
Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Różańcowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I 
piątek miesiąca. 
W czwartek, 6 października, Msza św. wo-
tywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie zostanie odprawiona o go-
dzinie 17.00., a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne. 
W piątek, 7 października, Msza św. woty-
wna o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie 
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać od godz. 16.00. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00. 
zostanie odprawiana Msza św. w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu. Po Mszy 
zapraszamy na nabożeństwo wynagra-
dzające Sercu Pana Jezusa, prowadzone 
przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej par-
afii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w paździer-
niku w intencji: o miłość, pokój i wierność 
wartościom chrześcijańskim w rodzinach. 
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.
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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
5. PIERWSZE CZYTANIE 

Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Czytanie z Księgi proroka Habakuka: Jak długo, 
Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłu-
chujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty 
nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi nie-
godziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto 
ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 
wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi sło-
wami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by 
można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie 
na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego nie-
chybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go ocze-
kuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a 
sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
* klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego
ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † «Niech nie 
twardnieją wasze serca jak w Meriba, *  
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 6-8. 13-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Przypomi-
nam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 
który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albo-
wiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i 
miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się 
zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Je-
go więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciw-
nościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!

Nabożeństwa w pierwszy 
wtorek i środę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Świętych Aniołów Stróżów  . . . . . . . . . . . 2

Królowo Różańca Świętego, 
módl się za nami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie

1

4.

6.

7.

8.

9.

Już dzisiaj, o godz. 12.30 odbędą się pier-
wsze Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzin-
ne „Trzymajmy się różańca”. Zbiórka o go-
dzinie 12.30, przy dzwonnicy. Warsztaty 
poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy dzieci z rodzicami.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, za-
praszamy rodziców na wspólną modlitwę      
w intencji dzieci, zwłaszcza tych które ode-
szły od Boga i Kościoła, na godz.17.30. 
Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców 
zostanie odprawiona o godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w najbliższą środę, 7 września 
br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeństwo 
Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego 
Serca św. Józefa, przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem.
Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandydatów 
zapraszamy na pierwsze spotkanie              
w czwartek, 6 października o godz. 19.00, 
w kanonii. Kolejne spotkania będą odbywa-
ły się w wybrane czwartki.
W piątek, 7 października br., we wspomnie-
nie Majśw. Maryi Panny Różańcowej o go-
dzinie 12.00.zostanie odprawiona Msza św. 
w intencji członków Kół Żywego Różańca.
Serdecznie zapraszamy młodzież od sió-
dmej klasy do maturalnej na spotkania, któ-
re będą odbywały się w piątki o godz. 19.00 
Pierwsze takie spotkanie już 7 października 
w kanonii.
Siostry Katechetki z naszej parafii organizu-
ją pielgrzymkę do Lichenia dla dzieci i ich 
Rodzin w sobotę, 8 października. Wyjazd     
o 6.00 Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy
u sióstr katechetek lub w zakrystii u s. Jaku-
biny.

10.

K O M E N T A R Z
   „Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – 
a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na 
pomoc! - a Ty nie wysłuchujesz”. Dwa razy, 
zdanie po zdaniu pojawia się zarzut Proroka, 
że Pan nie przychodzi mu z pomocą, gdy on 
uporczywie woła. To poważny zarzut, bo 
uderza w istotne przymioty Boga, takie jak to, 
że jest dobry, sprawiedliwy, troszczy się           
o człowieka.

Myślę, że podobne odczucia wobec Boga
mogą pojawiać się w naszym życiu, na sku-
tek różnorodnych, trudnych doświadczeń, ale 
jako „porządni” katolicy nie mamy odwagi tak 
szczerze stawać przed Panem. Dziś Bóg 
przez proroka Habakuka chce nas zachęcić 
do postawy szczerości przed Nim.

   Zarazem potwierdza, że jest sprawiedliwy i 
nie jest mu obojętny los człowieka i to jak po-
stępuje: „Oto zginie ten, co jest ducha niepra-
wego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. Jedynie wzywa do cierpliwego 
oczekiwania, aż wszystko co zamierzył się 
wypełni.  Bądźmy więc cierpliwi, rozpalajmy w 
sobie na nowo charyzmat Boży i prośmy         
o głębszą wiarę.

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, 
zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości  
w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu 
strzeż z pomocą Ducha Świętego, który 
w nas mieszka.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
1 P 1, 25

Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

EWANGELIA 
Łk 17, 5-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wia-
ry». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak 
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej mor-
wie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się  
w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto  
z was, mając sługę, który orze lub pasie, po-
wie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i 
siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usłu-
guj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty bę-
dziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono 
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 
polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni je-
steśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wy-
konać”».

Oto Słowo Pańskie

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko. . . . 3

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

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.

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

4 października 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. w intencji dzieci, które ode-

szły od wia y i ościo a o az ic  
odziców, p zed Msz  św. będzie 

Różaniec.

PIERWSZA ŚRODA 
MIESIĄCA 

5 października 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefiee, a po 
Mszy nabożeństwo pierwszośrodowe 

do św. Józefa.

12.

11.

13.

14.

Kierownictwo Komisariatu Policji Warsza-
wa Wilanów, w dniu 21 października o go-
dzinie 17.00. zaprasza na przeprowadze-
nie debaty społecznej z udziałem miesz-
kańców Wilanowa. Głównym celem debaty 
jest wymiana informacji pomiędzy miesz-
kańcami a Policją o występujących zagro-
żeniach. W ramach spotkania zostaną po-
ruszone sposoby działania sprawców prze-
stępstw, oszustw oraz przekazane informa-
cje jak mieszkańcy powinni się zachować 
w powyższej sytuacji. Planujemy również 
rozpocząć dyskusję i poruszyć kwestie 
bezpieczeństwa widziane oczami miesz-
kańców. 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 bezpie-
czeństwem lub skierowanie Państwa do 
odpowiedniej instytucji w razie potrzeby.
Zapraszamy na Msze św. odprawiane         
w języku łacińskim ze śpiewem gregoriań-
skim w każdą 4 niedzielę miesiąca o godz. 
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona 
23 października br.  
Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i 
przetworów owocowych. Kiermasz odbę-
dzie się przed dzwonnicą w godz. od 
09.00. do 15.00
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w środę, 5 października, wspomnienie św.
Siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
- w piątek, 7 października, wspomnienie
Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Krzysztofa Groniowskiego,
- śp. Leszka Wójcika.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

15.
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radości.

   Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, 
uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wiel-
cy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi 
dniem i nocą odmawiając święty różaniec.

Św. Ludwik Grignion de Montfort
     Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, 
jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W 
odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go 
nad głową powiedział: "Oto najwspanialszy 
skarb Watykanu!"
   Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo 
ukochałem (...). Przedziwna w swej istocie i 
głębi (...). Oto bowiem na kanwie słów Poz-
drowienia Anielskiego przesuwają się przed 
oczyma naszej duszy główne momenty z ży-
cia Jezusa Chrystusa (...) jakbyśmy obcowali 
z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki ró-
żańca, serce nasze może wprowadzić wszy-
stkie sprawy, które składają się na życie czło-
wieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości... 

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.    

 Liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Aniołów Stróżów obchodzone jest w Kościele katolickim 2 października. W tym roku w tym dniu 
przypada niedziela. Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej, czego przejawem jest modlitwa do Anioła Stróża: Aniele 
Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.

Królowo Różańca Świętego, 
módl się za nami

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".

W tajemnicach radosnych widzimy (...) radość 
rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej 
pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważa-
my w Chrystusie (i razem z Jego Matką) 
wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach 
chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecz-
nego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały 
świat  zmartwychwstaje"

Ojciec Święty Jan Paweł II
   Kiedy w moim życiu przychodzą chwile tru-
dne... Kiedy nie mam ochoty na modlitwę... 
Kiedy jestem załamany, smutny... Wtedy się-
gam po różaniec... To nie jest łatwe... Mówię 
sobie: "Co mi szkodzi, odklepię jedną dziesią-
tkę..." Zaczynam mówić Ojcze Nasz, potem 
dziesięć Zdrowaś Maryjo i rozmyślam o moich 
problemach... Mówię Maryi o tym, co mnie 
boli... Kiedy przychodzi już Chwała Ojcu, 
wszystko się zmienia... Odmawiam kolejne 
dziesiątki... Po takim różańcu, problem znika... 
Na moją twarz wraca uśmiech i idę dalej przez 
życie z ufnością małego dziecka.

   Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Posłuszni poleceniu Matki Naj-
świętszej przekazanemu w licznych objawieniach, bierzemy do naszych rąk Różaniec. Zachę-
tą do praktykowania tej szczególnej formy modlitwy niech będą dla nas poniżej zamieszczone 
świadectwa. 

Szarik (Grigio)

   Pies ks. Bosko pojawiał się znikąd, ale za-
wsze w momencie, gdy świętemu coś gro-
ziło. Chłopcy z oratorium także go widzieli,     
a nawet mieli możliwość pogłaskania go. Nikt 
jednak nie wiedział skąd pies przybywa ani 
dokąd się udaje. Choć ks. Bosko próbował 
się o nim czegoś dowiedzieć, nigdy mu się to 
nie udało. Gdy go zapytano, co sądzi o tym 
psie, stwierdził: „Gdybym powiedział, że to 
anioł, wzbudziłoby to śmiech. Ale nie mogę 
też powiedzieć, by był to zwykły pies”. 

   Przy okazji poszukiwania ciekawostek o 
tym niezwykłym, opatrznościowym psie, tra-
fiłam na bardzo intrygujący artykuł, który do-
tyczy wydarzeń z 1959 roku (!). O tych wyda-
rzeniach opowiedział brat Renato Celato        
w wywiadzie z Bruno Ferrero dla Agenzia 
Info Salesiana. Salezjanie (wśród nich także i 
brat Celato) wracali (5/6 maja 1959 r.) z tru-
mną z relikwiami ks. Bosko z Rzymu do Tu-
rynu. Zatrzymali się po drodze w Livorno, 
choć docelowo tego dnia mieli dotrzeć koło 
4.00 do La Spezia, przyjechali dopiero o 
7.00. Zakrystian, br. Bodrato, otworzył drzwi 
kościoła o 4.30. Zobaczył wtedy psa warują-
cego przed drzwiami, chciał go przegonić. 
Pies nie zareagował.

   Kiedy przyjechali, trumna została wniesio-
na do kościoła i postawiona na dużym stole. 
Pies wszedł za nimi i położył się pod trumną. 
I choć rektor chciał się go pozbyć, by nie 
przeszkadzał w uroczystości, to policja nie 
była w stanie nic zrobić. Pies zazgrzytał zę-
bami i wyglądał na wściekłego. Pozostał tam 
do południa, kiedy zamknięto kościół. Po 
czym wyszedł i zaczął błąkać się wśród chło-
pców na podwórku, którzy naturalnie byli 
szczęśliwi, że pies jest wśród nich. Poklepali 
go. - Sam zrobiłem to samo! - wspominał 
brat Renato. 

    Podczas obiadu pies wszedł z własnej woli 
do pokoju, w którym salezjanie jedli obiad ze 
wspólnotą, a tuż przed ostatnią modlitwą po-
nownie otworzył drzwi i wyszedł.

   Około godziny 14.00 wrócili do kościoła, 
aby przygotować się do wyjazdu. Pies zno-
wu był pod trumną! Wywołało to konsterna-
cję.... Kościół był przecież zamknięty.... Sale-
zjanie załadowali ciężką trumnę do furgone-
tki, a pies wciąż przebywał w pobliżu. W ar-
chiwum brat Renato umieścił fotografię doku-
mentującą ten incydent. Ks. Giraudi, który był 
z bratem Reanot w samochodzie, od czasu 
do czasu powtarzał: „Spójrz i sprawdź, czy 
pies tam jest!”. - I był. Zawsze był za naszą 
furgonetką, nawet w mieście. Widziałem go, 
dopóki nie dotarliśmy do trzeciego zakrętu na 
wzgórzu, potem zniknął - opowiadał brat Ce-
lato.   

Małgorzata Gajos

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

Świętych Aniołów Stróżów 

   "Aniołowie są stworzeniami duchowymi, któ-
re nieustannie wielbią Boga i służą Jego zba-
wczym zamysłom wobec innych stworzeń" - 
wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego 
(KKK). Jak pisze św. Tomasz z Akwinu w Su-
mie Teologicznej "Ad omnia bona nostra co-
operantur angeli" – "Aniołowie współdziałają 
we wszystkim, co dla nas dobre".
   Zgodnie z nauką Kościoła istnienie istot du-
chowych, niecielesnych, które Pismo święte 
nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wia-
ry. Św. Augustyn wyjaśnia, "+Anioł+ oznacza 
funkcję, nie naturę.
   KKK zaznacza, że jako stworzenia czysto 
duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: 
są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, 
które przewyższają doskonałością wszystkie 
stworzenia widzialne. "Świadczy o tym - jak 
czytamy w Księdze Daniela Pisma Świętego 
"blask ich chwały". 
   Z kolei św. Paweł Apostoł w liście do He-
brajczyków napisał, że "są oni wszyscy du-
chami przeznaczonymi do usług, posyłanymi 
na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawie-
nie".
   Biblia wskazuje, że aniołowie są obecni od 
chwili stworzenia i w ciągu całej historii zba-
wienia służą wypełnieniu zamysłu Bożego. 
Czytamy o nich, że zamykają raj ziemski, ra-
tują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę 
Abrahama, czy zwiastują narodziny, czego 
najbardziej znanym przykładem jest anioł Ga-
briel, który zwiastował narodzenie samego 
Jezusa.

    "Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu 
w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się 
wszystkimi ludźmi" - uczy KKK.
   W liturgii Kościół wielokrotnie przywołuje 
ich obecność. Przykładem jest msza św. po-
grzebowa, podczas której zawsze śpiewa się 
"In paradisum deducant te angeli..." – "Niech 
aniołowie zawiodą cię do raju...".
   Św. Bazyli Wielki uczy, że "każdy wierny 
ma u swego boku anioła, jako opiekuna i 
stróża, by prowadził go do życia".
   Wielu świętych pisało i mówiło o aniołach. 
Odnowicielka Karmelu św. Teresa od Jezu-
sa w "Księdze Życia" pisze o wydarzeniu, 
które miało miejsce w klasztorze w Avili         
w 1560 r. "Widziałam anioła, stojącego tuż 
przy mnie z lewego boku, w postaci cielesnej 
(...). Nie był wysokiego wzrostu, raczej mały, 
a bardzo piękny. Z twarzy jego płonącej nie-
bieskim zapałem znać było, że należy do 
naj-wyższego rzędu aniołów, całkiem jakby 
w ogień przemienionych. Musiał być z rzędu 
tych, których nazywają cherubinami (...). 
Ujrzałam w ręku tego anioła długą, złotą włó-
cznię, a grot jej żelazny  u samego końca był 
jakby z ognia. Tą włócznią kilka razy prze-
bijał mi serce, zagłębiając ją aż do wnętrzno-
ści".
   Św. s. Faustyna Kowalska, apostołka Miło-
sierdzia Bożego, w młodości miała objawie-
nia anioła stróża. W jej "Dzienniczku" czyta-
my, że aniołowie towarzyszyli świętej w pod-
różach, prowadzili ją przez czyściec i piekło,

przychodzili do jej celi i wspierali w walce        
z szatanem. Sam Jezus miał jej powiedzieć: 
"Córko Moja, z chwilą, kiedyś poszła do furty, 
postawiłem Cherubina nad bramą, aby jej 
strzegł, bądź spokojna. Kiedy przyszłam         
z rozmowy, którą miałam z Panem, ujrzałam 
obłoczek biały, a w nim Cherubina z rękoma 
złożonymi, spojrzenie jego jak błyskawica; 
poznałam jak ogień miłości Boga pali się      
w tym spojrzeniu..."

   Także św. o. Pio z Pietrelciny OFMCap 
zachęcał do kontaktu z aniołami. "Nigdy nie 
mów, że zostałaś sama ze swoimi trudno-
ściami; Nigdy nie mów, że nie masz nikogo, 
dla kogo możesz otworzyć swoje serce i 
zaufać. Byłaby to ogromna niesprawiedli-
wość dla niebiańskiego posłańca. Zawsze 
jest ktoś, komu możesz powierzyć swoje 
problemy".

   O aniołach słyszymy także w zatwierdzo-
nych przez Kościół objawieniach Matki Bożej 
w Fatimie. W pierwszym objawieniu w 1916 
r. trójce dzieci objawił się Anioł Pokoju a la-
tem tego roku Anioł Portugalii, który powie-
dział: "Jestem Aniołem Stróżem Portugalii.
Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z po-
korą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam
ześle".

Autor: Magdalena Gronek

Źródło:
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Kiedyś spytałem koleżankę, co sądzi o ró-
żańcu... Ona powiedziała, że różaniec to 
"linia telefoniczna z Niebem"... I tak jest 
naprawdę, kiedy my poświęcamy swój czas
i odmawiamy różaniec, Maryja staje przed 
Bogiem i wyprasza dla nas potrzebne łaski! 
Tego nie można zrozumieć, dopóki człowiek 
nie zacznie odmawiać różańca!

   Różaniec jest modlitwą sprawdzoną! To nie 
jest kolejna modlitwa, wymyślona przez 
ludzi... To jest modlitwa dana nam z nieba!

Źródło:
https://www.apostol.pl/

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko – cd.

Połamane skrzypce

   Informacja, że ks. Bosko w młodości grał na 
skrzypcach może być sporym zaskoczeniem. 
(Ile ten człowiek miał talentów!) Jednak, gdy 
Janek został klerykiem postanowił sobie tro-
chę rzeczy, które ujął w 7-punktowym progra-
mie. M.in. zero przyjęć, polowań, gry na skrzy-
pcach, występów jako linoskoczek. Pragnął 
mieć czas dla Boga, postanowił czytać książki 
religijne, walczyć ze słabościami. Musiał się 
jednak parę razy zmierzyć z tym, co postano-
wił. A to wuj go zaprosił na obiad, a to wziął 
udział w polowaniu (czego bardzo żałował),      
a to poproszono go o akompaniament na 
skrzypcach. Jednak widok tańczących do me-
lodii tak go wzburzył, że choć bardzo lubił grę 
na skrzypcach, połamał je. We Wspomnie-
niach pisze:

    "Te trzy zdarzenia były dla mnie jedyną         
w swoim rodzaju nauczką. Jeśli rzeczywiście 
chce się służyć Panu, trzeba więcej czasu po-
święcać na skupienie i refleksje, a odrzucić 
wszelkie materialne rozrywki. Nie dlatego, by 
same w sobie obrażały one Boga, ale  dlate-
go, że przy ich okazji mówi się i robi rzeczy, 
które narażają na szwank przyjaźń z Bogiem, 
a On nakazał nam przecież, byśmy byli czyści 
w myślach, słowach i uczynkach".

"Nieposłuszny Janek" 

   Gdy Janek był w seminarium, postanowił 
przyjaźnić się z tymi, którzy kochali Matkę Bo-
ską, przykładali się do nauki i byli wzorami       
w kościele. Jego dobrym przyjacielem został 
Alojzy Comollo, który zachęcał go, by zamiast 
brać udział w rekreacji, lepiej iść do kościoła i 
modlić się przed Najświętszym Sakramentem. 
W seminarium Komunię świętą można było 
przyjmować tylko w niedzielę i dni świąteczne. 
Jednak część kleryków wymykała się też w ty-
godniu na Mszę do kościoła św. Filipa, w tym 
Janek Bosko. Rezygnowali ze śniadania i do-
łączali po Komunii do reszty udających się do 
szkoły czy sal wykładowych. I choć regulamin 
zabraniał takich manewrów, o czym pisze ks. 
Bosko we Wspomnieniach, to przełożeni do-
skonale o nich wiedzieli, ale nic nie mówili, a 
nawet milcząco aprobowali. 

Wiadomości 
z tamtego świata

   Ks. Bosko miał okazję usłyszeć albo rozma-
wiać z osobami, które zmarły, a które żyły po-
bożnie. Pierwszą osobą, którą usłyszał przy-
szły święty był jego seminaryjny kolega Alojzy 
Comollo. Chłopcy czytając jakąś biografię 
świętego ustalili pół żartem, pół serio, że gdy 
któryś z nich umrze poinformuje drugiego, czy 
został zbawiony. Comollo narobił niezłego ra-
banu w seminarium, gdy nagle na korytarzu 
rozległ się hałas jakby ktoś zajechał powozem 
i dało się słyszeć trzykrotnie: "Bosko, jestem 
zbawiony". Święty wspomina, że potem nie 
zawierał już takich umów.
   Ks. Bosko miał również okazję we śnie roz-
mawiać np. z Dominikiem Savio po jego 
śmierci. 
  Mama ks. Bosko, Małgorzata zmarła w 1956 
roku. W sierpniu 1860 r. ks. Bosko, wracając 
do Oratorium w Turynie, w pobliżu kościoła 
Matki Bożej Pocieszenia (Consolata) zobaczył 
swoją matkę. - Ale jak! Jesteś tutaj? Czy nie 
umarłaś? - powiedział na jej widok. - Jestem 
martwa, ale żyję - usłyszał w odpowiedzi. - A 
czy jesteś szczęśliwa? - zapytał. - Bardzo 
szczęśliwa - odpowiedziała.

Dwóch księży 
w domu wariatów

 Kilka osób stwierdziło, że należy zadbać        
o zdrowie ks. Bosko. Ktoś nawet stwierdził, że 
jest pomylony i powinien trafić do szpitala psy-
chiatrycznego, by lekarze mogli się nim zająć. 
Dwóch księży miało przyjechać po ks. Bosko i 
zawieźć go do szpitala. Przyszli, zaczęli wy-
pytywać o zdrowie, Oratorium, o wielki dom i 
kościół, które miały być przyszłą siedzibą.       
W końcu po odpowiedziach świętego, stwier-
dzili: "to jednak prawda". Zaprosili go na 
przejażdżkę powozem. Ks. Bosko jednak 
przejrzał ich numer, ale grzecznie za nimi 
poszedł. Przepuścił ich, by wsiedli pierwsi, a 
gdy już byli w środku, zatrzasnął drzwiczki i 
zawołał do woźnicy: Szybko do szpitala psy-
chiatrycznego! Czekają tam na tych dwóch 
księży. 

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

6 października 2022 r. 
godz. 17.00. 

Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłaniee 
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

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

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY PIĄTEK  
MIESIĄCA

7 października 2022 r. godz. 12.00. 
Msza św. wotywna 

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
https://www.apostol.pl/
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radości.

Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, 
uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wiel-
cy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi 
dniem i nocą odmawiając święty różaniec.

Św. Ludwik Grignion de Montfort
Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, 

jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W 
odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go 
nad głową powiedział: "Oto najwspanialszy 
skarb Watykanu!"

Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo 
ukochałem (...). Przedziwna w swej istocie i 
głębi (...). Oto bowiem na kanwie słów Poz-
drowienia Anielskiego przesuwają się przed 
oczyma naszej duszy główne momenty z ży-
cia Jezusa Chrystusa (...) jakbyśmy obcowali 
z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki ró-
żańca, serce nasze może wprowadzić wszy-
stkie sprawy, które składają się na życie czło-
wieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości... 

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.    

Liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Aniołów Stróżów obchodzone jest w Kościele katolickim 2 października. W tym roku w tym dniu 
przypada niedziela. Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej, czego przejawem jest modlitwa do Anioła Stróża: Aniele 
Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.

Królowo Różańca Świętego, 
módl się za nami

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".

W tajemnicach radosnych widzimy (...) radość 
rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej 
pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważa-
my w Chrystusie (i razem z Jego Matką) 
wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach 
chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecz-
nego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały 
świat zmartwychwstaje"

Ojciec Święty Jan Paweł II
Kiedy w moim życiu przychodzą chwile tru-

dne... Kiedy nie mam ochoty na modlitwę... 
Kiedy jestem załamany, smutny... Wtedy się-
gam po różaniec... To nie jest łatwe... Mówię 
sobie: "Co mi szkodzi, odklepię jedną dziesią-
tkę..." Zaczynam mówić Ojcze Nasz, potem 
dziesięć Zdrowaś Maryjo i rozmyślam o moich 
problemach... Mówię Maryi o tym, co mnie 
boli... Kiedy przychodzi już Chwała Ojcu, 
wszystko się zmienia... Odmawiam kolejne 
dziesiątki... Po takim różańcu, problem znika... 
Na moją twarz wraca uśmiech i idę dalej przez 
życie z ufnością małego dziecka.

Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Posłuszni poleceniu Matki Naj-
świętszej przekazanemu w licznych objawieniach, bierzemy do naszych rąk Różaniec. Zachę-
tą do praktykowania tej szczególnej formy modlitwy niech będą dla nas poniżej zamieszczone 
świadectwa. 

Szarik (Grigio)

   Pies ks. Bosko pojawiał się znikąd, ale za-
wsze w momencie, gdy świętemu coś gro-
ziło. Chłopcy z oratorium także go widzieli,     
a nawet mieli możliwość pogłaskania go. Nikt 
jednak nie wiedział skąd pies przybywa ani 
dokąd się udaje. Choć ks. Bosko próbował 
się o nim czegoś dowiedzieć, nigdy mu się to 
nie udało. Gdy go zapytano, co sądzi o tym 
psie, stwierdził: „Gdybym powiedział, że to 
anioł, wzbudziłoby to śmiech. Ale nie mogę 
też powiedzieć, by był to zwykły pies”. 

   Przy okazji poszukiwania ciekawostek o 
tym niezwykłym, opatrznościowym psie, tra-
fiłam na bardzo intrygujący artykuł, który do-
tyczy wydarzeń z 1959 roku (!). O tych wyda-
rzeniach opowiedział brat Renato Celato        
w wywiadzie z Bruno Ferrero dla Agenzia 
Info Salesiana. Salezjanie (wśród nich także i 
brat Celato) wracali (5/6 maja 1959 r.) z tru-
mną z relikwiami ks. Bosko z Rzymu do Tu-
rynu. Zatrzymali się po drodze w Livorno, 
choć docelowo tego dnia mieli dotrzeć koło 
4.00 do La Spezia, przyjechali dopiero o 
7.00. Zakrystian, br. Bodrato, otworzył drzwi 
kościoła o 4.30. Zobaczył wtedy psa warują-
cego przed drzwiami, chciał go przegonić. 
Pies nie zareagował.

   Kiedy przyjechali, trumna została wniesio-
na do kościoła i postawiona na dużym stole. 
Pies wszedł za nimi i położył się pod trumną. 
I choć rektor chciał się go pozbyć, by nie 
przeszkadzał w uroczystości, to policja nie 
była w stanie nic zrobić. Pies zazgrzytał zę-
bami i wyglądał na wściekłego. Pozostał tam 
do południa, kiedy zamknięto kościół. Po 
czym wyszedł i zaczął błąkać się wśród chło-
pców na podwórku, którzy naturalnie byli 
szczęśliwi, że pies jest wśród nich. Poklepali 
go. - Sam zrobiłem to samo! - wspominał 
brat Renato. 

    Podczas obiadu pies wszedł z własnej woli 
do pokoju, w którym salezjanie jedli obiad ze 
wspólnotą, a tuż przed ostatnią modlitwą po-
nownie otworzył drzwi i wyszedł.

   Około godziny 14.00 wrócili do kościoła, 
aby przygotować się do wyjazdu. Pies zno-
wu był pod trumną! Wywołało to konsterna-
cję.... Kościół był przecież zamknięty.... Sale-
zjanie załadowali ciężką trumnę do furgone-
tki, a pies wciąż przebywał w pobliżu. W ar-
chiwum brat Renato umieścił fotografię doku-
mentującą ten incydent. Ks. Giraudi, który był 
z bratem Reanot w samochodzie, od czasu 
do czasu powtarzał: „Spójrz i sprawdź, czy 
pies tam jest!”. - I był. Zawsze był za naszą 
furgonetką, nawet w mieście. Widziałem go, 
dopóki nie dotarliśmy do trzeciego zakrętu na 
wzgórzu, potem zniknął - opowiadał brat Ce-
lato.   

Małgorzata Gajos

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

Świętych Aniołów Stróżów 

"Aniołowie są stworzeniami duchowymi, któ-
re nieustannie wielbią Boga i służą Jego zba-
wczym zamysłom wobec innych stworzeń" - 
wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego 
(KKK). Jak pisze św. Tomasz z Akwinu w Su-
mie Teologicznej "Ad omnia bona nostra co-
operantur angeli" – "Aniołowie współdziałają 
we wszystkim, co dla nas dobre".

Zgodnie z nauką Kościoła istnienie istot du-
chowych, niecielesnych, które Pismo święte 
nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wia-
ry. Św. Augustyn wyjaśnia, "+Anioł+ oznacza 
funkcję, nie naturę.

KKK zaznacza, że jako stworzenia czysto 
duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: 
są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, 
które przewyższają doskonałością wszystkie 
stworzenia widzialne. "Świadczy o tym - jak 
czytamy w Księdze Daniela Pisma Świętego 
"blask ich chwały".

Z kolei św. Paweł Apostoł w liście do He-
brajczyków napisał, że "są oni wszyscy du-
chami przeznaczonymi do usług, posyłanymi 
na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawie-
nie".

Biblia wskazuje, że aniołowie są obecni od 
chwili stworzenia i w ciągu całej historii zba-
wienia służą wypełnieniu zamysłu Bożego. 
Czytamy o nich, że zamykają raj ziemski, ra-
tują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę 
Abrahama, czy zwiastują narodziny, czego 
najbardziej znanym przykładem jest anioł Ga-
briel, który zwiastował narodzenie samego 
Jezusa.

"Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu 
w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się 
wszystkimi ludźmi" - uczy KKK.

W liturgii Kościół wielokrotnie przywołuje 
ich obecność. Przykładem jest msza św. po-
grzebowa, podczas której zawsze śpiewa się 
"In paradisum deducant te angeli..." – "Niech 
aniołowie zawiodą cię do raju...".

Św. Bazyli Wielki uczy, że "każdy wierny 
ma u swego boku anioła, jako opiekuna i 
stróża, by prowadził go do życia".

Wielu świętych pisało i mówiło o aniołach. 
Odnowicielka Karmelu św. Teresa od Jezu-
sa w "Księdze Życia" pisze o wydarzeniu, 
które miało miejsce w klasztorze w Avili         
w 1560 r. "Widziałam anioła, stojącego tuż 
przy mnie z lewego boku, w postaci cielesnej 
(...). Nie był wysokiego wzrostu, raczej mały, 
a bardzo piękny. Z twarzy jego płonącej nie-
bieskim zapałem znać było, że należy do 
naj-wyższego rzędu aniołów, całkiem jakby 
w ogień przemienionych. Musiał być z rzędu 
tych, których nazywają cherubinami (...). 
Ujrzałam w ręku tego anioła długą, złotą włó-
cznię, a grot jej żelazny u samego końca był 
jakby z ognia. Tą włócznią kilka razy prze-
bijał mi serce, zagłębiając ją aż do wnętrzno-
ści".

Św. s. Faustyna Kowalska, apostołka Miło-
sierdzia Bożego, w młodości miała objawie-
nia anioła stróża. W jej "Dzienniczku" czyta-
my, że aniołowie towarzyszyli świętej w pod-
różach, prowadzili ją przez czyściec i piekło,

przychodzili do jej celi i wspierali w walce        
z szatanem. Sam Jezus miał jej powiedzieć: 
"Córko Moja, z chwilą, kiedyś poszła do furty, 
postawiłem Cherubina nad bramą, aby jej 
strzegł, bądź spokojna. Kiedy przyszłam         
z rozmowy, którą miałam z Panem, ujrzałam 
obłoczek biały, a w nim Cherubina z rękoma 
złożonymi, spojrzenie jego jak błyskawica; 
poznałam jak ogień miłości Boga pali się      
w tym spojrzeniu..."

Także św. o. Pio z Pietrelciny OFMCap 
zachęcał do kontaktu z aniołami. "Nigdy nie 
mów, że zostałaś sama ze swoimi trudno-
ściami; Nigdy nie mów, że nie masz nikogo, 
dla kogo możesz otworzyć swoje serce i 
zaufać. Byłaby to ogromna niesprawiedli-
wość dla niebiańskiego posłańca. Zawsze 
jest ktoś, komu możesz powierzyć swoje 
problemy".

O aniołach słyszymy także w zatwierdzo-
nych przez Kościół objawieniach Matki Bożej 
w Fatimie. W pierwszym objawieniu w 1916 
r. trójce dzieci objawił się Anioł Pokoju a la-
tem tego roku Anioł Portugalii, który powie-
dział: "Jestem Aniołem Stróżem Portugalii.
Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z po-
korą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam
ześle".

Autor: Magdalena Gronek

Źródło:
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Kiedyś spytałem koleżankę, co sądzi o ró-
żańcu... Ona powiedziała, że różaniec to 
"linia telefoniczna z Niebem"... I tak jest 
naprawdę, kiedy my poświęcamy swój czas
i odmawiamy różaniec, Maryja staje przed 
Bogiem i wyprasza dla nas potrzebne łaski! 
Tego nie można zrozumieć, dopóki człowiek 
nie zacznie odmawiać różańca!

   Różaniec jest modlitwą sprawdzoną! To nie 
jest kolejna modlitwa, wymyślona przez 
ludzi... To jest modlitwa dana nam z nieba!

Źródło:
https://www.apostol.pl/

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko – cd.

Połamane skrzypce

   Informacja, że ks. Bosko w młodości grał na 
skrzypcach może być sporym zaskoczeniem. 
(Ile ten człowiek miał talentów!) Jednak, gdy 
Janek został klerykiem postanowił sobie tro-
chę rzeczy, które ujął w 7-punktowym progra-
mie. M.in. zero przyjęć, polowań, gry na skrzy-
pcach, występów jako linoskoczek. Pragnął 
mieć czas dla Boga, postanowił czytać książki 
religijne, walczyć ze słabościami. Musiał się 
jednak parę razy zmierzyć z tym, co postano-
wił. A to wuj go zaprosił na obiad, a to wziął 
udział w polowaniu (czego bardzo żałował),      
a to poproszono go o akompaniament na 
skrzypcach. Jednak widok tańczących do me-
lodii tak go wzburzył, że choć bardzo lubił grę 
na skrzypcach, połamał je. We Wspomnie-
niach pisze:

    "Te trzy zdarzenia były dla mnie jedyną         
w swoim rodzaju nauczką. Jeśli rzeczywiście 
chce się służyć Panu, trzeba więcej czasu po-
święcać na skupienie i refleksje, a odrzucić 
wszelkie materialne rozrywki. Nie dlatego, by 
same w sobie obrażały one Boga, ale  dlate-
go, że przy ich okazji mówi się i robi rzeczy, 
które narażają na szwank przyjaźń z Bogiem, 
a On nakazał nam przecież, byśmy byli czyści 
w myślach, słowach i uczynkach".

"Nieposłuszny Janek" 

   Gdy Janek był w seminarium, postanowił 
przyjaźnić się z tymi, którzy kochali Matkę Bo-
ską, przykładali się do nauki i byli wzorami       
w kościele. Jego dobrym przyjacielem został 
Alojzy Comollo, który zachęcał go, by zamiast 
brać udział w rekreacji, lepiej iść do kościoła i 
modlić się przed Najświętszym Sakramentem. 
W seminarium Komunię świętą można było 
przyjmować tylko w niedzielę i dni świąteczne. 
Jednak część kleryków wymykała się też w ty-
godniu na Mszę do kościoła św. Filipa, w tym 
Janek Bosko. Rezygnowali ze śniadania i do-
łączali po Komunii do reszty udających się do 
szkoły czy sal wykładowych. I choć regulamin 
zabraniał takich manewrów, o czym pisze ks. 
Bosko we Wspomnieniach, to przełożeni do-
skonale o nich wiedzieli, ale nic nie mówili, a 
nawet milcząco aprobowali. 

Wiadomości 
z tamtego świata

   Ks. Bosko miał okazję usłyszeć albo rozma-
wiać z osobami, które zmarły, a które żyły po-
bożnie. Pierwszą osobą, którą usłyszał przy-
szły święty był jego seminaryjny kolega Alojzy 
Comollo. Chłopcy czytając jakąś biografię 
świętego ustalili pół żartem, pół serio, że gdy 
któryś z nich umrze poinformuje drugiego, czy 
został zbawiony. Comollo narobił niezłego ra-
banu w seminarium, gdy nagle na korytarzu 
rozległ się hałas jakby ktoś zajechał powozem 
i dało się słyszeć trzykrotnie: "Bosko, jestem 
zbawiony". Święty wspomina, że potem nie 
zawierał już takich umów.
   Ks. Bosko miał również okazję we śnie roz-
mawiać np. z Dominikiem Savio po jego 
śmierci. 
  Mama ks. Bosko, Małgorzata zmarła w 1956 
roku. W sierpniu 1860 r. ks. Bosko, wracając 
do Oratorium w Turynie, w pobliżu kościoła 
Matki Bożej Pocieszenia (Consolata) zobaczył 
swoją matkę. - Ale jak! Jesteś tutaj? Czy nie 
umarłaś? - powiedział na jej widok. - Jestem 
martwa, ale żyję - usłyszał w odpowiedzi. - A 
czy jesteś szczęśliwa? - zapytał. - Bardzo 
szczęśliwa - odpowiedziała.

Dwóch księży 
w domu wariatów

 Kilka osób stwierdziło, że należy zadbać        
o zdrowie ks. Bosko. Ktoś nawet stwierdził, że 
jest pomylony i powinien trafić do szpitala psy-
chiatrycznego, by lekarze mogli się nim zająć. 
Dwóch księży miało przyjechać po ks. Bosko i 
zawieźć go do szpitala. Przyszli, zaczęli wy-
pytywać o zdrowie, Oratorium, o wielki dom i 
kościół, które miały być przyszłą siedzibą.       
W końcu po odpowiedziach świętego, stwier-
dzili: "to jednak prawda". Zaprosili go na 
przejażdżkę powozem. Ks. Bosko jednak 
przejrzał ich numer, ale grzecznie za nimi 
poszedł. Przepuścił ich, by wsiedli pierwsi, a 
gdy już byli w środku, zatrzasnął drzwiczki i 
zawołał do woźnicy: Szybko do szpitala psy-
chiatrycznego! Czekają tam na tych dwóch 
księży. 

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

6 października 2022 r. 
godz. 17.00. 

Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłaniee 
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

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

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY PIĄTEK  
MIESIĄCA

7 października 2022 r. godz. 12.00. 
Msza św. wotywna 

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
https://www.apostol.pl/


 

Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Różańcowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I 
piątek miesiąca. 
W czwartek, 6 października, Msza św. wo-
tywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie zostanie odprawiona o go-
dzinie 17.00., a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne. 
W piątek, 7 października, Msza św. woty-
wna o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie 
odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać od godz. 16.00. Pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00. 
zostanie odprawiana Msza św. w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu. Po Mszy 
zapraszamy na nabożeństwo wynagra-
dzające Sercu Pana Jezusa, prowadzone 
przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej par-
afii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. 
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w paździer-
niku w intencji: o miłość, pokój i wierność
wartościom chrześcijańskim w rodzinach.
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.
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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
PIERWSZE CZYTANIE 

Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Czytanie z Księgi proroka Habakuka: Jak długo, 
Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłu-
chujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty 
nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi nie-
godziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto 
ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 
wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi sło-
wami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by 
można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie 
na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego nie-
chybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go ocze-
kuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a 
sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
* klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego
ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † «Niech nie 
twardnieją wasze serca jak w Meriba, *  
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 6-8. 13-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Przypomi-
nam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 
który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albo-
wiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i 
miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się 
zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Je-
go więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciw-
nościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!

Nabożeństwa w pierwszy 
wtorek i środę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Świętych Aniołów Stróżów  . . . . . . . . . . . 2

Królowo Różańca Świętego, 
módl się za nami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie

1

      

K O M E N T A R Z
„Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – 

a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na 
pomoc! - a Ty nie wysłuchujesz”. Dwa razy, 
zdanie po zdaniu pojawia się zarzut Proroka, 
że Pan nie przychodzi mu z pomocą, gdy on 
uporczywie woła. To poważny zarzut, bo 
uderza w istotne przymioty Boga, takie jak to, 
że jest dobry, sprawiedliwy, troszczy się           
o człowieka.

Myślę, że podobne odczucia wobec Boga 
mogą pojawiać się w naszym życiu, na sku-
tek różnorodnych, trudnych doświadczeń, ale 
jako „porządni” katolicy nie mamy odwagi tak 
szczerze stawać przed Panem. Dziś Bóg 
przez proroka Habakuka chce nas zachęcić 
do postawy szczerości przed Nim.

Zarazem potwierdza, że jest sprawiedliwy i 
nie jest mu obojętny los człowieka i to jak po-
stępuje: „Oto zginie ten, co jest ducha niepra-
wego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. Jedynie wzywa do cierpliwego 
oczekiwania, aż wszystko co zamierzył się 
wypełni. Bądźmy więc cierpliwi, rozpalajmy w 
sobie na nowo charyzmat Boży i prośmy         
o głębszą wiarę.

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, 
zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości 
w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu
strzeż z pomocą Ducha Świętego, który 
w nas mieszka.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
1 P 1, 25

Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

EWANGELIA 
Łk 17, 5-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wia-
ry». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak 
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej mor-
wie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się 
w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto 
z was, mając sługę, który orze lub pasie, po-
wie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i 
siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usłu-
guj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty bę-
dziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 
polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni je-
steśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wy-
konać”».

Oto Słowo Pańskie

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko. . . . 3

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

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.

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

4 października 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. w intencji dzieci, które ode-

szły od wia y i ościo a o az ic  
odziców, p zed Msz św. będzie 

Różaniec.

PIERWSZA ŚRODA 
MIESIĄCA 

5 października 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefiee, a po 
Mszy nabożeństwo pierwszośrodowe 

do św. Józefa.

13.

12 .

 

 15.

Kierownictwo Komisariatu Policji Warsza-
wa Wilanów, w dniu 21 października o go-
dzinie 17.00. zaprasza na przeprowadze-
nie debaty społecznej z udziałem miesz-
kańców Wilanowa. Głównym celem debaty 
jest wymiana informacji pomiędzy miesz-
kańcami a Policją o występujących zagro-
żeniach. W ramach spotkania zostaną po-
ruszone sposoby działania sprawców prze-
stępstw, oszustw oraz przekazane informa-
cje jak mieszkańcy powinni się zachować 
w powyższej sytuacji. Planujemy również 
rozpocząć dyskusję i poruszyć kwestie 
bezpieczeństwa widziane oczami miesz-
kańców. 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 bezpie-
czeństwem lub skierowanie Państwa do 
odpowiedniej instytucji w razie potrzeby.
Zapraszamy na Msze św. odprawiane         
w języku łacińskim ze śpiewem gregoriań-
skim w każdą 4 niedzielę miesiąca o godz. 
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona 
23 października br.  
Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i 
przetworów owocowych. Kiermasz odbę-
dzie się przed dzwonnicą w godz. od 
09.00. do 15.00
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w środę, 5 października, wspomnienie św.
Siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
- w piątek, 7 października, wspomnienie
Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Krzysztofa Groniowskiego,
- śp. Leszka Wójcika.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

16.

5.

4.

  6   .

 7.

 8.

Już dzisiaj, o godz. 12.30 odbędą się pier-
wsze Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzin-
ne „Trzymajmy się różańca”. Zbiórka o go-
dzinie 12.30, przy dzwonnicy.  Warsztaty 
poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy dzieci z rodzicami.
Msza Święta wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w poniedziałek, o go-
dzinie 18-stej. Po Mszy odmówimy litanię 
do Ducha Świętego.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, za-
praszamy rodziców na wspólną modlitwę w 
intencji dzieci, zwłaszcza tych które ode-
szły od Boga i Kościoła, na godz.17.30. 
Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców 
zostanie odprawiona o godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w najbliższą środę, 7 września 
br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeństwo 
Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego 
Serca św. Józefa, przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem.
Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandydatów
zapraszamy na pierwsze spotkanie w
czwartek, 6 października o godz. 19.00, w 
kanonii. Kolejne spotkania będą odbywały 
się w wybrane czwartki.
W piątek, 7 października br., we wspomnie-
nie Majśw. Maryi Panny Różańcowej o go-
dzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza św. 
w intencji członków Kół Żywego Różańca.

Pierwsze takie spotkanie już 7 października 
w kanonii.
Siostry Katechetki organizują pielgrzymkę 
do Lichenia dla dzieci i ich Rodzin w sobo-
tę, 8 października. Wyjazd o 6.00 Są je-
szcze wolne miejsca. Zapisy u sióstr kate-
chetek lub w zakrystii u s. Jakubiny.

 10.

11.

Serdecznie zapraszamy młodzież od sió-
dmej klasy do maturalnej na spotkania, któ- 
re będą odbywały się w piątki o godz. 19.00 

14.

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