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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 17, 8-13

Czytanie z Księgi Wyjścia: Amalekici przybyli, 
aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie 
mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. 
Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą       
w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 
wy-ruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, 
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo 
Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, 
miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Moj-
żeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod nie-
go, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli 
jego ręce, je-den z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce 
jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał 
Jozue Amale-ka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata
Wznoszę swe oczy ku górom: * 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 
Pomoc moja od Pana, * 
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, * 
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże. 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie * 
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, † 
jest cieniem nad tobą, * 
stoi po twojej prawicy. 
We dnie nie porazi cię słońce * 
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * 
ochroni twoją duszę. 
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i 
powrotem, * 
teraz i po wszystkie czasy.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 3, 14 – 4, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apo-stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Trwaj       
w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, 
bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. 

Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma 
święte, które mogą cię nauczyć mądrości wio-
dącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 
Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga nat-
chnione i pożyteczne do nauczania, do prze-
konywania, do poprawiania, do wychowania 
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego do-
brego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystu-
sa Jezusa, który będzie sądził żywych i uma-
rłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie 
w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na 
duchu z całą cierpliwością w każdym nau-
czaniu.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Hbr 4, 12

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne 
osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA 
Łk 18, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypo-
wieść o tym, że zawsze powinni się modlić i 
nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, 
który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien 
czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała 
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten 
niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weź-
mie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?»

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
   „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?”. To dramatyczne 
pytanie Jezusa, które pada w kontekście 
wezwania do wiernej i nieustającej modlitwy 
wskazuje na ogromne znaczenie wiary           
w naszym życiu. Słowo z dzisiejszej niedzieli 
ukazuje jej wpływ na wiele wymiarów nasze-
go życia.

   Jest to wymiar modlitwy. Tylko ten, kto 
wierzy w Boga podejmuje modlitwę. Tylko 
ten, kto wierzy w Boga – troskliwego Ojca 
podejmuje wytrwałą, pełną ufności modlitwę.

   Jest to wymiar stosunku do Pisma święte-
go. Tylko człowiek wierzący uważa Pismo 
święte za „natchnione przez Boga i pożyte-
czne”. „Pożyteczne do nauczania, do prze-
koywania, do poprawiania, do wychowywa-
nia w sprawiedliwości”. Szanuje je i znajduje 
dla niego szerokie zastosowanie.

   Jest to wymiar świadectwa. Tylko ten, kto 
wierzy w „Chrystusa Jezusa , który będzie 
sądził żywych i umarłych” będzie głosił Do-
brą Nowinę, głosił ją w każdej sytuacji, napo-
minał, podnosił na duchu. Czy Chrystus już 
dziś znajduje wiarę u mnie?

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

Kierownictwo Komisariatu Policji Warsza-
wa Wilanów, w dniu 28 października o go-
dzinie 17.00. zaprasza na przeprowadze-
nie debaty społecznej z udziałem mieszka-
ńców Wilanowa, która odbędzie się w Wie-
czerniku. Głównym celem debaty jest wy-
miana informacji pomiędzy mieszkańcami 
a Policją o występujących zagrożeniach.      
W ramach spotkania zostaną poruszone 
sposoby działania sprawców przestępstw, 
oszustw oraz przekazane informacje jak 
mieszkańcy powinni się zachować w danej 
sytuacji. Planujemy również rozpocząć dy-
skusję i poruszyć kwestie bezpieczeństwa 
widziane oczami mieszkańców. Zależy 
nam na tym, żeby z jednej strony miesz-
kańcy ocenili pracę Policji, a z drugiej 
wskazali problemy, które ich zdaniem 
powinny zostać rozwiązane. Zakładamy, 
że przedmiotowa dyskusja pozwoli na 
szybkie i sprawne załatwienie spraw zwią-
zanych 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.

Dziś obchodzimy XXII Dzień Papieski pod 
hasłem „Blask prawdy”. Przed kościołem 
członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać 
ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, wspierającej zdolną młodzież 
z małych miasteczek i wsi. Przypominamy, 
że Fundacja ta zajmuje się upamiętnie-
niem pontyfikatu św. Jan Pawła II, przez 
promowanie nauczania Papieża i wspiera-
nie przedsięwzięć społecznych, głównie      
w dziedzinie edukacji i kultury.

Msza św. w intencji członków Bractwa 
Adoracyjnego zostanie odprawiona w naj-
bliższy czwartek, 20 października br.,           
o godz. 18.00.
W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, 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. Zachęcamy wszy-
stkich młodych i starszych do włączania 
się do istniejących Kół Żywego Różańca 
lub tworzenia nowych. Niech nasza modlit-
wa będzie wsparciem w tych trudnych 
czasach.
Rozpoczęliśmy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Informacji 
na temat przebiegu przygotowania udziela 
ks. Maciej Czapliński.

9.

8. Zapraszamy na kurs dla narzeczonych
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii
rozpocznie się 8 marca 2023 roku.
Zachęcamy do wcześniejszego zapisy-
wania się, ponieważ ze względu na wars-
ztatowy charakter kursu zajęcia odbywają
się w małej grupie uczestników.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu
znajdują się na stronie internetowej parafii
w zakładce sakramenty.

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

- w poniedziałek, 17 października, wspo-
mnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika,

- we wtorek, 18 października, święto św.
Łukasza, Ewangelisty,

- w środę, 19 października, wspomnienie
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana,

- w czwartek, 20 października, wspomnie-
nie św. Jana Kantego, kapłana,

- w sobotę, 22 października, wspomnienie
św. Jana Pawła II, papieża.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławie-
ństwa Bożego i wszelkiej pomyślności       
w życiu osobistym, rodzinnym i zawodo-
wym.

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.

KOLOROWO
Barbara Skąpska 

Wystawa Malarstwa

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


   „Zgodnie z decyzją papieża Leona XIII            
z 1885 roku, miesiąc październik jest poświę-
cony modlitwie różańcowej, w której każda      
z czterech tajemnic koncentruje się na jed-
nym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa 
Chrystusa i Jego ukochanej Matki, Maryi. 
Często mówi się nawet, że różaniec jest liną, 
która łączy ziemię z niebem. Że jest to modli-
twa, z której płynie niezwykła moc!  
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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.    

   Czas, w którym przyszedł na świat opiekun 
i wychowawca młodzieży nie należał do spo-
kojnych. Żył w chwili historycznie trudnej pod 
wieloma względami. Wiek XIX to czas rewo-
lucji przemysłowej i związanej z nią urbaniza-
cji i industrializacji, charakteryzujący się ogro-
mnym postępem w dziedzinie techniki. Dla 
Włoch dodatkowo był to okres obfitujący         
w wydarzenia związane z jednoczeniem się 
państwa. Zanim jednak ono nastąpiło, ojczy-
zna Jana Bosko była wielkim „polem bitew-
nym Europy”, które ucierpiało z powodu wo-
jen napoleońskich oraz najazdów i odwrotów 
wojsk austriackich i rosyjskich. Powoływano 
do życia, a następnie rozbijano w pył republi-
ki, nowe królestwa, dynastie. Życie duchowe, 
gospodarcze i społeczne poniosło ciężkie 
straty. W rezultacie zjednoczenie zostało 
osiągnięte kosztem monarchii papieskiej, 
wbrew silnym sprzeciwom Kościoła, co za-
owocowało w najlepszym wypadku obojętno-
ścią religijną, a w większości niechęcią do re-
ligii w ogóle.
   Ale nastroje panujące w miastach nie od 
razu dosięgły młodego Janka. Początkowo 
jego duch i charakter kształtowany był przez 
wiejskie środowisko rodzinne o głęboko 
chrześcijańskich tradycjach.

Przy tworzeniu tego szczególnego różańca 
wszyscy uczyli się, pracowali, rozmawiali i 
przygotowywali serca na spotkanie z Matką 
Bożą podczas modlitwy różańcowej. Bo ka-
żdy uczestnik głęboko wierzył w to co po-
wiedziała Maryja: „Otrzymacie wszystko o co 
prosicie przez odmawianie Różańca”.  
Spotkanie zakończyło się pytaniem do roz-
ważenia: Czy ja potrafię kogokolwiek tak 
mocno kochać, jak robi to Jezus?  

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie w Becchi niedaleko Turynu w Piemoncie. Jego rodzicami byli 
Franciszek Bosko (1774-1817) i Małgorzata Occhiena (1788-1856), kobieta energiczna, pracowita i religijna, późniejsza gospodyni w Ora-
torium syna. Popiersie św. Jana Bosko można oglądać w naszym kościele w kaplicy NajświętszejMaryi Panny. 

Związek pomiędzy wolnością, 
prawdą i miłością 

   Głównym przesłaniem Veritatis splendor 
jest przypomnienie znaczenia nauczania mo-
ralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gu-
bi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, 
wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddala-
jąc się od Boga i poszukując złudnej wolno-
ści poza samą prawdą, człowiek gubi sens i 
właściwą perspektywę swojego życia.
→ PRAWDA. Każdy człowiek jest bytem re-
lacyjnym, to znaczy, że jest przeznaczony do
życia we wspólnocie, a prawdziwe szczęście
osiąga przy drugim człowieku, będąc przy
nim. Najwyższym stopniem takiego bycia
przy drugim człowieku jest miłość, dlatego
miłość przynosi człowiekowi najwyższe
szczęście – jest po prostu spełnieniem na-
szego najgłębszego pragnienia i powołania.
Bez odkrycia tej prawdy, człowiek zawsze
będzie szukał szczęścia gdzie indziej i zaw-
sze będzie niezadowolony i niespełniony.
Prawda ta wyzwala nas od samych siebie i
kieruje do spełnienia w miłości innych osób.
Paradoks polega na tym, iż osiągamy
szczęście dla siebie zapominając o sobie.
→ MIŁOŚĆ. Jest możliwa tylko, gdy w praw-
dzie rozpoznamy ją jako dobro. Dobro bo-
wiem może być prawdziwe lub pozorne. Mi-
łość jest oddaniem siebie, a to jest możliwe
tylko jako dar ze swej wolności.

Trudne doświadczenia 
na początku życia

  Bardzo wcześnie doświadczył pierwszej        
w swoim życiu poważnej straty – gdy miał dwa 
lata zmarł jego ojciec zostawiając żonę, syna       
z pierwszego małżeństwa – Antoniego oraz 
Janka i jego starszego, rodzonego brata – Jó-
zefa. Niewątpliwie doświadczenie to pozwoliło 
mu później lepiej zrozumieć sytuację bezdo-
mnej młodzieży Turynu, która podświadomie 
szukała postaci-ideału, ojca.

Objawienie misji

   W roku 1824, kiedy Janek miał zaledwie 
dziewięć lat, Bóg w tajemniczym widzeniu 
sennym objawia mu jego przyszłą misję. Oto 
jak sam wspomina to wydarzenie: „(…) Byłem 
niedaleko domu, na dużym podwórzu, na któ-
rym bawiło się wielu chłopców. Jedni się śmia-
li, inni grali w coś, wielu przeklinało. Słysząc 
to, rzuciłem się między nich i przy pomocy 
słów i pięści usiłowałem ich uciszyć. W tym 
momencie pojawił się przede mną majestaty-
czny, pięknie ubrany mężczyzna, cały spowity 
białym płaszczem. Jego twarz jaśniała takim 
blaskiem, że nie mogłem na nią patrzeć. 

Zgubne zamknięcie się na 
Prawdę obiektywną i absolutną

    

   Obecny stan duchowy, kulturowy i ideowy 
wielu społeczeństw Europy i szerzej pojmo-
wanego Zachodu wywołany jest bezrefleksyj-
nym przyjęciem koncepcji „społeczeństwa 
otwartego”. Ideałem, który chcieliby osiągnąć 
jego zwolennicy, jest przyjęcie postawy poz-
bawionej absolutnych roszczeń do jakiejkol-
wiek prawdy. Głosi się, że wszystkie kultury i 
poglądy są sobie równe. Każdy, kto utrzymu-
je, że zna prawdę i dąży do niej, staje się au-
tomatycznie wrogiem społeczeństwa otwar-
tego, w którym panuje tolerancja. Tolerancja 
dla wszystkiego, z wyjątkiem posiadania 
swojego, często niepokornego wobec panu-
jącego totalitaryzmu ideowego, światopoglą-
du. Takie „otwieranie” społeczeństwa prowa-
dzi jednak prostą drogą do relatywizmu.     W 
sytuacji, w której zanika umiejętność roz-
różniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, 
nasza kultura i nasze umysły zamykają się 
na sens oraz wartość prawdziwego człowie-
czeństwa.
   Kryzys prawdy – jak zauważa słusznie św. 
Jan Paweł II – znaczy naprzód kryzys pojęć 
(List do rodzin Gratissimam sane, nr 13). 
Dziś narzucane są nowe znaczenie pojęć, 
preferuje się nowe nazewnictwo, wytwarza 
się i lansują zbitki pojęciowe, które zastępują 
i wypierają tradycyjne określenia różnych rze-
czy i sytuacji. W tradycyjnej kulturze za Ary-
stotelesem uznawaliśmy dotąd i uznajemy po 
dziś dzień logikę dwuwartościową – istnieje 
prawda i fałsz. W tym wypadku natomiast 
prawdą jest odtąd właściwie wszystko, i wła-
ściwie wszystko może być uznawane za 
normę.
   W dzisiejszym świecie, gdzie coraz trudniej 
odróżnić nam prawdę od fałszu, zatarciu ule-
gają granice między faktem a opinią, reklamą 
a zmyślnym kłamstwem, media zalewają fale 
tzw. faktów alternatywnych (ang. fake news). 
Konsekwencją tej sytuacji jest nie tylko pow-
szechnie występujący i odnotowany w bada-
niach zamęt w kwestii prawidłowego osądu 
rzeczywistości, ale także ogólny spadek 
zaufania do wszelkich publikowanych treści.
   „Postprawda” to eufemistyczne wyrażenie, 
zastępujące we współczesnym sposobie wy-
rażania się pojęcie kłamstwa. Współczesny 
człowiek już nie „kłamie”, lecz raczej „przesa-
dza”, „błędnie się wyraża”, „wyraża mylny 
osąd”, „selektywnie ujawnia informacje”, 
„kontekstualizuje”, czy wreszcie „przedstawia 
prawdę w korzystnym świetle”. 

Miłość jest ograniczeniem swej wolności ze 
względu na drugą osobę. 
→ WOLNOŚĆ. Człowiek jest wolny, by
otwierać się na innych ludzi, by tworzyć
wspólnotę z nimi. Wolność skoncentrowana
na sobie samej, naznaczona piętnem indywi-
dualizmu i egoizmu, prowadzi do ogołocenia
jej z pierwotnej treści oraz przekreślenia jej
powołania i godności (EV 19). Ojciec Święty
zwraca tu uwagę na jeszcze głębszy aspekt
problemu: „wolność zapiera się samej siebie,
zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia
drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i
respektować konstytutywną więź, jaka łączy
ją z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wy-
swobodzić się od wszelkiej tradycji i autory-
tetu, zamyka się nawet na pierwotne najba-
rdziej oczywiste pewniki prawdy obiektywnej i
powszechnie uznawanej, stanowiącej pod-
stawę życia osobistego i społecznego, wów-
czas człowiek nie przyjmuje już prawdy o do-
bru i złu jako jedynego i niepodważalnego
punktu odniesienia dla swoich decyzji, ale
kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i
zmienną opinią lub po prostu swym egoisty-
cznym interesem i kaprysem” (EV 19). Do-
skonałością wolności i dobra jest zatem
miłość.

Ks. dr Norbert Podhorecki, Przemyśl
Źródło:
https://dzielo.pl/znamy-haslo-i-termin-xxii-dnia-
papieskiego/

     VERITATIS SPLENDOR („Blask prawdy”) – to hasło XXII Dnia Papieskiego i dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych 
podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie 
fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście 
współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania. 

Nazwał mnie po imieniu i kazał stanąć na 
czele tych chłopców. Dodał: „Będziesz musiał 
pozyskać ich przyjaźń dobrocią i miłością, a 
nie pięściami. (…)”.

Pozyskać dobrocią 
a nie pięściami

   Od tego momentu, mimo bardzo jeszcze 
młodego wieku, Janek Bosko robił wszystko, 
aby wypełnić powierzone mu zadanie. Od 
przygodnych kuglarzy i cyrkowców nauczył 
się wielu sztuczek, którymi potem chętnie 
popisywał się przed mieszkańcami swojej 
wioski, a pokazy przeplatał modlitwą, pobo-
żnym śpiewem i powtórzeniem kazania, które 
w niedzielę usłyszał w kościele. Postanowił 
też zostać księdzem, ale niestety matka chło-
pca była zbyt uboga, by łożyć na jego naukę. 
Dlatego opuścił dom rodzinny i imał się róż-
nych zawodów (m.in. krawiectwa, szewstwa, 
stolarstwa), aby zarobić na swoje utrzymanie i 
opłacenie nauczycieli. Nie wiedział jeszcze 
wówczas, jak bardzo przydadzą mu się          
w przyszłej pracy wychowawczej zdobyte 
umiejętności.

   Dzięki własnej zaradności i pomocy matki 
udało mu się ukończyć gimnazjum w Chieri, 
gdzie wraz z kolegami założył w 1832 roku 
swe pierwsze stowarzyszenie, któremu nadał 
nazwę Towarzystwo Wesołości, ponieważ 
jego program opierał się na dwóch zasadach: 
dobrze wypełniać obowiązki chrześcijańskie i 
uczniowskie oraz być wesołym.

Teologiczne studia 
i święcenia w Turynie

   W 1835 roku nareszcie udało mu się zreali-
zować swoje marzenie i wstąpić do semina-
rium duchownego w Chieri, aby sześć lat póź-
niej otrzymać z rąk Arcybiskupa Turynu świę-
cenia kapłańskie. Zdecydował wówczas, by 
nadal pogłębiać swoją wiedzę teologiczną i 
wstąpił do Konwiktu kościelnego św. Franci-
szka z Asyżu w Turynie na kolejne trzy lata 
nauki, w trakcie których miał okazję poznać 
sytuację młodzieży żyjącej w mieście. Był 
przerażony tym, co zobaczył. Młodzi włóczyli 
się po ulicach bez pracy i wykształcenia, pełni 
agresji i nieszczęśliwi. Niektórzy pracowali za 
cenę morderczego, nadludzkiego wysiłku, a 
mimo to nie mieli pieniędzy nawet na miesz-
kanie i jedzenie. Wielu z nich, nie mając za co 
żyć, schodziło na drogę przestępstwa. Ksiądz 
Bosko miał okazję ich poznać w trakcie od-
wiedzin miejscowego więzienia. Spotkania te 
dały mu wiele do myślenia. Wiedział, że chło-
pcy ci zostali aresztowani, gdyż byli wcześniej 
pozbawieni opieki. Powoli dojrzewało w nim 
poczucie, że to właśnie on musi pomóc tym 
biednym, pozbawionym warunków do prawi-
dłowego rozwoju chłopcom i uchronić ich 
przed losem więźniów. 

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Źródło:
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-
przyjaciel-mlodziezy/

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel młodzieży.XXII Dzień Papieski 

Blask Prawdy – Interpretacja hasła.

Różaniec to nie łatwa sprawa… 
w niedzielę 2 października br. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadziła dla 
dzieci z naszej parafii Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzinne. Podczas tych warsztatów 
dzieci i jak się okazało również rodzice, mogli własnoręcznie wykonać różaniec. 
Fot. Krzysztof Saby. Więcej zdjęć na stronie www.parafiawilanow.pl

  Zanim jednak z koralików, gumek, sznur-
ków i medalików powstały różańce, dzieci 
uczestniczyły w zajęciach, poznając taje-
mnice różańca. By lepiej „zobaczyć” ogrom 
miłości Jezusa, mali uczestnicy zostali 
wprowadzeni we wszystkie tajemnice ró-
żańcowe.
Celem spotkania było również pomóc zro-
zumieć dzieciom, czym w istocie jest 
różaniec i jak można go odmawiać. Później 
rozpoczęły się prace praktyczne, które 
wspólnie nazwa-no „Zupełnie NASZ 
różaniec”. 

   Różańce zostały poświęcone w niedzielę        
9 października, podczas Eucharystii dla dzie-
ci, o godzinie 11:30.  
Następne spotkanie z serii Bliskie Warsztaty 
Rodzinne w pierwszą niedzielę listopada.

Zapraszamy!  
Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

  Ale żeby odkryć prawdziwą wartość różań-
ca, trzeba najpierw wziąć go do ręki.   

   Okazja nadarzyła się w niedzielę 2 paź-
dziernika br. Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym poprowadziła dla dzieci z naszej 
parafii Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzinne. 
Podczas tych warsztatów dzieci i jak się oka-
zało również rodzice, mogli własnoręcznie 
wykonać różaniec.
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https://dzielo.pl/znamy-haslo-i-termin-xxii-dnia-papieskiego/Nazwa%C5%82
https://dzielo.pl/znamy-haslo-i-termin-xxii-dnia-papieskiego/Nazwa%C5%82
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   „Zgodnie z decyzją papieża Leona XIII            
z 1885 roku, miesiąc październik jest poświę-
cony modlitwie różańcowej, w której każda      
z czterech tajemnic koncentruje się na jed-
nym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa 
Chrystusa i Jego ukochanej Matki, Maryi. 
Często mówi się nawet, że różaniec jest liną, 
która łączy ziemię z niebem. Że jest to modli-
twa, z której płynie niezwykła moc!  
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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.    

   Czas, w którym przyszedł na świat opiekun 
i wychowawca młodzieży nie należał do spo-
kojnych. Żył w chwili historycznie trudnej pod 
wieloma względami. Wiek XIX to czas rewo-
lucji przemysłowej i związanej z nią urbaniza-
cji i industrializacji, charakteryzujący się ogro-
mnym postępem w dziedzinie techniki. Dla 
Włoch dodatkowo był to okres obfitujący         
w wydarzenia związane z jednoczeniem się 
państwa. Zanim jednak ono nastąpiło, ojczy-
zna Jana Bosko była wielkim „polem bitew-
nym Europy”, które ucierpiało z powodu wo-
jen napoleońskich oraz najazdów i odwrotów 
wojsk austriackich i rosyjskich. Powoływano 
do życia, a następnie rozbijano w pył republi-
ki, nowe królestwa, dynastie. Życie duchowe, 
gospodarcze i społeczne poniosło ciężkie 
straty. W rezultacie zjednoczenie zostało 
osiągnięte kosztem monarchii papieskiej, 
wbrew silnym sprzeciwom Kościoła, co za-
owocowało w najlepszym wypadku obojętno-
ścią religijną, a w większości niechęcią do re-
ligii w ogóle.
   Ale nastroje panujące w miastach nie od 
razu dosięgły młodego Janka. Początkowo 
jego duch i charakter kształtowany był przez 
wiejskie środowisko rodzinne o głęboko 
chrześcijańskich tradycjach.

Przy tworzeniu tego szczególnego różańca 
wszyscy uczyli się, pracowali, rozmawiali i 
przygotowywali serca na spotkanie z Matką 
Bożą podczas modlitwy różańcowej. Bo ka-
żdy uczestnik głęboko wierzył w to co po-
wiedziała Maryja: „Otrzymacie wszystko o co 
prosicie przez odmawianie Różańca”.  
Spotkanie zakończyło się pytaniem do roz-
ważenia: Czy ja potrafię kogokolwiek tak 
mocno kochać, jak robi to Jezus?  

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie w Becchi niedaleko Turynu w Piemoncie. Jego rodzicami byli 
Franciszek Bosko (1774-1817) i Małgorzata Occhiena (1788-1856), kobieta energiczna, pracowita i religijna, późniejsza gospodyni w Ora-
torium syna. Popiersie św. Jana Bosko można oglądać w naszym kościele w kaplicy NajświętszejMaryi Panny. 

Związek pomiędzy wolnością, 
prawdą i miłością 

   Głównym przesłaniem Veritatis splendor 
jest przypomnienie znaczenia nauczania mo-
ralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gu-
bi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, 
wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddala-
jąc się od Boga i poszukując złudnej wolno-
ści poza samą prawdą, człowiek gubi sens i 
właściwą perspektywę swojego życia.
→ PRAWDA. Każdy człowiek jest bytem re-
lacyjnym, to znaczy, że jest przeznaczony do
życia we wspólnocie, a prawdziwe szczęście
osiąga przy drugim człowieku, będąc przy
nim. Najwyższym stopniem takiego bycia
przy drugim człowieku jest miłość, dlatego
miłość przynosi człowiekowi najwyższe
szczęście – jest po prostu spełnieniem na-
szego najgłębszego pragnienia i powołania.
Bez odkrycia tej prawdy, człowiek zawsze
będzie szukał szczęścia gdzie indziej i zaw-
sze będzie niezadowolony i niespełniony.
Prawda ta wyzwala nas od samych siebie i
kieruje do spełnienia w miłości innych osób.
Paradoks polega na tym, iż osiągamy
szczęście dla siebie zapominając o sobie.
→ MIŁOŚĆ. Jest możliwa tylko, gdy w praw-
dzie rozpoznamy ją jako dobro. Dobro bo-
wiem może być prawdziwe lub pozorne. Mi-
łość jest oddaniem siebie, a to jest możliwe
tylko jako dar ze swej wolności.

Trudne doświadczenia 
na początku życia

  Bardzo wcześnie doświadczył pierwszej        
w swoim życiu poważnej straty – gdy miał dwa 
lata zmarł jego ojciec zostawiając żonę, syna       
z pierwszego małżeństwa – Antoniego oraz 
Janka i jego starszego, rodzonego brata – Jó-
zefa. Niewątpliwie doświadczenie to pozwoliło 
mu później lepiej zrozumieć sytuację bezdo-
mnej młodzieży Turynu, która podświadomie 
szukała postaci-ideału, ojca.

Objawienie misji

   W roku 1824, kiedy Janek miał zaledwie 
dziewięć lat, Bóg w tajemniczym widzeniu 
sennym objawia mu jego przyszłą misję. Oto 
jak sam wspomina to wydarzenie: „(…) Byłem 
niedaleko domu, na dużym podwórzu, na któ-
rym bawiło się wielu chłopców. Jedni się śmia-
li, inni grali w coś, wielu przeklinało. Słysząc 
to, rzuciłem się między nich i przy pomocy 
słów i pięści usiłowałem ich uciszyć. W tym 
momencie pojawił się przede mną majestaty-
czny, pięknie ubrany mężczyzna, cały spowity 
białym płaszczem. Jego twarz jaśniała takim 
blaskiem, że nie mogłem na nią patrzeć. 

Zgubne zamknięcie się na 
Prawdę obiektywną i absolutną

    

   Obecny stan duchowy, kulturowy i ideowy 
wielu społeczeństw Europy i szerzej pojmo-
wanego Zachodu wywołany jest bezrefleksyj-
nym przyjęciem koncepcji „społeczeństwa 
otwartego”. Ideałem, który chcieliby osiągnąć 
jego zwolennicy, jest przyjęcie postawy poz-
bawionej absolutnych roszczeń do jakiejkol-
wiek prawdy. Głosi się, że wszystkie kultury i 
poglądy są sobie równe. Każdy, kto utrzymu-
je, że zna prawdę i dąży do niej, staje się au-
tomatycznie wrogiem społeczeństwa otwar-
tego, w którym panuje tolerancja. Tolerancja 
dla wszystkiego, z wyjątkiem posiadania 
swojego, często niepokornego wobec panu-
jącego totalitaryzmu ideowego, światopoglą-
du. Takie „otwieranie” społeczeństwa prowa-
dzi jednak prostą drogą do relatywizmu.     W 
sytuacji, w której zanika umiejętność roz-
różniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, 
nasza kultura i nasze umysły zamykają się 
na sens oraz wartość prawdziwego człowie-
czeństwa.
   Kryzys prawdy – jak zauważa słusznie św. 
Jan Paweł II – znaczy naprzód kryzys pojęć 
(List do rodzin Gratissimam sane, nr 13). 
Dziś narzucane są nowe znaczenie pojęć, 
preferuje się nowe nazewnictwo, wytwarza 
się i lansują zbitki pojęciowe, które zastępują 
i wypierają tradycyjne określenia różnych rze-
czy i sytuacji. W tradycyjnej kulturze za Ary-
stotelesem uznawaliśmy dotąd i uznajemy po 
dziś dzień logikę dwuwartościową – istnieje 
prawda i fałsz. W tym wypadku natomiast 
prawdą jest odtąd właściwie wszystko, i wła-
ściwie wszystko może być uznawane za 
normę.
   W dzisiejszym świecie, gdzie coraz trudniej 
odróżnić nam prawdę od fałszu, zatarciu ule-
gają granice między faktem a opinią, reklamą 
a zmyślnym kłamstwem, media zalewają fale 
tzw. faktów alternatywnych (ang. fake news). 
Konsekwencją tej sytuacji jest nie tylko pow-
szechnie występujący i odnotowany w bada-
niach zamęt w kwestii prawidłowego osądu 
rzeczywistości, ale także ogólny spadek 
zaufania do wszelkich publikowanych treści.
   „Postprawda” to eufemistyczne wyrażenie, 
zastępujące we współczesnym sposobie wy-
rażania się pojęcie kłamstwa. Współczesny 
człowiek już nie „kłamie”, lecz raczej „przesa-
dza”, „błędnie się wyraża”, „wyraża mylny 
osąd”, „selektywnie ujawnia informacje”, 
„kontekstualizuje”, czy wreszcie „przedstawia 
prawdę w korzystnym świetle”. 

Miłość jest ograniczeniem swej wolności ze 
względu na drugą osobę. 
→ WOLNOŚĆ. Człowiek jest wolny, by
otwierać się na innych ludzi, by tworzyć
wspólnotę z nimi. Wolność skoncentrowana
na sobie samej, naznaczona piętnem indywi-
dualizmu i egoizmu, prowadzi do ogołocenia
jej z pierwotnej treści oraz przekreślenia jej
powołania i godności (EV 19). Ojciec Święty
zwraca tu uwagę na jeszcze głębszy aspekt
problemu: „wolność zapiera się samej siebie,
zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia
drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i
respektować konstytutywną więź, jaka łączy
ją z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wy-
swobodzić się od wszelkiej tradycji i autory-
tetu, zamyka się nawet na pierwotne najba-
rdziej oczywiste pewniki prawdy obiektywnej i
powszechnie uznawanej, stanowiącej pod-
stawę życia osobistego i społecznego, wów-
czas człowiek nie przyjmuje już prawdy o do-
bru i złu jako jedynego i niepodważalnego
punktu odniesienia dla swoich decyzji, ale
kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i
zmienną opinią lub po prostu swym egoisty-
cznym interesem i kaprysem” (EV 19). Do-
skonałością wolności i dobra jest zatem
miłość.

Ks. dr Norbert Podhorecki, Przemyśl
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Nazwał mnie po imieniu i kazał stanąć na 
czele tych chłopców. Dodał: „Będziesz musiał 
pozyskać ich przyjaźń dobrocią i miłością, a 
nie pięściami. (…)”.

Pozyskać dobrocią 
a nie pięściami

   Od tego momentu, mimo bardzo jeszcze 
młodego wieku, Janek Bosko robił wszystko, 
aby wypełnić powierzone mu zadanie. Od 
przygodnych kuglarzy i cyrkowców nauczył 
się wielu sztuczek, którymi potem chętnie 
popisywał się przed mieszkańcami swojej 
wioski, a pokazy przeplatał modlitwą, pobo-
żnym śpiewem i powtórzeniem kazania, które 
w niedzielę usłyszał w kościele. Postanowił 
też zostać księdzem, ale niestety matka chło-
pca była zbyt uboga, by łożyć na jego naukę. 
Dlatego opuścił dom rodzinny i imał się róż-
nych zawodów (m.in. krawiectwa, szewstwa, 
stolarstwa), aby zarobić na swoje utrzymanie i 
opłacenie nauczycieli. Nie wiedział jeszcze 
wówczas, jak bardzo przydadzą mu się          
w przyszłej pracy wychowawczej zdobyte 
umiejętności.

   Dzięki własnej zaradności i pomocy matki 
udało mu się ukończyć gimnazjum w Chieri, 
gdzie wraz z kolegami założył w 1832 roku 
swe pierwsze stowarzyszenie, któremu nadał 
nazwę Towarzystwo Wesołości, ponieważ 
jego program opierał się na dwóch zasadach: 
dobrze wypełniać obowiązki chrześcijańskie i 
uczniowskie oraz być wesołym.

Teologiczne studia 
i święcenia w Turynie

   W 1835 roku nareszcie udało mu się zreali-
zować swoje marzenie i wstąpić do semina-
rium duchownego w Chieri, aby sześć lat póź-
niej otrzymać z rąk Arcybiskupa Turynu świę-
cenia kapłańskie. Zdecydował wówczas, by 
nadal pogłębiać swoją wiedzę teologiczną i 
wstąpił do Konwiktu kościelnego św. Franci-
szka z Asyżu w Turynie na kolejne trzy lata 
nauki, w trakcie których miał okazję poznać 
sytuację młodzieży żyjącej w mieście. Był 
przerażony tym, co zobaczył. Młodzi włóczyli 
się po ulicach bez pracy i wykształcenia, pełni 
agresji i nieszczęśliwi. Niektórzy pracowali za 
cenę morderczego, nadludzkiego wysiłku, a 
mimo to nie mieli pieniędzy nawet na miesz-
kanie i jedzenie. Wielu z nich, nie mając za co 
żyć, schodziło na drogę przestępstwa. Ksiądz 
Bosko miał okazję ich poznać w trakcie od-
wiedzin miejscowego więzienia. Spotkania te 
dały mu wiele do myślenia. Wiedział, że chło-
pcy ci zostali aresztowani, gdyż byli wcześniej 
pozbawieni opieki. Powoli dojrzewało w nim 
poczucie, że to właśnie on musi pomóc tym 
biednym, pozbawionym warunków do prawi-
dłowego rozwoju chłopcom i uchronić ich 
przed losem więźniów. 

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Źródło:
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-
przyjaciel-mlodziezy/

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel młodzieży.XXII Dzień Papieski 

Blask Prawdy – Interpretacja hasła.

Różaniec to nie łatwa sprawa… 
w niedzielę 2 października br. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadziła dla 
dzieci z naszej parafii Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzinne. Podczas tych warsztatów 
dzieci i jak się okazało również rodzice, mogli własnoręcznie wykonać różaniec. 
Fot. Krzysztof Saby. Więcej zdjęć na stronie www.parafiawilanow.pl

  Zanim jednak z koralików, gumek, sznur-
ków i medalików powstały różańce, dzieci 
uczestniczyły w zajęciach, poznając taje-
mnice różańca. By lepiej „zobaczyć” ogrom 
miłości Jezusa, mali uczestnicy zostali 
wprowadzeni we wszystkie tajemnice ró-
żańcowe.
Celem spotkania było również pomóc zro-
zumieć dzieciom, czym w istocie jest 
różaniec i jak można go odmawiać. Później 
rozpoczęły się prace praktyczne, które 
wspólnie nazwa-no „Zupełnie NASZ 
różaniec”. 

   Różańce zostały poświęcone w niedzielę        
9 października, podczas Eucharystii dla dzie-
ci, o godzinie 11:30.  
Następne spotkanie z serii Bliskie Warsztaty 
Rodzinne w pierwszą niedzielę listopada.

Zapraszamy!  
Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

  Ale żeby odkryć prawdziwą wartość różań-
ca, trzeba najpierw wziąć go do ręki.   

   Okazja nadarzyła się w niedzielę 2 paź-
dziernika br. Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym poprowadziła dla dzieci z naszej 
parafii Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzinne. 
Podczas tych warsztatów dzieci i jak się oka-
zało również rodzice, mogli własnoręcznie 
wykonać różaniec.

https://dzielo.pl/znamy-haslo-i-termin-xxii-dnia-papieskiego/Nazwa%C5%82
https://dzielo.pl/znamy-haslo-i-termin-xxii-dnia-papieskiego/Nazwa%C5%82
https://dzielo.pl/znamy-haslo-i-termin-xxii-dnia-papieskiego/Nazwa%C5%82
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/
http://www.parafiawilanow.pl
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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 
Wj 17, 8-13

Czytanie z Księgi Wyjścia: Amalekici przybyli, 
aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie 
mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. 
Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą
w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 
wy-ruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, 
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo 
Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, 
miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Moj-
żeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod nie-
go, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli 
jego ręce, je-den z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce 
jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał 
Jozue Amale-ka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata
Wznoszę swe oczy ku górom: * 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 
Pomoc moja od Pana, * 
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, * 
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże. 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie * 
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, † 
jest cieniem nad tobą, * 
stoi po twojej prawicy. 
We dnie nie porazi cię słońce * 
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * 
ochroni twoją duszę. 
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i 
powrotem, * 
teraz i po wszystkie czasy.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 3, 14 – 4, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apo-stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Trwaj       
w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, 
bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. 

Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma 
święte, które mogą cię nauczyć mądrości wio-
dącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 
Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga nat-
chnione i pożyteczne do nauczania, do prze-
konywania, do poprawiania, do wychowania 
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego do-
brego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystu-
sa Jezusa, który będzie sądził żywych i uma-
rłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie 
w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na 
duchu z całą cierpliwością w każdym nau-
czaniu.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Hbr 4, 12

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne 
osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA 
Łk 18, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypo-
wieść o tym, że zawsze powinni się modlić i 
nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, 
który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien 
czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała 
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten 
niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weź-
mie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?»

Oto Słowo Pańskie

XXII Dzień Papieski 
Blask Prawdy – Interpretacja hasła . . . . . 2

Różaniec to nie łatwa sprawa…
Październikowe Bliskie Warsztaty 
Rodzinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel 
młodzieży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa 
Barbary Skąpskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 

na ziemi, gdy przyjdzie?”. To dramatyczne 
pytanie Jezusa, które pada w kontekście 
wezwania do wiernej i nieustającej modlitwy 
wskazuje na ogromne znaczenie wiary           
w naszym życiu. Słowo z dzisiejszej niedzieli 
ukazuje jej wpływ na wiele wymiarów nasze-
go życia.

Jest to wymiar modlitwy. Tylko ten, kto 
wierzy w Boga podejmuje modlitwę. Tylko 
ten, kto wierzy w Boga – troskliwego Ojca 
podejmuje wytrwałą, pełną ufności modlitwę.

Jest to wymiar stosunku do Pisma święte-
go. Tylko człowiek wierzący uważa Pismo 
święte za „natchnione przez Boga i pożyte-
czne”. „Pożyteczne do nauczania, do prze-
koywania, do poprawiania, do wychowywa-
nia w sprawiedliwości”. Szanuje je i znajduje 
dla niego szerokie zastosowanie.

Jest to wymiar świadectwa. Tylko ten, kto 
wierzy w „Chrystusa Jezusa , który będzie 
sądził żywych i umarłych” będzie głosił Do-
brą Nowinę, głosił ją w każdej sytuacji, napo-
minał, podnosił na duchu. Czy Chrystus już 
dziś znajduje wiarę u mnie?

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

Kierownictwo Komisariatu Policji Warsza-
wa Wilanów, w dniu 28 października o go-
dzinie 17.00. zaprasza na przeprowadze-
nie debaty społecznej z udziałem mieszka-
ńców Wilanowa, która odbędzie się w Wie-
czerniku. Głównym celem debaty jest wy-
miana informacji pomiędzy mieszkańcami 
a Policją o występujących zagrożeniach.      
W ramach spotkania zostaną poruszone 
sposoby działania sprawców przestępstw, 
oszustw oraz przekazane informacje jak 
mieszkańcy powinni się zachować w danej 
sytuacji. Planujemy również rozpocząć dy-
skusję i poruszyć kwestie bezpieczeństwa 
widziane oczami mieszkańców. Zależy 
nam na tym, żeby z jednej strony miesz-
kańcy ocenili pracę Policji, a z drugiej 
wskazali problemy, które ich zdaniem 
powinny zostać rozwiązane. Zakładamy, 
że przedmiotowa dyskusja pozwoli na 
szybkie i sprawne załatwienie spraw zwią-
zanych 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.

Dziś obchodzimy XXII Dzień Papieski pod 
hasłem „Blask prawdy”. Przed kościołem 
członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać 
ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, wspierającej zdolną młodzież 
z małych miasteczek i wsi. Przypominamy, 
że Fundacja ta zajmuje się upamiętnie-
niem pontyfikatu św. Jan Pawła II, przez 
promowanie nauczania Papieża i wspiera-
nie przedsięwzięć społecznych, głównie      
w dziedzinie edukacji i kultury.

Msza św. w intencji członków Bractwa 
Adoracyjnego zostanie odprawiona w naj-
bliższy czwartek, 20 października br.,           
o godz. 18.00.
W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, 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. Zachęcamy wszy-
stkich młodych i starszych do włączania 
się do istniejących Kół Żywego Różańca 
lub tworzenia nowych. Niech nasza modlit-
wa będzie wsparciem w tych trudnych 
czasach.
Rozpoczęliśmy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Informacji 
na temat przebiegu przygotowania udziela 
ks. Maciej Czapliński.

9.

8. Zapraszamy na kurs dla narzeczonych
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii
rozpocznie się 8 marca 2023 roku.
Zachęcamy do wcześniejszego zapisy-
wania się, ponieważ ze względu na wars-
ztatowy charakter kursu zajęcia odbywają
się w małej grupie uczestników.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu
znajdują się na stronie internetowej parafii
w zakładce sakramenty.

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

- w poniedziałek, 17 października, wspo-
mnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika,

- we wtorek, 18 października, święto św.
Łukasza, Ewangelisty,

- w środę, 19 października, wspomnienie
bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana,

- w czwartek, 20 października, wspomnie-
nie św. Jana Kantego, kapłana,

- w sobotę, 22 października, wspomnienie
św. Jana Pawła II, papieża.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławie-
ństwa Bożego i wszelkiej pomyślności       
w życiu osobistym, rodzinnym i zawodo-
wym.

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.

KOLOROWO
 Barbara Skąpska 

Wystawa Malarstwa

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