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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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PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 5, 14-17

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej: Wódz 
syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył 
się siedem razy w Jordanie, według słowa męża 
Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało 
małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy 
wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, 
wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przeko-
nałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza 
Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego 
sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, 
przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» 
Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on 
odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie 
chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, 
ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd 
twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej 
ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Pa-
nu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 2, 8-13

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Pamiętaj na 
Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej 
znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 
słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę 
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz 
z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim 
współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. 
Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królo-
wać będziemy. Jeśli się będziemy Go zapie-
rali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odma-
wiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Por. 1 Tes 5, 18

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bo-
wiem wola Boża względem was w Jezusie 
Chrystusie.

EWANGELIA 
Łk 17, 11-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeru-
zalem, przechodził przez pogranicze Samarii 
i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Za-
trzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezu-
sie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten wi-
dok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się ka-
płanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdro-
wiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym gło-
sem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował 
Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł 
nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: 
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Oto Słowo Pańskie

Wspomnienie św. Jana XXIII . . . . . . . . . 2

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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6. Rozpoczęliśmy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Informacji na
temat przebiegu przygotowania udziela ks.
Maciej Czapliński.
Serdecznie zapraszamy młodzież od siód-
mej klasy do maturalnej na spotkania, które
będą odbywały się w piątki o godz. 19.00.
Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa 
Wilanów, w dniu 28 października o godz.
17.00. zaprasza na przeprowadzenie de-
baty społecznej z udziałem mieszkańców
Wilanowa, która odbędzie się w Wieczer-
niku. Głównym celem debaty jest wymiana
informacji pomiędzy mieszkańcami a Po-
licją o występujących zagrożeniach. W ra-
mach spotkania zostaną poruszone sposo-
by działania sprawców przestępstw,
oszustw oraz przekazane informacje jak 
mieszkańcy powinni się zachować w danej
sytuacji. Planujemy również rozpocząć
dyskusję i poruszyć kwestie bezpieczeń-
stwa widziane oczami mieszkańców. Za-
leży nam na tym, żeby z jednej strony mie-
szkańcy ocenili pracę Policji, a z drugiej
wskazali problemy, które ich zdaniem po-
winny zostać rozwiązane. Zakładamy, że
przedmiotowa dyskusja pozwoli na szybkie
i sprawne załatwienie spraw związanych         
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
lub skierowanie Państwa do odpowiedniej
instytucji w razie potrzeby.
Zapraszamy na Msze św. odprawiane w ję-
zyku łacińskim ze śpiewem gregoriańskim
w każdą 4 niedzielę miesiąca o godz.
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona
23 października br.

K O M E N T A R Z

   „Wódz syryjski Naaman, który był trędowa-
ty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, 
według słów męża Bożego i został oczysz-
czony”. Dziesięciu trędowatych z dzisiejszej 
Ewangelii na słowa Jezusa: „Idźcie, pokażcie 
się kapłanom!”, poszli i w drodze zostali oczy-
szczeni. W obu przypadkach widzimy, jak 
ważne jest posłuszeństwo słowu Boga.            
W tych konkretnych przypadkach przynosi 
owoc uzdrowienia, a patrząc inaczej jest po-
czątkiem rodzenia się wiary, wchodzenia             
w relację z Bogiem. Można powiedzieć, że 
swego rodzaju pierwszym krokiem na drodze 
wiary jest słuchanie Boga. Potwierdza to sam 
Jezus mówiąc: „Pierwsze (przykazanie) jest: 
Słuchaj Izraelu”. 

   Opierając się na dzisiejszym słowie można 
powiedzieć, że drugim krokiem jest zauwa-
żenie owoców posłuszeństwa i podzięko-
wanie za nie. Postawa dziękczynienia Bogu 
pogłębia z Nim relację, ale też chroni nas 
przed popadnięciem w pychę, przypisywania 
wszystkiego sobie.

  Pamiętajmy o postawie posłuszeństwa 
słowu Boga i dziękczynienia, by wzrastać          
w wierze.

KOLOROWO
Barbara Skąpska 

Wystawa Malarstwa

w czwartek, 13 października, wspomnie-
nie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana,
w sobotę, 15 października, wspomnienie 
św. Teresy z Avila, dziewicy i Doktora 
Kościoła.

−−

−−

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

Nabożeństwo Fatimskie 
13 października 2022 r. 

po Mszy św. o godz. 18.00

wraz z procesją wokół 
kościoła 

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

Spotkanie członków Kół Różańcowych 
odbędzie się o godz. 16.00.

Nabożeństwo fatimskie, wraz z procesją 
wokół kościoła zostanie odprawione we 
czwartek, 13 sierpnia br., po Mszy św.             
o godz.18.00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 
XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask 
prawdy”. Przed kościołem członkowie Akcji 
Katolickiej będą zbierać ofiary na rzecz Fu-
ndacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspie-
rającej zdolną młodzież z małych miaste-
czek i wsi. Przypominamy, że Fundacja ta 
zajmuje się upamiętnieniem pontyfikatu św. 
Jan Pawła II, przez promowanie nauczania 
Papieża i wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie 
edukacji i kultury.

W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, 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 po-
wszednie po Mszy św. o godz.17.00. 
Dzieci zapraszamy na wspólny różaniec 
we wtorki i czwartki o godz.17.30.

9.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

09.10. - 13.11.2022 r.
Módlmy się za pośrednictwem Maryi

za naszych kapłanów w parafii,
biskupów i całe duchowieństwo

oraz o nowe święte
powołania kapłańskie.

Gratulujemy księdzu 
dr Maciejowi Raczyńskiemu-Rożkowi  . . 2

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

38. rocznica męczeńskiej śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki  . . . . . . . . . . . . . 3

13.10.2022 r. 
Nabożeństwo fatimskie . . . . . . . . . . . . . . 4

Miło nam poinformować, że nasz chór pa-
rafialny "SanctaeAnnae" zaśpiewa 16 paź-
dziernika o godz.9.00. na Mszy radiowej       
w Bazylice św.Krzyża w Warszawie. Msza 
będzie transmitowana przez Program Pier-
wszy Polskiego Radia, zapraszamy do du-
chowej łączności.

Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachęca-
my do wcześniejszego zapisywania się, po-
nieważ ze względu na warsztatowy chara-
kter kursu zajęcia odbywają się w małej 
grupie uczestników. Szczegółowe informa-
cje doty-czące kursu znajdują się na stronie 
internetowej parafii w zakładce sakramenty.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

 11.

10.

 12.

8.

http://www.parafiawilanow.pl
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radości.

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.    

Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Jana XXIII

Boże Ojcze, który w świętym Janie XXIII, 
Twoim pokornym i wiernym słudze, dałeś 
całemu Kościołowi i każdemu człowiekowi 
żywy obraz dobroci i łagodności Jezusa 
Dobrego Pasterza, który czyni nas Twoim 
ludem, spraw za przyczyną żarliwej modli-
twy Jana XXIII, abyśmy w posłuszeństwie i 
pokoju podążali drogami tego świata ku 
szczęśliwej pełni i Twojej, Boże, bliskości. 
Przez wstawiennictwo świętego Papieża, 
który doświadczał radości życia w rodzinie, 
pozwól, aby nasze rodziny zaznały pokoju i 
pogody ducha”. Amen

Spektakl “Pokonać piekło”

 “Wieczór świadków” 

Uroczysta Msza święta 
rocznicowa   z   modlitwą      
o kanonizację męczennika

dostępna kaplica, w której 
złożone są relikwie sutan-
ny, koszuli oraz przedmio-
tów, jakie w momencie 
śmierci miał ze sobą 
kapelan Solidarności

“Pieśni wiary i wolności” – 
czyli wspólne śpiewanie 
pieśni wykonywanych       
w czasie Mszy świętych 
za Ojczyznę, które odpra-
wiał ks. Popiełuszko.

Więcej informacji o obcho-
dach 38. rocznicy męcze-
ńskiej śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki na stronie:

https://archwwa.pl/aktualnosci/
msza-swieta-spektakl-
spotkanie-ze-swiadkami-
obchody-38-rocznicy-
meczenskiej-smierci-ks-
popieluszki/

  Kochał go cały świat. Był prostym, dobrym, niepozbawionym humoru człowiekiem. Trudno mu było pogodzić się z rolą „więźnia” w 
Pałacu Apostolskim, dlatego wychodził po kryjomu na przechadzki po Rzymie. Dobry Papież tęsknił do kontaktu ze zwykłymi ludźmi. 
Szybko zjednywał sobie zarówno ludzi prostych, jak i pochodzących z „wyższych sfer”. Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża obchodzimy 
11 października.

  Brat i ojciec

   Dziecięca prostota – połączona z dobrocią i 
humorem – była cechą charakterystyczną 
życia Jana XXIII. Czuł się bratem biskupów i 
kapłanów oraz ojcem wszystkich chrześcijan, 
a określenia „brat” i „ojciec” nie były tylko 
często powtarzanymi frazesami. Jego brater-
stwa i ojcostwa doświadczali wszyscy, którzy 
się z nim spotkali. Dlatego nazywano go: pa-
pieżem dobroci, papieżem uśmiechu, papie-
żem wszystkich, przyjacielem wszystkich czy 
proboszczem całego świata. Zasłużył sobie 
na takie określenia. W swoim „Dzienniku du-
szy” pisał: „Czujna dobroć, cierpliwa i pobłaż-
liwa, lepiej i szybciej działa aniżeli surowość i 
rózga. Nie mam pod tym względem ani złu-
dzeń, ani wątpliwości”.
   Podobne słowa zanotował, kiedy został 
mianowany patriarchą Wenecji: „Będę szedł 
dalej swoją drogą, zgodnie z moim usposo-
bieniem. Pokora, prostota, zgodność w «sło-
wach i czynach» z Ewangelią, nieustraszona 
łagodność, cierpliwość niedająca się zwycię-
żyć, ojcowska, nienasycona gorliwość o do-
bro dusz”. W Wenecji można go było spotkać 
siedzącego w kafejce na placu św. Marka i 
rozmawiającego z mieszkańcami miasta. Za-
wsze troszczył się o to, aby mieć bezpośredni 
kontakt z ludźmi. Mawiał: „Taka jest rola pa-
sterza: liczyć owce jedna po drugiej”. Starał 
się wiernie naśladować Chrystusa Dobrego 
Pasterza. Realizował to w codziennej pracy 
duszpasterskiej, w której wyrażał swój ojco-
wski stosunek do ludzi.

  Mimo 81 lat życia do końca pozostał podo-
bny do dziecka poprzez swój serdeczny i 
szczery, pełen dobroci uśmiech. Ten uśmiech 
na jego twarzy pozostał nawet po śmierci – 
jak twierdzi jego osobisty sekretarz ks. Loris 
Capovilla, ostatnio mianowany kardynałem 
przez papieża Franciszka. Pewnego razu Jan 
XXIII powiedział do niego: „Loris, ciało ludzkie 
może się zestarzeć, ale nie oczy i uśmiech. 
Uśmiech to słońce, które wschodzi na us-
tach”.
   Tenże osobisty sekretarz, żegnając się           
z Janem XXIII przed jego śmiercią, powie-
dział do niego: „Ojcze Święty, jestem bied-
nym księdzem. Ty zasługiwałeś, aby mieć 
przy sobie kogoś lepszego. Lecz starałem się 
służyć Ci z całym oddaniem. Proszę o prze-
baczenie, że niekiedy nie spełniłem Twoich 
oczekiwań i pragnień”. Wtedy usłyszał odpo-
wiedź: „Loris, zostawmy teraz te przeprosiny. 
Słuchaj, proszę… Ja znosiłem twoje braki, ty 
znosiłeś moje. Wiesz, co było najważniejsze? 
Że nie zatrzymywaliśmy kamieni, które były 
na nas rzucane, ale je odrzucaliśmy, milcze-
liśmy, cierpieliśmy, modliliśmy się, działa-
liśmy, kochaliśmy i przebaczaliśmy”. To były 
ostatnie i wielkie słowa, które św. Jan XXIII 
przekazał swojemu sekretarzowi. I te słowa 
świadczą najlepiej o postawie całego jego 
życia.

Wzór 
dla współczesnego świata

   Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, 
który cieszył się wielkim zaufaniem Jana 
XXIII i jako ostatni został przyjęty na audie-
ncji papieskiej, modlił się, aby „Bóg, Dawca 
chwały, pozwolił, wcześniej czy później, że 
będziemy oglądać go na ołtarzach jako 
wzór najbardziej potrzebny współczesnemu 
światu”. W czasie jego beatyfikacji w 2000 r. 
Jan Paweł II powiedział: „W pamięci wszy-
stkich utrwalił się obraz papieża Jana z uś-
miechem na twarzy i ramionami szeroko ot-
wartymi, przygarniającymi cały świat. Iluż 
ludzi urzekła prostota jego serca, połączona 
z głęboką znajomością człowieka i jego 
spraw! Powiew nowości, jaki wniósł ten pa-
pież, nie dotyczył doktryny, ale raczej spo-
sobu jej przedstawiania; nowy był jego styl 
mówienia i działania oraz pełen sympatii 
sposób obcowania ze zwykłymi ludźmi i 
możnymi tego świata”.

  Św. papież Jan XXIII został dany „jako 
wzór najbardziej potrzebny współczesnemu 
światu”. Oto najlepsze określenie tego histo-
rycznego wydarzenia, jakim jest ostatnia ka-
nonizacja. W dzisiejszym świecie, gdzie wo-
kół nas wiele nienawiści, gniewu i nieporo-
zumień, Opatrzność Boża daje Kościołowi 
taki wspaniały przykład i wzór. Gdy widzimy, 
że człowiek jest wewnętrznie rozdarty i że        
z tego powodu całe życie ludzi – czy to jed-
nostkowe, czy zbiorowe – przedstawia się 
jako walka, i to walka dramatyczna między 
dobrem i złem, między światłem i ciemno-
ścią (por. KDK 13), tym bardziej potrzebny 
jest nam taki piękny wzór życia, dobroci i 
pokoju. Papież Franciszek z okazji 50. rocz-
nicy śmierci Świętego wypowiedział takie 
słowa: „Papież Jan przekazywał pokój, po-
nieważ miał duszę głęboko pokojową. Po-
kój, jaki przekazywał, był naturalny, pogo-
dny, serdeczny. To pokój, który wraz z jego 
wyborem ukazany został światu i nazwano 
go dobrocią”.

 Ks. Józef Gaweł SCJ
Niedziela Ogólnopolska 19/2014, str. 22-23

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko – cd.
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".

Polski książę w zgromadzeniu

   Postać księdza Bosko zafascynowała pol-
skiego księcia Augusta Czartoryskiego. Poznał 
go osobiście w Paryżu i to spotkanie wywróciło 
świat Augusta do góry nogami. Wyznał wtedy, 
że nie czuje powołania do małżeństwa, ale 
pragnie zostać karmelitą, ks. Bosko poradził 
mu sprawę przemodlić. Zaczęli też kores-
pondować. W międzyczasie książę zapragnął 
wstąpić do zgromadzenia salezjanów, co wca-
le nie było takie łatwe, gdyż jego ojciec wiązał 
z nim zupełnie inne nadzieje. Nawet ksiądz 
Bosko miał wątpliwości właśnie z powodu jego 
książęcego pochodzenia.... August jednak się 
nie poddał, a poparcia szukał nawet u samego 
papieża Leona XIII. Rodzina jeszcze kilka-
krotnie usiłowała zmienić jego decyzję. Ostate-
cznie jednak August złożył śluby, a także zo-
stał kapłanem. Był nim tylko rok, zmarł w wie-
ku 35 lat. Jan Paweł II ogłosił go błogosławio-
nym w 2004 roku. 

Historia pewnej fotografii 

   W roku 1861 ksiądz Bosko zdecydował się 
na sfotografowanie go podczas słuchania spo-
wiedzi młodzieży. Fotografię miał wykonać 
Francesco Serra. Ks. Bosko ostrzegł go je-
dnak: „Pamiętaj, że już trzy czy cztery razy 
pozwoliłem się fotografować, ale nikomu dotąd 
nie udało się tego zrobić”. 

Bilokacja

Święty miał dar bilokacji. 14 października 1878 
roku ksiądz Bosko był w Turynie. Jednak             
w tym czasie we Francji Adele Clement była 
zrozpaczona. Jej dziecko zachorowało. Jej 
mąż wracając do domu zaprosił na wóz na-
potkanego i zmęczonego księdza. Adele opo-
wiedziała przybyszowi o swoim synku, który 
był głuchy, niewidomy i niemy. Ksiądz poradził 
wtedy, by się modlić. 

Wskrzeszenie 
   Ksiądz Bosko otrzymał łaskę wskrzeszania 
zmarłych. W 1866 roku, gdy ks. Bosko prze-
bywał w okolicach Florencji, zmarł mały chło-
piec. Święty zaczął modlić się przez wsta-
wiennictwo Maryi Wspomożycielki Wiernych, 
przyłączyli się też do niego inni kapłani i chło-
piec zaczął oddychać. 
   Inne bardziej znane wskrzeszenie miało 
miejsce w 1849 roku. Umierał 15-letni Carlo, 
który uczęszczał do Oratorium. Akurat ks. Bo-
sko nie było w pobliżu. Inny ksiądz wyspowia-
dał Carla, który jeszcze przed śmiercią wołał 
ks. Bosko. Kiedy święty wrócił do Turynu i do-
wiedział się o śmierci chłopca, pośpieszył do 
jego domu i zapytał: „Jak się ma?”. Służący 
odpowiedział wyraźnie: „Nie żyje od dziesię-
ciu lub jedenastu godzin!” (niektóre raporty 
mówią o 24 godzinach), ale ks. Bosko powie-
dział, że chłopiec „dopiero co zasnął”. Służą-
cy odpowiedział, że wszyscy widzieli jak 
umarł, a lekarz nawet podpisał akt zgonu. Ks. 
Bosko udał się do pokoju chłopca, pozwolił      
w nim zostać jedynie jego matce i ciotce. Ca-
rlo był już owinięty w prześcieradło i gotowy 
do pochówku. Święty pomodlił się i powie-
dział: Carlo, wstań. Chłopiec poruszył się i 
otworzył oczy. Ucieszył się na widok ks. Bo-
sko, wyznał, że podczas ostatniej spowiedzi 
ze strachu nie powiedział wszystkiego i powi-
nien być w piekle. Opowiedział, że śniło mu 
się, że był otoczony bandą demonów, ale za-
interweniowała piękna Pani, która powiedzia-
ła mu, że jest dla niego jeszcze nadzieja. 
Chłopiec wyspowiadał się, a potem głośno 
powiedział, że ks. Bosko go uratował. Żało-
bnicy zgromadzili się wokół Carla. Niewielu 
zauważyło, że mimo witalności, ciało chłopca 
pozostawało zimne, jakby był martwy. W tym 
momencie należało podjąć ważną decyzję. 
Ks. Bosko zwrócił uwagę na wartość dobrej 
spowiedzi i zapytał Carla, czy teraz, kiedy był 
gotowy na niebo, wolałby udać się w to miej-
sce, czy pozostać na ziemi. Chłopiec w obe-
cności matki i bliskich odwrócił wzrok. Miał łzy 
w oczach. Panowała atmosfera cichego 
oczekiwania. Chłopiec w końcu powiedział, 
że chce iść do nieba. Odchylił się do tyłu, 
zamknął oczy i i cicho umarł ponownie. 

Małgorzata Gajos

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

Nie chciał jednak podać swojego nazwiska, ale 
dodał, że za kilka lat jego nazwisko będzie 
w książkach. Następnie stwierdził, że czas na 
niego. Państwo Clement chcieli pójść za nim, 
ale zniknął. Pielęgniarka, która była w pokoju 
obok, poinformowała ich, że jakiś kapłan pod-
szedł do dziecka, dotknął go i chłopczyk wy-
zdrowiał. Po siedmiu latach w ręce kupca i jego 
żona wpadła książka z portretem ks. Bosko. - 
To kapłan, który uzdrowił naszego syna! - za-
wołali. 

I opowiedział mu historię, jak wybrał się ze 
swoimi wychowankami do najlepszego foto-
grafa w Turynie i pomimo starań, żadna foto-
grafia się nie udała. Ks. Bosko zwrócił wtedy 
obecnym uwagę, że fotografia nie wyjdzie, do-
póki nie wyspowiadają się. Został wyśmiany. 
Jednak po godzinie nadal nie było dobrego 
zdjęcia. Po skończonej opowieści święty zwró-
cił się do Serry: „Dlatego mówię teraz tobie, je-
śli jesteś w stanie łaski Bożej, możesz zrobić 
zdjęcie, a jeśli nie, to powiedz to otwarcie i nie 
będziemy nawet próbować”. Wystarczyły dwa 
ujęcia i fotografia wyszła tak świetnie, że nawet 
wychowankowie księdza Bosko krzyknęli: „Se-
rra jest w stanie łaski Bożej!”.
   Ksiądz Bosko chyba był jednym z najbar-
dziej fotografowanych świętych tamtych cza-
sów. Zachowało się trochę fotografii z jego 
wizerunkiem.

Wspomnienie św. Jana XXIII

Uśmiech to słońce, 
które wschodzi na ustach

   Jako papież tęsknił do kontaktu z prostymi 
ludźmi. „Po południu spędzę parę chwil ze 
zwykłymi ludźmi, których jedynym tytułem jest 
godność istot ludzkich i dzieci Bożych” – pi-
sał. Takim sposobem postępowania podbił 
serca rzymian. Trudno mu było pogodzić się z 
rolą „więźnia” w Pałacu Apostolskim, dla-tego 
wychodził po kryjomu na przechadzki po 
Rzymie. Dzięki takiej filozofii życia i podejściu 
do drugiego człowieka szybko zjednywał so-
bie zarówno ludzi prostych, jak i pochodzą-
cych z „wyższych sfer”. Przy tym emanowały 
z niego życzliwość i radość człowieka Boże-
go zaangażowanego całkowicie w sprawę 
głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Uwa-
żał się za proboszcza i duszpasterza całego 
Kościoła. Odwiedzał nie tylko parafie, ale 
także szpitale i więzienia, wszędzie umiał na-
wiązywać serdeczny i bezpośredni kontakt        
z ludźmi – przychodziło mu to bardzo łatwo. 
Nosił w sobie Chrystusowy pokój, który udzie-
lał się wszystkim. „Tym, co najważniejsze        
w życiu, jest Jezus Chrystus, Jego święty Ko-
ściół, Jego Ewangelia, prawda i dobroć”– za-
pisał pod koniec swego życia.

Gratulujemy 
księdzu dr Maciejowi Raczyńskiemu-Rożkowi

Akademia Katolicka w Warszawie poinformowała, 
że ks. dr Maciej Raczyński-Rożek otrzymał grant 
badawczy MINIATURA finansowany przez Naro-
dowe Centrum Nauki. 

W ramach grantu będzie realizować projekt pt. 
„Chrystologia Ducha według Sergiusza Bułgako-
wa i Hansa Ursa von Balthasara”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

https://archwwa.pl/aktualnosci/
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
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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.    

Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Jana XXIII

Boże Ojcze, który w świętym Janie XXIII, 
Twoim pokornym i wiernym słudze, dałeś 
całemu Kościołowi i każdemu człowiekowi 
żywy obraz dobroci i łagodności Jezusa 
Dobrego Pasterza, który czyni nas Twoim 
ludem, spraw za przyczyną żarliwej modli-
twy Jana XXIII, abyśmy w posłuszeństwie i 
pokoju podążali drogami tego świata ku 
szczęśliwej pełni i Twojej, Boże, bliskości. 
Przez wstawiennictwo świętego Papieża, 
który doświadczał radości życia w rodzinie, 
pozwól, aby nasze rodziny zaznały pokoju i 
pogody ducha”. Amen

Spektakl “Pokonać piekło”

 “Wieczór świadków” 

Uroczysta Msza święta 
rocznicowa   z   modlitwą      
o kanonizację męczennika

dostępna kaplica, w której 
złożone są relikwie sutan-
ny, koszuli oraz przedmio-
tów, jakie w momencie 
śmierci miał ze sobą 
kapelan Solidarności

“Pieśni wiary i wolności” – 
czyli wspólne śpiewanie 
pieśni wykonywanych       
w czasie Mszy świętych 
za Ojczyznę, które odpra-
wiał ks. Popiełuszko.

Więcej informacji o obcho-
dach 38. rocznicy męcze-
ńskiej śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki na stronie:

https://archwwa.pl/aktualnosci/
msza-swieta-spektakl-
spotkanie-ze-swiadkami-
obchody-38-rocznicy-
meczenskiej-smierci-ks-
popieluszki/

Kochał go cały świat. Był prostym, dobrym, niepozbawionym humoru człowiekiem. Trudno mu było pogodzić się z rolą „więźnia” w 
Pałacu Apostolskim, dlatego wychodził po kryjomu na przechadzki po Rzymie. Dobry Papież tęsknił do kontaktu ze zwykłymi ludźmi. 
Szybko zjednywał sobie zarówno ludzi prostych, jak i pochodzących z „wyższych sfer”. Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża obchodzimy 
11 października.

  Brat i ojciec

Dziecięca prostota – połączona z dobrocią i 
humorem – była cechą charakterystyczną 
życia Jana XXIII. Czuł się bratem biskupów i 
kapłanów oraz ojcem wszystkich chrześcijan, 
a określenia „brat” i „ojciec” nie były tylko 
często powtarzanymi frazesami. Jego brater-
stwa i ojcostwa doświadczali wszyscy, którzy 
się z nim spotkali. Dlatego nazywano go: pa-
pieżem dobroci, papieżem uśmiechu, papie-
żem wszystkich, przyjacielem wszystkich czy 
proboszczem całego świata. Zasłużył sobie 
na takie określenia. W swoim „Dzienniku du-
szy” pisał: „Czujna dobroć, cierpliwa i pobłaż-
liwa, lepiej i szybciej działa aniżeli surowość i 
rózga. Nie mam pod tym względem ani złu-
dzeń, ani wątpliwości”.

Podobne słowa zanotował, kiedy został 
mianowany patriarchą Wenecji: „Będę szedł 
dalej swoją drogą, zgodnie z moim usposo-
bieniem. Pokora, prostota, zgodność w «sło-
wach i czynach» z Ewangelią, nieustraszona 
łagodność, cierpliwość niedająca się zwycię-
żyć, ojcowska, nienasycona gorliwość o do-
bro dusz”. W Wenecji można go było spotkać 
siedzącego w kafejce na placu św. Marka i 
rozmawiającego z mieszkańcami miasta. Za-
wsze troszczył się o to, aby mieć bezpośredni 
kontakt z ludźmi. Mawiał: „Taka jest rola pa-
sterza: liczyć owce jedna po drugiej”. Starał 
się wiernie naśladować Chrystusa Dobrego 
Pasterza. Realizował to w codziennej pracy 
duszpasterskiej, w której wyrażał swój ojco-
wski stosunek do ludzi.

Mimo 81 lat życia do końca pozostał podo-
bny do dziecka poprzez swój serdeczny i 
szczery, pełen dobroci uśmiech. Ten uśmiech 
na jego twarzy pozostał nawet po śmierci – 
jak twierdzi jego osobisty sekretarz ks. Loris 
Capovilla, ostatnio mianowany kardynałem 
przez papieża Franciszka. Pewnego razu Jan 
XXIII powiedział do niego: „Loris, ciało ludzkie 
może się zestarzeć, ale nie oczy i uśmiech. 
Uśmiech to słońce, które wschodzi na us-
tach”.

Tenże osobisty sekretarz, żegnając się           
z Janem XXIII przed jego śmiercią, powie-
dział do niego: „Ojcze Święty, jestem bied-
nym księdzem. Ty zasługiwałeś, aby mieć 
przy sobie kogoś lepszego. Lecz starałem się 
służyć Ci z całym oddaniem. Proszę o prze-
baczenie, że niekiedy nie spełniłem Twoich 
oczekiwań i pragnień”. Wtedy usłyszał odpo-
wiedź: „Loris, zostawmy teraz te przeprosiny. 
Słuchaj, proszę… Ja znosiłem twoje braki, ty 
znosiłeś moje. Wiesz, co było najważniejsze? 
Że nie zatrzymywaliśmy kamieni, które były 
na nas rzucane, ale je odrzucaliśmy, milcze-
liśmy, cierpieliśmy, modliliśmy się, działa-
liśmy, kochaliśmy i przebaczaliśmy”. To były 
ostatnie i wielkie słowa, które św. Jan XXIII 
przekazał swojemu sekretarzowi. I te słowa 
świadczą najlepiej o postawie całego jego 
życia.

Wzór 
dla współczesnego świata

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, 
który cieszył się wielkim zaufaniem Jana 
XXIII i jako ostatni został przyjęty na audie-
ncji papieskiej, modlił się, aby „Bóg, Dawca 
chwały, pozwolił, wcześniej czy później, że 
będziemy oglądać go na ołtarzach jako 
wzór najbardziej potrzebny współczesnemu 
światu”. W czasie jego beatyfikacji w 2000 r. 
Jan Paweł II powiedział: „W pamięci wszy-
stkich utrwalił się obraz papieża Jana z uś-
miechem na twarzy i ramionami szeroko ot-
wartymi, przygarniającymi cały świat. Iluż 
ludzi urzekła prostota jego serca, połączona 
z głęboką znajomością człowieka i jego 
spraw! Powiew nowości, jaki wniósł ten pa-
pież, nie dotyczył doktryny, ale raczej spo-
sobu jej przedstawiania; nowy był jego styl 
mówienia i działania oraz pełen sympatii 
sposób obcowania ze zwykłymi ludźmi i 
możnymi tego świata”.

Św. papież Jan XXIII został dany „jako 
wzór najbardziej potrzebny współczesnemu 
światu”. Oto najlepsze określenie tego histo-
rycznego wydarzenia, jakim jest ostatnia ka-
nonizacja. W dzisiejszym świecie, gdzie wo-
kół nas wiele nienawiści, gniewu i nieporo-
zumień, Opatrzność Boża daje Kościołowi 
taki wspaniały przykład i wzór. Gdy widzimy, 
że człowiek jest wewnętrznie rozdarty i że        
z tego powodu całe życie ludzi – czy to jed-
nostkowe, czy zbiorowe – przedstawia się 
jako walka, i to walka dramatyczna między 
dobrem i złem, między światłem i ciemno-
ścią (por. KDK 13), tym bardziej potrzebny 
jest nam taki piękny wzór życia, dobroci i 
pokoju. Papież Franciszek z okazji 50. rocz-
nicy śmierci Świętego wypowiedział takie 
słowa: „Papież Jan przekazywał pokój, po-
nieważ miał duszę głęboko pokojową. Po-
kój, jaki przekazywał, był naturalny, pogo-
dny, serdeczny. To pokój, który wraz z jego 
wyborem ukazany został światu i nazwano 
go dobrocią”.

Ks. Józef Gaweł SCJ
Niedziela Ogólnopolska 19/2014, str. 22-23

Ciekawostki z życia św. Jana Bosko – cd.
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".

Polski książę w zgromadzeniu

   Postać księdza Bosko zafascynowała pol-
skiego księcia Augusta Czartoryskiego. Poznał 
go osobiście w Paryżu i to spotkanie wywróciło 
świat Augusta do góry nogami. Wyznał wtedy, 
że nie czuje powołania do małżeństwa, ale 
pragnie zostać karmelitą, ks. Bosko poradził 
mu sprawę przemodlić. Zaczęli też kores-
pondować. W międzyczasie książę zapragnął 
wstąpić do zgromadzenia salezjanów, co wca-
le nie było takie łatwe, gdyż jego ojciec wiązał 
z nim zupełnie inne nadzieje. Nawet ksiądz 
Bosko miał wątpliwości właśnie z powodu jego 
książęcego pochodzenia.... August jednak się 
nie poddał, a poparcia szukał nawet u samego 
papieża Leona XIII. Rodzina jeszcze kilka-
krotnie usiłowała zmienić jego decyzję. Ostate-
cznie jednak August złożył śluby, a także zo-
stał kapłanem. Był nim tylko rok, zmarł w wie-
ku 35 lat. Jan Paweł II ogłosił go błogosławio-
nym w 2004 roku. 

Historia pewnej fotografii 

   W roku 1861 ksiądz Bosko zdecydował się 
na sfotografowanie go podczas słuchania spo-
wiedzi młodzieży. Fotografię miał wykonać 
Francesco Serra. Ks. Bosko ostrzegł go je-
dnak: „Pamiętaj, że już trzy czy cztery razy 
pozwoliłem się fotografować, ale nikomu dotąd 
nie udało się tego zrobić”. 

Bilokacja

Święty miał dar bilokacji. 14 października 1878 
roku ksiądz Bosko był w Turynie. Jednak             
w tym czasie we Francji Adele Clement była 
zrozpaczona. Jej dziecko zachorowało. Jej 
mąż wracając do domu zaprosił na wóz na-
potkanego i zmęczonego księdza. Adele opo-
wiedziała przybyszowi o swoim synku, który 
był głuchy, niewidomy i niemy. Ksiądz poradził 
wtedy, by się modlić. 

Wskrzeszenie 
   Ksiądz Bosko otrzymał łaskę wskrzeszania 
zmarłych. W 1866 roku, gdy ks. Bosko prze-
bywał w okolicach Florencji, zmarł mały chło-
piec. Święty zaczął modlić się przez wsta-
wiennictwo Maryi Wspomożycielki Wiernych, 
przyłączyli się też do niego inni kapłani i chło-
piec zaczął oddychać. 
   Inne bardziej znane wskrzeszenie miało 
miejsce w 1849 roku. Umierał 15-letni Carlo, 
który uczęszczał do Oratorium. Akurat ks. Bo-
sko nie było w pobliżu. Inny ksiądz wyspowia-
dał Carla, który jeszcze przed śmiercią wołał 
ks. Bosko. Kiedy święty wrócił do Turynu i do-
wiedział się o śmierci chłopca, pośpieszył do 
jego domu i zapytał: „Jak się ma?”. Służący 
odpowiedział wyraźnie: „Nie żyje od dziesię-
ciu lub jedenastu godzin!” (niektóre raporty 
mówią o 24 godzinach), ale ks. Bosko powie-
dział, że chłopiec „dopiero co zasnął”. Służą-
cy odpowiedział, że wszyscy widzieli jak 
umarł, a lekarz nawet podpisał akt zgonu. Ks. 
Bosko udał się do pokoju chłopca, pozwolił      
w nim zostać jedynie jego matce i ciotce. Ca-
rlo był już owinięty w prześcieradło i gotowy 
do pochówku. Święty pomodlił się i powie-
dział: Carlo, wstań. Chłopiec poruszył się i 
otworzył oczy. Ucieszył się na widok ks. Bo-
sko, wyznał, że podczas ostatniej spowiedzi 
ze strachu nie powiedział wszystkiego i powi-
nien być w piekle. Opowiedział, że śniło mu 
się, że był otoczony bandą demonów, ale za-
interweniowała piękna Pani, która powiedzia-
ła mu, że jest dla niego jeszcze nadzieja. 
Chłopiec wyspowiadał się, a potem głośno 
powiedział, że ks. Bosko go uratował. Żało-
bnicy zgromadzili się wokół Carla. Niewielu 
zauważyło, że mimo witalności, ciało chłopca 
pozostawało zimne, jakby był martwy. W tym 
momencie należało podjąć ważną decyzję. 
Ks. Bosko zwrócił uwagę na wartość dobrej 
spowiedzi i zapytał Carla, czy teraz, kiedy był 
gotowy na niebo, wolałby udać się w to miej-
sce, czy pozostać na ziemi. Chłopiec w obe-
cności matki i bliskich odwrócił wzrok. Miał łzy 
w oczach. Panowała atmosfera cichego 
oczekiwania. Chłopiec w końcu powiedział, 
że chce iść do nieba. Odchylił się do tyłu, 
zamknął oczy i i cicho umarł ponownie. 

Małgorzata Gajos

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

Nie chciał jednak podać swojego nazwiska, ale 
dodał, że za kilka lat jego nazwisko będzie 
w książkach. Następnie stwierdził, że czas na 
niego. Państwo Clement chcieli pójść za nim, 
ale zniknął. Pielęgniarka, która była w pokoju 
obok, poinformowała ich, że jakiś kapłan pod-
szedł do dziecka, dotknął go i chłopczyk wy-
zdrowiał. Po siedmiu latach w ręce kupca i jego 
żona wpadła książka z portretem ks. Bosko. - 
To kapłan, który uzdrowił naszego syna! - za-
wołali. 

I opowiedział mu historię, jak wybrał się ze 
swoimi wychowankami do najlepszego foto-
grafa w Turynie i pomimo starań, żadna foto-
grafia się nie udała. Ks. Bosko zwrócił wtedy 
obecnym uwagę, że fotografia nie wyjdzie, do-
póki nie wyspowiadają się. Został wyśmiany. 
Jednak po godzinie nadal nie było dobrego 
zdjęcia. Po skończonej opowieści święty zwró-
cił się do Serry: „Dlatego mówię teraz tobie, je-
śli jesteś w stanie łaski Bożej, możesz zrobić 
zdjęcie, a jeśli nie, to powiedz to otwarcie i nie 
będziemy nawet próbować”. Wystarczyły dwa 
ujęcia i fotografia wyszła tak świetnie, że nawet 
wychowankowie księdza Bosko krzyknęli: „Se-
rra jest w stanie łaski Bożej!”.
   Ksiądz Bosko chyba był jednym z najbar-
dziej fotografowanych świętych tamtych cza-
sów. Zachowało się trochę fotografii z jego 
wizerunkiem.

Wspomnienie św. Jana XXIII

Uśmiech to słońce, 
które wschodzi na ustach

Jako papież tęsknił do kontaktu z prostymi 
ludźmi. „Po południu spędzę parę chwil ze 
zwykłymi ludźmi, których jedynym tytułem jest 
godność istot ludzkich i dzieci Bożych” – pi-
sał. Takim sposobem postępowania podbił 
serca rzymian. Trudno mu było pogodzić się z 
rolą „więźnia” w Pałacu Apostolskim, dla-tego 
wychodził po kryjomu na przechadzki po 
Rzymie. Dzięki takiej filozofii życia i podejściu 
do drugiego człowieka szybko zjednywał so-
bie zarówno ludzi prostych, jak i pochodzą-
cych z „wyższych sfer”. Przy tym emanowały 
z niego życzliwość i radość człowieka Boże-
go zaangażowanego całkowicie w sprawę 
głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Uwa-
żał się za proboszcza i duszpasterza całego 
Kościoła. Odwiedzał nie tylko parafie, ale 
także szpitale i więzienia, wszędzie umiał na-
wiązywać serdeczny i bezpośredni kontakt        
z ludźmi – przychodziło mu to bardzo łatwo. 
Nosił w sobie Chrystusowy pokój, który udzie-
lał się wszystkim. „Tym, co najważniejsze        
w życiu, jest Jezus Chrystus, Jego święty Ko-
ściół, Jego Ewangelia, prawda i dobroć”– za-
pisał pod koniec swego życia.

Gratulujemy 
księdzu dr Maciejowi Raczyńskiemu-Rożkowi

Akademia Katolicka w Warszawie poinformowała, 
że ks. dr Maciej Raczyński-Rożek otrzymał grant 
badawczy MINIATURA finansowany przez Naro-
dowe Centrum Nauki. 

W ramach grantu będzie realizować projekt pt. 
„Chrystologia Ducha według Sergiusza Bułgako-
wa i Hansa Ursa von Balthasara”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

https://archwwa.pl/aktualnosci/
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
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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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PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 5, 14-17

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej: Wódz 
syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył 
się siedem razy w Jordanie, według słowa męża 
Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało 
małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy 
wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, 
wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przeko-
nałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza 
Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego 
sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, 
przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» 
Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on 
odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie 
chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, 
ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd 
twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej 
ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Pa-
nu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 2, 8-13

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Pamiętaj na 
Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej 
znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 
słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę 
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz 
z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim 
współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. 
Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królo-
wać będziemy. Jeśli się będziemy Go zapie-
rali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odma-
wiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Por. 1 Tes 5, 18

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bo-
wiem wola Boża względem was w Jezusie 
Chrystusie.

EWANGELIA 
Łk 17, 11-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeru-
zalem, przechodził przez pogranicze Samarii 
i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Za-
trzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezu-
sie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten wi-
dok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się ka-
płanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdro-
wiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym gło-
sem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował 
Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł 
nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: 
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Oto Słowo Pańskie

Wspomnienie św. Jana XXIII . . . . . . . . . 2

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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 6. Rozpoczęliśmy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Informacji na
temat przebiegu przygotowania udziela ks.
Maciej Czapliński.
Serdecznie zapraszamy młodzież od siód-
mej klasy do maturalnej na spotkania, które
będą odbywały się w piątki o godz. 19.00.
Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa 
Wilanów, w dniu 28 października o godz.
17.00. zaprasza na przeprowadzenie de-
baty społecznej z udziałem mieszkańców
Wilanowa, która odbędzie się w Wieczer-
niku. Głównym celem debaty jest wymiana
informacji pomiędzy mieszkańcami a Po-
licją o występujących zagrożeniach. W ra-
mach spotkania zostaną poruszone sposo-
by działania sprawców przestępstw,
oszustw oraz przekazane informacje jak 
mieszkańcy powinni się zachować w danej
sytuacji. Planujemy również rozpocząć
dyskusję i poruszyć kwestie bezpieczeń-
stwa widziane oczami mieszkańców. Za-
leży nam na tym, żeby z jednej strony mie-
szkańcy ocenili pracę Policji, a z drugiej
wskazali problemy, które ich zdaniem po-
winny zostać rozwiązane. Zakładamy, że
przedmiotowa dyskusja pozwoli na szybkie
i sprawne załatwienie spraw związanych         
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
lub skierowanie Państwa do odpowiedniej
instytucji w razie potrzeby.
Zapraszamy na Msze św. odprawiane w ję-
zyku łacińskim ze śpiewem gregoriańskim
w każdą 4 niedzielę miesiąca o godz.
20.00. Najbliższa Msza będzie odprawiona
23 października br.

K O M E N T A R Z

„Wódz syryjski Naaman, który był trędowa-
ty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, 
według słów męża Bożego i został oczysz-
czony”. Dziesięciu trędowatych z dzisiejszej 
Ewangelii na słowa Jezusa: „Idźcie, pokażcie 
się kapłanom!”, poszli i w drodze zostali oczy-
szczeni. W obu przypadkach widzimy, jak 
ważne jest posłuszeństwo słowu Boga.            
W tych konkretnych przypadkach przynosi 
owoc uzdrowienia, a patrząc inaczej jest po-
czątkiem rodzenia się wiary, wchodzenia             
w relację z Bogiem. Można powiedzieć, że 
swego rodzaju pierwszym krokiem na drodze 
wiary jest słuchanie Boga. Potwierdza to sam 
Jezus mówiąc: „Pierwsze (przykazanie) jest: 
Słuchaj Izraelu”. 

Opierając się na dzisiejszym słowie można 
powiedzieć, że drugim krokiem jest zauwa-
żenie owoców posłuszeństwa i podzięko-
wanie za nie. Postawa dziękczynienia Bogu 
pogłębia z Nim relację, ale też chroni nas 
przed popadnięciem w pychę, przypisywania 
wszystkiego sobie.

Pamiętajmy o postawie posłuszeństwa 
słowu Boga i dziękczynienia, by wzrastać          
w wierze.

KOLOROWO
Barbara Skąpska 

Wystawa Malarstwa

w czwartek, 13 października, wspomnie-
nie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana,
w sobotę, 15 października, wspomnienie 
św. Teresy z Avila, dziewicy i Doktora 
Kościoła.

−−

−−

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

Nabożeństwo Fatimskie 
13 października 2022 r. 

po Mszy św. o godz. 18.00

wraz z procesją wokół 
kościoła 

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

Spotkanie członków Kół Różańcowych 
odbędzie się o godz. 16.00.

Nabożeństwo fatimskie, wraz z procesją 
wokół kościoła zostanie odprawione we 
czwartek, 13 sierpnia br., po Mszy św.             
o godz.18.00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 
XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask 
prawdy”. Przed kościołem członkowie Akcji 
Katolickiej będą zbierać ofiary na rzecz Fu-
ndacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspie-
rającej zdolną młodzież z małych miaste-
czek i wsi. Przypominamy, że Fundacja ta 
zajmuje się upamiętnieniem pontyfikatu św. 
Jan Pawła II, przez promowanie nauczania 
Papieża i wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie 
edukacji i kultury.

W październiku zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej w intencji naszej pa-
rafii, 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 po-
wszednie po Mszy św. o godz.17.00. 
Dzieci zapraszamy na wspólny różaniec 
we wtorki i czwartki o godz.17.30.

9.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

09.10. - 13.11.2022 r.
 Módlmy się za pośrednictwem Maryi

za naszych kapłanów w parafii,
biskupów i całe duchowieństwo

oraz o nowe święte
powołania kapłańskie.

Gratulujemy księdzu 
dr Maciejowi Raczyńskiemu-Rożkowi  . . 2

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

38. rocznica męczeńskiej śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki  . . . . . . . . . . . . . 3

13.10.2022 r. 
Nabożeństwo fatimskie . . . . . . . . . . . . . . 4

Miło nam poinformować, że nasz chór pa-
rafialny "SanctaeAnnae" zaśpiewa 16 paź-
dziernika o godz.9.00. na Mszy radiowej       
w Bazylice św.Krzyża w Warszawie. Msza 
będzie transmitowana przez Program Pier-
wszy Polskiego Radia, zapraszamy do du-
chowej łączności.

Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachęca-
my do wcześniejszego zapisywania się, po-
nieważ ze względu na warsztatowy chara-
kter kursu zajęcia odbywają się w małej 
grupie uczestników. Szczegółowe informa-
cje doty-czące kursu znajdują się na stronie 
internetowej parafii w zakładce sakramenty.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

 11.

 10.

 12.

8.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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