostatecznie każdy był zadowolony. Chłopak 
został okrzyknięty czterokrotnym zwycięzcą, 
koledzy się najedli, a linoskoczek nie zbankru-
tował. 
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To on zwiastował Pannie Maryi, że zostanie 
Matką Syna Bożego. Ukazuje się także 
Zachariaszowi zapowiadając mu naro-dziny 
syna Jana Chrzciciela.

Niemal wszystkie obrządki w Kościele uro-
czystość św. Gabriela mają w swojej liturgii 
tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowa-
nia. Tak było również w liturgii rzymskiej do 
roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, 
w przeddzień uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego.

Imię Archanioła Rafał można przetłuma-
czyć z hebrajskiego "Bóg uleczy". W Księ-
dze Tobiasza w Biblii przedstawiony jest jako 
jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją              
w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pań-
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młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy 
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datują się na VII wiek w Wenecji, gdzie wy-
stawiono ku jego czci kościół. Papież Bene-
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Do tego snu nawiązywał kolejny, który miał 
miejsce 12 października 1844 roku. Ksiądz Bo-
sko miał zakomunikować chłopcom przeniesie-
nie oratorium na przedmieścia Valdocco. Nie 
wiedział, gdzie będzie mógł ich zebrać. Zmar-
twiony poszedł spać i miał sen. Znów znalazł 
się pośród stada wilków, kóz, koźląt, jagniąt, 
owiec, baranów, psów, ptaków. Ogólnie pano-
wał chaos. Wtedy pojawiła się piękna Pani, 
ubrana jak pasterka i kazała ks. Bosko pilno-
wać stada. Szli przez różne miejsca, trzy razy 
się zatrzymali, a część zwierząt zaczynała 
zmieniać się w jagnięta. Doszli wreszcie do łą-
ki. Ks. Bosko chciał odpocząć, ale musiał ru-
szyć dalej. Znaleźli się na dziecińcu, na końcu 
którego wznosił się kościół. Część jagniąt za-
częła zmieniać się w pasterzy. Ks. Bosko 
chciał odejść, ale Pani kazała mu spojrzeć na 
południe. Widział tam pola, po czym kazała mu 
spojrzeć jeszcze raz i ujrzał wspaniały kościół, 
w którym ks. Bosko miał odprawić Mszę. 

Święty ks. Jan Bosko był włoskim duchownym, założycielem zgromadzenia salezjanów i salezja-
nek miał nie tylko wiele proroczych snów, lecz również dokonał kilku cudów. Papież Pius XI stwier-
dził, że "w życiu księdza Bosko nadnaturalne stało się naturalne, a niezwykłe nieomal powszednie".

Jonasz obawiał się trochę reakcji swojej 
matki, ale Janek uspokoił go stwierdzając, 
że Bóg jest panem serc i jeśli go wzywa 
do bycia chrześcijaninem to go nie zosta-
wi. Chłopak zaczął czytać katechizm, na-
uczył się modlitw. Afera zrobiła się, gdy 
matka znalazła katechizm. 

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe
https://www.gosc.pl/doc/6708355.Ciekawostki-z-zycia-sw-Jana-Bosko
https://www.gosc.pl/doc/6708355.Ciekawostki-z-zycia-sw-Jana-Bosko
https://www.gosc.pl/doc/6708355.Ciekawostki-z-zycia-sw-Jana-Bosko


Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nim modlić się bę-
dziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

W tym tygodniu 1 października br. przypa-
da I sobota miesiąca. Msza św. wotywna      
o Najświętszej Maryi Pannie zostanie od-
prawiona o godz. 7.00. Po Mszy zostanie
odprawione Nabożeństwo Wynagradza-
jące Niepokalanemu Sercu Maryi. Przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem
odmówimy jedną część różańca, po czym
podejmiemy piętnastominutowe rozmyśla-
nie w ciszy nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca świętego.

W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w niedziele o godz.17.00, a w dni powsze-
dnie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci za-
praszamy na wspólny różaniec we wtorki i 
czwartki o godz. 17.30.

Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-
tów zapraszamy na pierwsze spotkanie        
w czwartek 6 października o godz. 19.00 
w kanonii. Kolejne spotkania będą odby-
wały się w wybrane czwartki.

Serdecznie zapraszamy młodzież od siód-
mej klasy do maturalnej na spotkania, któ-
re będą odbywały się w piątki o godzinie 
19:00. Pierwsze takie spotkanie już 7 paź-
dziernika w kanonii.

Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem 
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają 
na wieczór uwielbienia 29 września o go-
dzinie 21.00.
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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 708

L I T U R G I A S Ł O W A

we wtorek, 27 września, wspomnienie 
św. Wincentego a’Paulo, kapłana,
w środę, 28 września, wspomnienie św. 
Wacława, męczennika,
w czwartek, 29 września, święto św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
w piątek, 30 września, wspomnienie 
św. Hieronima, kapłana i doktora 
Kościoła,
w sobotę, 1 października, wspomnienie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dziewicy i doktora Kościoła.

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

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Am 6, 1a. 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa: Tak mówi 
Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na Sy-
jonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach 
z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; 
jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka 
obory. Improwizują na strunach harfy i jak Da-
wid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją cza-
szami wino i najlepszym olejkiem się nama-
szczają, a nic się nie martwią upadkiem domu 
Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele 
wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków».

Oto słowo Boże

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

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
Albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

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

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

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 6, 11-16

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Ty, o człowiecze Bo-
ży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, 
wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. 
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i            
o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu
świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który oży-
wia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata –
ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez
zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym
czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król kró-

lujących i Pan panujących, jedyny mający  
nie-śmiertelność, który zamieszkuje światłość 
niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział 
ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc 
wiekuista! Amen.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
2 Kor 8, 9

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał 
się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić.

EWANGELIA 
Łk 16, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pe-
wien człowiek bogaty, który ubierał się w pur-
purę i bisior i dzień w dzień ucztował wysta-
wnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak po-
kryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A 
także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został po-
grzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, pod-
niósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łaza-
rza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abraha-
mie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, 
aby koniec swego palca umoczył w wodzie i 
ochłodził mój język, bo strasznie cierpię             
w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: 
„Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A ponadto między nami a wa-
mi zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam bowiem pię-
ciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham 
odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże 
ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – od-
rzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowie-
dział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słu-
chają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
Czytając dzisiejszą przypowieść o bogaczu 

i Łazarzu można by zadać sobie pytanie: czy 
Łazarz poszedł na łono Abrahama, ponieważ 
był nędzarzem, a bogacz do otchłani, ponie-
waż był bogaczem? Tak by wynikało z tek-
stu: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz”. Byłoby to jednak niesprawie-
dliwe. Tę przypowieść należy więc czytać 
w kontekście proroctw Starego Testamentu. 
Wielokrotnie prorocy byli posyłani, aby wez-
wać do nawrócenia bogaczy i przywódców 
ludu, gdyż ci bogacili się kosztem ubogich, 
nie zważając na ich los. Biedni nie mając pie-
niędzy musieli zapożyczać się u bogatych. 
Następnie tracili ziemię, a nie mając ziemi 
nie mogli już zarabiać, więc stawali się nie-
wolnikami. To, co sprawiło zatem, że bogacz 
znalazł się w otchłani to jego obojętność na 
los nędzarzy, których obrazuje Łazarz leżący 
u jego drzwi.

Strzeżmy się obojętności na cierpienie dru-
giego. Ta bowiem może nas pozbawić ludz-
kich odruchów. Ewangelia ukazuje ten upa-
dek człowieczeństwa pozostawiając bogacza 
bez imienia. Uczmy się mądrej wrażliwości 
na potrzeby bliźnich, abyśmy mieli udział 
w chwale nieba.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

Oto Słowo Pańskie

1

Zapraszamy na Msze św. odprawiane w ję-
zyku łacińskim ze śpiewem gregoriańskim 
w każdą 4 niedzielę miesiąca o godzinie 
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona 
25 września br.
Z piątku 30 września, na sobotę 1 paździer-
nika w naszej parafii, odbędzie się kolejna 
Nocna Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.00,           
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie za-
praszamy parafian do modlitwy, w dogo-
dnej dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i fb.
Od następnej niedzieli, 2 października br., 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym po-
prowadzi „Niedzielne Bliskie Warsztaty Ro-
dzinne”. Działania warsztatowe dla dzieci 
będą odbywały się w każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 
11.30. Już za tydzień warsztaty „Trzymaj-
my się różańca” o godzinie 12.30. Zbiórka 
przy dzwonnicy. Szczegóły na plakatach. 
Zapraszamy całymi rodzinami.
Koła Żywego Różańca zapraszają na 
codzienną modlitwę różańcową we wrześ-
niu: o święte i liczne powołania kapłańskie 
oraz zakonne. Modlitwę w kościele prowa-
dzą poszczególne grupy parafialne: - w po-
niedziałek o godz. 16.30., - we wtorek, śro-
dę i czwartek o godz. 18.30., - w piątek  go-
dzina12.30., - w sobotę o godz. 7.30., - w 
niedzielę o godz. 14.00.
Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa 
Wilanów, w dniu 21 października o godzinie 
17.00. zaprasza na przeprowadzenie de-
baty społecznej z udziałem mieszkańców 
Wilanowa. Głównym celem debaty jest wy-
miana informacji pomiędzy mieszkańcami a 
Policją o występujących zagrożeniach. 

W ramach spotkania zostaną poruszone 
sposoby działania sprawców przestępstw, 
oszustw oraz przekazane informacje jak 
mieszkańcy powinni się zachować w po-
wyższej sytuacji. Planujemy również roz-
począć dyskusję i poruszyć kwestie bez-
pieczeństwa widziane oczami mieszkań-
ców. Zależy nam na tym, żeby z jednej 
strony mieszkańcy ocenili pracę Policji, a      
z drugiej wskazali problemy, które ich zda-
niem powinny zostać rozwiązane. Zakła-
damy, że przedmiotowa dyskusja pozwoli 
na szybkie i sprawne załatwienie spraw 
związanych z szeroko rozumianym bez-
pieczeństwem lub skierowanie Państwa 
do odpowiedniej instytucji w razie po-
trzeby.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
−−

4.

6.

 12.

9.

10.

11.

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.

Modlitwa różańcowa we wrześniu 
prowadzona w kościele 

przez poszczególne grupy parafialne: 
o święte i liczne powołania
kapłańskie oraz zakonne.

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

1 października 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.

29.09. br. – Wieczór uwielbienia. . . . . . . . 2

−−

−−

−−
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8.
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