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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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 
Syr 35, 12-14. 16-18

Czytanie z Mądrości Syracha: Pan jest sędzią, 
który nie ma względu na osoby. Nie będzie 
miał On względu na osobę przeciw biednemu, 
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. 
Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, 
kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodoba-
niem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosię-
gnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie 
obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie 
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie 
się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło 
czyniącym, * 
by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
Pan słyszy wołających o pomoc * 
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 
ocala upadłych na duchu. 
Pan odkupi dusze sług swoich, * 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 4, 6-9. 16-18

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apo-stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Krew 
moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila 
mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale 
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się 
Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szyb-
ko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie 
nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im 
to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął 
przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze 
mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby

W Klimatach:

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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6. Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać
do przeznaczonych na ten cel kontene-
rów.
Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają
na wieczór uwielbienia 27 października
o godzinie 21.00.
Kierownictwo Komisariatu Policji Warsza-
wa Wilanów, w dniu 28 października o go-
dzinie 17.00. zaprasza na przeprowadze-
nie debaty społecznej z udziałem miesz-
kańców Wilanowa, która odbędzie się
w Wieczerniku.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachę-
camy do wcześniejszego zapisywania się,
ponieważ ze względu na warsztatowy
charakter kursu zajęcia odbywają się
w małej grupie uczestników. Szczegółowe
informacje dotyczące kursu znajdują się
na stronie internetowej parafii w zakładce
sakramenty.
Osoby pragnące dołączyć do Kół Żywego
Różańca mogą zgłaszać się przy wyjściu
z kościoła u członków róż różańcowych.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia modli-
twy różańcowej przez wszystkich, bez
względu na wiek, którzy pragną swoją
modlitwą wspierać Kościół i naszą Ojczy-
znę.
Narodowe święto Niepodległości przypa-
da w piątek, 11 listopada br., w tym dniu
o godz. 10.00, w Świątyni Opatrzności
Bożej Jego Eminencja Kazimierz Kard.
Nycz odprawi Mszę św. w intencji Ojczy-
zny a o godz. 17.00 rozpocznie się kon-
cert z okazji Narodowego Święta Niepo-

Dziś przypada Niedziela Misyjna, która    
rozpoczyna Tydzień Misyjny. Z tej okazji       
w sposób szczególny modlimy się za 
wszystkich świeckich i osoby duchowne, 
które poświęciły się głoszeniu Ewangelii      
w krajach misyjnych.
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 mo-
dlitwa będzie wsparciem w tych trudnych 
czasach.
Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem 
gregoriańskim zostanie odprawiona o go-
dzinie 20.00. 
We wtorek, 1 listopada, przeżywać bę-
dziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Proce-
sja na cmentarz wyruszy z naszego koś-
cioła zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po 
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpra-
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.
W dniach od 1 do 8 listopada można co-
dziennie zyskać odpust zupełny za pobo-
żne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych. Warun-
kiem podstawowym uzyskania odpustu 
jest stan łaski uświęcającej.

11.

12.

wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też 
zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od 
wszelkiego złego czynu i ocali mnie, 
przyjmując do swego królestwa niebieskiego; 
Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
2 Kor 5, 19

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam 
zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Łk 18, 9-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w 
siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świą-
tyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się mo-
dlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 
co nabywam”.nA celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do 
domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
   „Pan jest sędzią, który nie ma względu na 
osoby” mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie    
z księgi Mądrości Syracha, a św. Paweł do-
powiada, że Bóg jest sprawiedliwym Sędzią. 
To pocieszająca prawda o Bogu w kontekście 
nas – ludzi. 
   Nasze pochodzenie, status społeczny, wy-
kształcenie, zdolności, poziom inteligencji, na-
sze upadki i grzeszność nie są przeszkodą 
dla Boga, by nas usprawiedliwić, by być blisko 
nas.
   Jest jednak coś co nas na Boga otwiera lub 
zamyka, robi przestrzeń dla Jego działania 
lub wręcz przeciwnie. Służba Panu z upodo-
baniem, pokorna modlitwa, skruszone serce, 
postawa na wzór celnika otwiera nas na Bo-
ga. Zadufanie w sobie, pycha, buta, próż-
ność, pogardzanie innymi, postawa na wzór 
faryzeusza przeciwnie, zamyka nas na Boże 
działanie.
   Prośmy dzisiaj słowami celnika: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika” o właściwą 
postawę przed Bogiem.

1 listopada 2022 rok – Uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. w kościele będą sprawowane o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego k  ościoła po Mszy św. o godz. 11.30. Po pro-
cesji, ok. godz. 13.30. zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu w intencji zmar-
łych polecanych w wypominkach.

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych.
 Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.
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Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel 
młodzieży – cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Pańska Siejba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

27.10.2022 r. – Wieczór
uwielbienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ciąg dalszy ze strony 2.

Pańska Siejba
Kanał można subskrybować, aby otrzy-
mywać powiadomienia o nowych filmach.
Listy z filmami ułożonymi w grupach tema-
tycznych znajdują się pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/
UCnZgASrJd_q5BxMLytcFswg/playlists
Jakie filmy znajdziemy na kanale Pańska
Siejba?
Cykl konferencji "Szkoła relacji" - 11 fil-
mów na temat budowania relacji opartych 
na podręczniku przygotowanym przez 
Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. Konfere-
ncje zostały wygłoszone dla Grupy Przy-
jaciół Oblubieńca z naszej parafii:
Tydzień 1 - Temperament a relacje
Tydzień 2 - Komunikacja
Tydzień 3 - Sztuka porozumiewania się
Tydzień 4 - Konflikty
Tydzień 5a - Komunikacja
Tydzień 5b - Trudne relacje
Tydzień 6 - Przyjaźń
Tydzień 7 - Miłość
Tydzień 8 - W poszukiwaniu miłości.
Tydzień 9 - Okazywanie Miłości
Tydzień 10 - Relacje w rodzinie 
Zapraszamy do korzystania z zasobów ka-
nału Pańska Siejba.

Opracowanie Elżbieta Wrotek

dległości pt. „Requiem dla świata”. Zapro-
szenie na Mszę św. i koncert Można od-
bierać w zakrystii. 
Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i 
owoców, na który serdecznie zapraszamy.
W tym tygodniu, w czwartek 28 paździer-
nika, przypada święto św. Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza. Wszystkim obcho-
dzącym w tym tygodniu imieniny, składa-
my życzenia błogosławieństwa Bożego i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.
Pracownicy Niepublicznej Specjalnej 
Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bo-
janowskiego prowadzą przed kościołem 
kwestę na potrzeby szkoły, w której ucz-
niami są dzieci z głębokim autyzmem.
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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.    

o Stanisławie Kostce i jego bracie Pawle, dwój-
ce młodych ludzi, którzy wyruszyli w daleką
drogę do Wiednia, by tam wejść w dorosłość.
Obu niczego nie brakowało. Mieli miłość i
wsparcie rodziny, zabezpieczenie finansowe,
otwarte głowy i wolność wyboru. Dlaczego
więc się poróżnili i dlaczego ich życie potoczyło
się w tak różnych kierunkach?
W przedstawieniu grę aktorską uzupełniają 
animację  i c yfrowa  scenografia  zaczerpnięte 
z komiksu pod tym samym tytułem.

"Abba powiedz Słowo" - Cykl filmików AB-
BA POWIEDZ SŁOWO został poświęcony 
mądrości Ojców Pustyni, która utrwalona       
w krótkich historiach, zwanych "Apoftegma-
tami", ukazuje drogę odkrywania Boga. Au-
tor tego cyklu próbuje pokazać ich bogactwo 
i aktualność w dzisiejszych czasach, nieza-
leżnie od realizowanego życiowego powo-
łania.

Dostępne są cztery fimy pt. Boży wariaci, 
Cięciwa, Ora et labora, Na pustyni.

Ciąg dalszy na stronie 4.

Jakie filmy znajdziemy na kanale Pańska 
Siejba?
"Kształt Krzyża" - 14 filmów; każdy film za-
wiera rozważanie jednej stacji drogi krzyżo-
wej.
"Bóg posłał Syna" - 19 filmów i co tydzień 
przybywa nowy z komentarzem ks. Macieja 
do niedzielnych czytań. 
"Napisane w ogniu" - cztery filmy z krótkimi 
opowiadaniami napisanymi z potrzeby serca, 
ogrzanego. Dostępne są kilkuminutowe filmy 
pt. Mapa, 

 Spotkanie, 
 Wspólnota 
 W drodze.

"Co w ławie piszczy" - cykl 8 filmów z wy-
powiedziami ks. Macieja na temat życia Koś-
cioła. Jakie tematy zostały już omówione?
 Czy wszyscy wierzymy w jednego Bo-

ga? (7 min)
 Dlaczego Kościół nie chce być gender?

(7,5 min)
 Jaki jest cel ofiar składanych na tacę?

(5,5 min)
 Jak przyjmować Komunię świętą?

(6 min)
 Kim jest Papież i jakie są Jego zadania

w Kościele? (7,5 min)
 Czy odkrycie UFO zniszczy Kościół?

(4,5 min)
 Harmonia różnorodności. (4,5 min)
 Jak bardzo Kościół jest grzeszny?

(7 min).
Spektakle:
K.O.S.T.K.A - audio-wizualne przedstawienie 
opracowane przez ks. Macieja Czaplińskiego 
wraz z Grupą Akademicką "Klema" na pod-
stawie komiksu K.O.S.T.K.A autorstwa Prze-
mysława  Wysogląda  SJ.,  wydanego  nakła-
dem wydawnictwa WAM  –  jest  to  opowieść

W obronie słabszego
Bosco chciał zgromadzić biednych, poz-

bawionych warunków do prawidłowego roz-
woju chłopców, by móc ich uczyć i zająć po-
żytecznie wolny czas. Ale potrzeba działania 
okazała się pilniejsza niż możliwość znale-
zienia odpowiedniego lokalu.

Za symboliczny początek działania Orato-
rium uważany jest powszechnie moment,      
w którym święty staje w obronie bitego chłop-
ca – Bartłomieja Garelli, oraz zaprasza go do 
swojego domu proponując, że będzie go 
uczył i zachęcając, by przyprowadził też swo-
ich przyjaciół. Ksiądz Bosko rozpoczął pracę 
z dwoma chłopcami, wkrótce dołączyli inni. 
Uczył ich czytać i pisać, dawał im schronienie 
we własnym mieszkaniu, a przede wszystkim 
interesował się ich sprawami, a swą przyja-
źnią pozwolił odnaleźć trochę ciepła rodzin-
nego, którego tak bardzo łaknęli. Liczba chło-
pców stale rosła, byli to głównie terminatorzy 
lub pomocnicy w różnych zakładach. Tym-
czasem ich wychowawca zastanawiał się, 
gdzie mogliby się zbierać w niedziele, by po 
całym tygodniu pracy znaleźć chwilę wytch-
nienia i zabawy. Początkowo pozwolono im 
spotykać się na podwórzu Konwiktu, w któ-
rym Jan Bosko dokształcał się i mieszkał. Tak 
rozpoczął się żywot „wędrownego Orato-
rium”, które jeszcze długo miało czekać na 
swoją stałą siedzibę.

czynność”. Niemniej jednak nadmiar obowiąz-
ków, które przyjął na siebie, spowodował, że 
w 1846 roku, niedługo po ostatecznych prze-
nosinach Oratorium do szopy Pinardiego, bar-
dzo podupadł na zdrowiu i był bliski śmierci. 
Wychowankowie jego podjęli wówczas ogro-
mnie wiele wyrzeczeń, modląc się i poszcząc 
o zdrowie swojego księdza. Zostali wysłucha-
ni, aby przez szereg jeszcze lat cie-szyć się
jego pomocą i przyjaźnią.

Po cudownym powrocie do zdrowia, Jan Bo-
sko wrócił do Oratorium w towarzystwie matki, 
która zgodziła się pomóc synowi w jego dziele 
oraz z nowymi pomysłami dotyczącymi roz-
woju placówki. Na początku wznowił działal-
ność kursów wieczorowych dla młodzieży – 
wielu bowiem chłopców nie umiało nawet czy-
tać, a wobec coraz większej liczby potrzebują-
cych, otworzył w 1847 roku nowe Oratorium 
św. Alojzego, a w dwa lata później Oratorium 
Anioła Stróża, obydwa gromadzące chłopców 
w dni wolne od pracy.

Pierwsze próby udzielenia gościny na noc 
potrzebującym chłopcom okazały się gorzkim 
zawodem – ksiądz Bosko został okradziony. 
Nie zniechęciło go to jednak i już wkrótce stu 
pięćdziesięciu młodych znalazło dom i rodzinę 
u jego boku w nowo wybudowanym internacie
na Valdocco. Względy gospodarcze skłoniły
go do otwarcia w 1853 roku pracowni szew-
skiej i krawieckiej w niektórych pomieszcze-
niach domu. Dwa lata później założył praco-
wnię stolarską, introligatornię i kuźnię, a nastę-
pnie niewielką drukarnię. Od tej pory mali ter-
minatorzy nie musieli już szukać pracy w mie-
ście, podobnie jak uczniowie, kształcący się
w Oratorium pod okiem starszych kolegów –
absolwentów wyższych klas gimnazjalnych,
którzy stali się ich nauczycielami.

Tytan pracy
Nieustający w pracy Jan Bosko nie ograni-

czał swej działalności do troski o istniejące już 
dzieło. W 1849 roku zainicjował w Turynie no-
wą formę apostolstwa, jaką było głoszenie re-
kolekcji dla młodzieży. Nie zaniechał również 
spotkań z więźniami, które rozpoczął jeszcze 
w latach Seminarium. 

Wiedział jednak, że sam niewiele może do-
konać, gdyż potrzeby były ogromne. Potrze-
bował współpracowników gotowych do pomo-
cy teraz i kontynuujących pracę po jego śmie-
rci. Pierwszego z nich znalazł wśród swoich 
wychowanków – w 1854 roku Michał Rua 
złożył śluby zakonne na ręce księdza Bosko i 
stał się pierwszym salezjaninem, a po śmierci 
Założyciela – jego następcą, jako przełożony 
generalny Zgromadzenia Salezjańskiego. Ofi-
cjalne zatwierdzenie nowego zgromadzenia 
przez Stolicę Apostolską miało miejsce w 
1869 roku, a nazwę otrzymało od św. Fran-
ciszka Salezego, który stanowił dla Jana Bo-
sko wzór łagodnego duszpasterza troszczą-
cego się o zbawienie dusz.

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

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

I tu jednak lokatorzy sprzeciwili się obecności 
hałaśliwej młodzieży i trzeba było szukać ko-
lejnego schronienia. Tym razem była to łąka z li-
chym barakiem pośrodku, który po pewnym 
czasie również musieli opuścić.

Nie przeprowadzki stanowiły jednak najwię-
kszy problem księdza Bosko. Była to raczej nie-
chęć ludzi, a także trudności ze strony władz, i 
to zarówno cywilnych, jak i kościelnych. Zarzu-
cano mu, że przygotowuje chłopców do udziału 
w ruchach rewolucyjnych oraz że prowadzi 
działalność polityczną, w związku z czym wszy-
stkie spotkania odbywały się pod nadzorem 
policji. Dla Jana Bosko była to znakomita oka-
zja, by głosić kazania skierowane bardziej do 
stróżów prawa niż do chłopców. Wykorzystywał 
każdą sposobność, by troszczyć się o zbawie-
nie dusz.

Kłopoty z innymi duchownymi
Bardziej bolesna była dla niego jednak nie-

przychylność ze strony proboszczów turyńskich 
i wielu jego kolegów-kapłanów. Rozsiewali po-
głoski, że nie jest on zupełnie przy zdrowych 
zmysłach, raz nawet chcieli go zamknąć w za-
kładzie dla obłąkanych. Rzeczywiście jego wi-
zje co do przyszłości Oratorium i jego rozrostu 
nie wyglądały jeszcze na możliwe do zrealizo-
wania, kiedy cała gromada chłopców nie miała 
nawet stałego miejsca spotkań. Już wkrótce 
jednak, w 1846 roku, po półtorarocznej tułacz-
ce, udało im się nareszcie znaleźć siedzibę       
w budynku, który nazwano szopą Pinardiego i 
którego stan wymagał wielu remontów, ale był 
tak bardzo wyczekanym i wymodlonym miej-
scem. Tu właśnie miało „powstać, wzrastać i 
rozszerzać się na świat Zgromadzenie Salezja-
ńskie, zrodzone z łez, nędzy i serca jednego 
pokornego księdza”.

Jan Bosko prowadził niezwykle pracowite ży-
cie. Obok nauczania, katechizowania, zabawy i 
przebywania z chłopcami oraz obowiązkami 
księdza, który musi zarobić na swoje utrzyma-
nie, pisał i publikował wiele podręczników, ta-
kich jak na przykład Historia Kościoła na użytek 
szkół (1845), Historia świata (1847), Dziesiętny 
system miar (1849) i wiele innych. Wobec braku 
odpowiednich pomocy do katechizacji, które 
prowadził dla młodzieży swojego Oratorium, 
napisał również bardzo poczytną książeczkę, 
której pełny tytuł brzmiał: Młodzieniec zaopa-
trzony do pełnienia swych obowiązków w pra-
ktykach chrześcijańskiej miłości (1847). Tworzył 
przede wszystkim dla ludzi prostych, mając na 
celu ich religijne wykształcenie i wyjaśnienie 
nauki katolickiej wobec prowadzonej przez pra-
sę liberalną propagandy antykościelnej i anty-
klerykalnej. Z tego też powodu w 1853 roku 
rozpoczął comiesięczne wydawanie „Czytanek 
Katolickich”, to jest broszur, w których prosto i 
przejrzyście wykładał naukę Kościoła. W sumie 
napisał około stu pięćdziesięciu książek i pism, 
w tym wiele sztuk scenicznych, z przeznacze-
niem do wystawiania w Oratorium, aby uczyć 
bawiąc.
Życie Jana Bosko było naznaczone ciężką pra-
cą wynikającą z troski o życie doczesne i przy-
szłe swoich bliźnich, jak również z przekonania, 
że „największym wrogiem człowieka jest bez-

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel młodzieży - cd.
Popiersie św. Jana Bosko można oglądać w naszym kościele w kaplicy Najświętszej Maryi Panny. 

Kapelan sierocińca

Po skończeniu nauki, podjął ksiądz Bosko 
pracę jako kapelan sierocińca założonego
przez działaczkę społeczną i charytatywną – 
markizę Barolo. Otrzymał od niej również do
dyspozycji budynek, w którym mógł odtąd 
zbierać ponad setkę chłopców na naukę 
katechizmu, zabawę i modlitwę. Już wkrótce 
jednak otrzymał nakaz opuszczenia tego
pomieszczenia, ze względu na zakłócanie
spokoju mieszkających nieopodal zakonnic. 
Stanął również przed koniecznością podjęcia
decyzji wobec alternatywy, którą przedstawiła
mu jego dobrodziejka: albo pracuje w jej 
dziełach, otrzymując za to pensję, albo
zajmuje się nadal „brudną” młodzieżą i 
opuszcza zajmowane miejsce. Decyzja była
dla niego oczywista. Wybrał swoich chłopców, 
uważanych powszechnie za wyrzutków 
społecznych i kandydatów do więzienia.

Grał w piłkę i spowiadał

Od tej pory błąkał się ksiądz Bosko ze swoją 
młodzieżą, grał z chłopcami w piłkę, spowiadał 
ich i rozmawiał z nimi, przez kościółek św. Ma-
rcina, na korzystanie z którego otrzymał poz-
wolenie od magistratu miejskiego, aby po 
sprzeciwie mieszkańców zostać z niego usu-
niętym, aż do przyjścia zimy, kiedy postanowił 
wynająć kilka pokoi w jednym z domów na 
Valdocco, by otworzyć tam szkołę wieczorową 
dla starszych chłopców, a w niedzielę prowa-
dzić naukę katechizmu dla wszystkich.

Pańska Siejba.
   Pańska Siejba to kanał na YouTube prowadzony przez ks. Macieja Czaplińskiego poświę-
cony duchowemu wzrostowi i poszukiwaniu dróg prowadzących do przyjaźni z Bogiem. 

21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 
z Zespołem WMband

22.00 - 24.00 Modlitwa w ciszy
             24.00 Błogosławieństwo    

Szukając Adama 
To nie tylko historia życia świętego brata Al-
berta, lecz także opowieść o poświęceniu dla 
drugiego człowieka, pokonywaniu życiowych 
trudności i własnych ograniczeń. Porusza-
jąca sztuka oparta na dramacie autorstwa 
Karola Wojtyły pt. „Brat naszego Boga” to 
obraz uniwersalny, traktujący o wyborach, 
których dokonywać musi każdy człowiek. 
Jest to dzieło skłaniające do refleksji, obok 
którego nie można przejść obojętnie. 
Święta cudzołożnica
To spektakl opowiadający historię grzechu i 
nawrócenia, zainspirowany życiorysem św. 
Marii Magdaleny. Jest to opowieść o młodej 
dziewczynie, osadzona we współczesnych 
czasach, ukazująca jej perypetie, które do-
prowadziły do poznania Jezusa i oddania Mu 
swojego życia.
W przedstawieniu grę aktorską uzupełniają 
rysunki stanowiące scenografię oraz oprawa 
muzyczna. Dzięki nowoczesnej formie po-
stać św. Marii Magdaleny staje się bliższa 
dzisiejszemu widzowi, a przesłanie, które 
wynika z jej życia bardziej uniwersalne.

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

o Stanisławie Kostce i jego bracie Pawle, dwój-
ce młodych ludzi, którzy wyruszyli w daleką
drogę do Wiednia, by tam wejść w dorosłość.
Obu niczego nie brakowało. Mieli miłość i
wsparcie rodziny, zabezpieczenie finansowe,
otwarte głowy i wolność wyboru. Dlaczego
więc się poróżnili i dlaczego ich życie potoczyło
się w tak różnych kierunkach?
W przedstawieniu grę aktorską uzupełniają 
animację i c yfrowa scenografia zaczerpnięte
z komiksu pod tym samym tytułem.

"Abba powiedz Słowo" - Cykl filmików AB-
BA POWIEDZ SŁOWO został poświęcony 
mądrości Ojców Pustyni, która utrwalona       
w krótkich historiach, zwanych "Apoftegma-
tami", ukazuje drogę odkrywania Boga. Au-
tor tego cyklu próbuje pokazać ich bogactwo 
i aktualność w dzisiejszych czasach, nieza-
leżnie od realizowanego życiowego powo-
łania.

Dostępne są cztery fimy pt. Boży wariaci, 
Cięciwa, Ora et labora, Na pustyni.

Ciąg dalszy na stronie 4.

Jakie filmy znajdziemy na kanale Pańska 
Siejba?
"Kształt Krzyża" - 14 filmów; każdy film za-
wiera rozważanie jednej stacji drogi krzyżo-
wej.
"Bóg posłał Syna" - 19 filmów i co tydzień 
przybywa nowy z komentarzem ks. Macieja 
do niedzielnych czytań. 
"Napisane w ogniu" - cztery filmy z krótkimi 
opowiadaniami napisanymi z potrzeby serca, 
ogrzanego. Dostępne są kilkuminutowe filmy 
pt. Mapa, 

Spotkanie, 
Wspólnota 
W drodze.

"Co w trawie piszczy" - cykl 8 filmów z wy-
powiedziami ks. Macieja na temat życia Koś-
cioła. Jakie tematy zostały już omówione?
 Czy wszyscy wierzymy w jednego Bo-

ga? (7 min)
 Dlaczego Kościół nie chce być gender?

(7,5 min)
 Jaki jest cel ofiar składanych na tacę?

(5,5 min)
 Jak przyjmować Komunię świętą?

(6 min)
 Kim jest Papież i jakie są Jego zadania

w Kościele? (7,5 min)
 Czy odkrycie UFO zniszczy Kościół?

(4,5 min)
 Harmonia różnorodności. (4,5 min)
 Jak bardzo Kościół jest grzeszny?

(7 min).
Spektakle:
K.O.S.T.K.A - audio-wizualne przedstawienie 
opracowane przez ks. Macieja Czaplińskiego 
wraz z Grupą Akademicką "Klema" na pod-
stawie komiksu K.O.S.T.K.A autorstwa Prze-
mysława Wysogląda SJ., wydanego nakła-
dem wydawnictwa WAM – jest to opowieść

W obronie słabszego
   Bosco  chciał  zgromadzić biednych, poz-
bawionych warunków do prawidłowego roz-
woju chłopców, by móc ich uczyć i zająć po-
żytecznie wolny czas. Ale potrzeba działania 
okazała się pilniejsza niż możliwość znale-
zienia odpowiedniego lokalu.
   Za symboliczny początek działania Orato-
rium uważany jest powszechnie moment,      
w którym święty staje w obronie bitego chłop-
ca – Bartłomieja Garelli, oraz zaprasza go do 
swojego domu proponując, że będzie go 
uczył i zachęcając, by przyprowadził też swo-
ich przyjaciół. Ksiądz Bosko rozpoczął pracę 
z dwoma chłopcami, wkrótce dołączyli inni. 
Uczył ich czytać i pisać, dawał im schronienie 
we własnym mieszkaniu, a przede wszystkim 
interesował się ich sprawami, a swą przyja-
źnią pozwolił odnaleźć trochę ciepła rodzin-
nego, którego tak bardzo łaknęli. Liczba chło-
pców stale rosła, byli to głównie terminatorzy 
lub pomocnicy w różnych zakładach. Tym-
czasem ich wychowawca zastanawiał się, 
gdzie mogliby się zbierać w niedziele, by po 
całym tygodniu pracy znaleźć chwilę wytch-
nienia i zabawy. Początkowo pozwolono im 
spotykać się na podwórzu Konwiktu, w któ-
rym Jan Bosko dokształcał się i mieszkał. Tak 
rozpoczął się żywot „wędrownego Orato-
rium”, które jeszcze długo miało czekać na 
swoją stałą siedzibę.

czynność”. Niemniej jednak nadmiar obowiąz-
ków, które przyjął na siebie, spowodował, że 
w 1846 roku, niedługo po ostatecznych prze-
nosinach Oratorium do szopy Pinardiego, bar-
dzo podupadł na zdrowiu i był bliski śmierci. 
Wychowankowie jego podjęli wówczas ogro-
mnie wiele wyrzeczeń, modląc się i poszcząc 
o zdrowie swojego księdza. Zostali wysłucha-
ni, aby przez szereg jeszcze lat cie-szyć się
jego pomocą i przyjaźnią.
 Po cudownym powrocie do zdrowia, Jan Bo-

sko wrócił do Oratorium w towarzystwie matki, 
która zgodziła się pomóc synowi w jego dziele 
oraz z nowymi pomysłami dotyczącymi roz-
woju placówki. Na początku wznowił działal-
ność kursów wieczorowych dla młodzieży – 
wielu bowiem chłopców nie umiało nawet czy-
tać, a wobec coraz większej liczby potrzebują-
cych, otworzył w 1847 roku nowe Oratorium 
św. Alojzego, a w dwa lata później Oratorium 
Anioła Stróża, obydwa gromadzące chłopców 
w dni wolne od pracy.

 Pierwsze próby udzielenia gościny na noc 
potrzebującym chłopcom okazały się gorzkim 
zawodem – ksiądz Bosko został okradziony. 
Nie zniechęciło go to jednak i już wkrótce stu 
pięćdziesięciu młodych znalazło dom i rodzinę 
u jego boku w nowo wybudowanym internacie
na Valdocco. Względy gospodarcze skłoniły
go do otwarcia w 1853 roku pracowni szew-
skiej i krawieckiej w niektórych pomieszcze-
niach domu. Dwa lata później założył praco-
wnię stolarską, introligatornię i kuźnię, a nastę-
pnie niewielką drukarnię. Od tej pory mali ter-
minatorzy nie musieli już szukać pracy w mie-
ście, podobnie jak uczniowie, kształcący się
w Oratorium pod okiem starszych kolegów –
absolwentów wyższych klas gimnazjalnych,
którzy stali się ich nauczycielami.

Tytan pracy
   Nieustający w pracy Jan Bosko nie ograni-
czał swej działalności do troski o istniejące już 
dzieło. W 1849 roku zainicjował w Turynie no-
wą formę apostolstwa, jaką było głoszenie re-
kolekcji dla młodzieży. Nie zaniechał również 
spotkań z więźniami, które rozpoczął jeszcze 
w latach Seminarium. 
   Wiedział jednak, że sam niewiele może do-
konać, gdyż potrzeby były ogromne. Potrze-
bował współpracowników gotowych do pomo-
cy teraz i kontynuujących pracę po jego śmie-
rci. Pierwszego z nich znalazł wśród swoich 
wychowanków – w 1854 roku Michał Rua 
złożył śluby zakonne na ręce księdza Bosko i 
stał się pierwszym salezjaninem, a po śmierci 
Założyciela – jego następcą, jako przełożony 
generalny Zgromadzenia Salezjańskiego. Ofi-
cjalne zatwierdzenie nowego zgromadzenia 
przez Stolicę Apostolską miało miejsce w 
1869 roku, a nazwę otrzymało od św. Fran-
ciszka Salezego, który stanowił dla Jana Bo-
sko wzór łagodnego duszpasterza troszczą-
cego się o zbawienie dusz.
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I tu jednak lokatorzy sprzeciwili się obecności 
hałaśliwej młodzieży i trzeba było szukać ko-
lejnego schronienia. Tym razem była to łąka z li-
chym barakiem pośrodku, który po pewnym 
czasie również musieli opuścić.
   Nie przeprowadzki stanowiły jednak najwię-
kszy problem księdza Bosko. Była to raczej nie-
chęć ludzi, a także trudności ze strony władz, i 
to zarówno cywilnych, jak i kościelnych. Zarzu-
cano mu, że przygotowuje chłopców do udziału 
w ruchach rewolucyjnych oraz że prowadzi 
działalność polityczną, w związku z czym wszy-
stkie spotkania odbywały się pod nadzorem 
policji. Dla Jana Bosko była to znakomita oka-
zja, by głosić kazania skierowane bardziej do 
stróżów prawa niż do chłopców. Wykorzystywał 
każdą sposobność, by troszczyć się o zbawie-
nie dusz.

Kłopoty z innymi duchownymi
   Bardziej bolesna była dla niego jednak nie-
przychylność ze strony proboszczów turyńskich 
i wielu jego kolegów-kapłanów. Rozsiewali po-
głoski, że nie jest on zupełnie przy zdrowych 
zmysłach, raz nawet chcieli go zamknąć w za-
kładzie dla obłąkanych. Rzeczywiście jego wi-
zje co do przyszłości Oratorium i jego rozrostu 
nie wyglądały jeszcze na możliwe do zrealizo-
wania, kiedy cała gromada chłopców nie miała 
nawet stałego miejsca spotkań. Już wkrótce 
jednak, w 1846 roku, po półtorarocznej tułacz-
ce, udało im się nareszcie znaleźć siedzibę       
w budynku, który nazwano szopą Pinardiego i 
którego stan wymagał wielu remontów, ale był 
tak bardzo wyczekanym i wymodlonym miej-
scem. Tu właśnie miało „powstać, wzrastać i 
rozszerzać się na świat Zgromadzenie Salezja-
ńskie, zrodzone z łez, nędzy i serca jednego 
pokornego księdza”.
   Jan Bosko prowadził niezwykle pracowite ży-
cie. Obok nauczania, katechizowania, zabawy i 
przebywania z chłopcami oraz obowiązkami 
księdza, który musi zarobić na swoje utrzyma-
nie, pisał i publikował wiele podręczników, ta-
kich jak na przykład Historia Kościoła na użytek 
szkół (1845), Historia świata (1847), Dziesiętny 
system miar (1849) i wiele innych. Wobec braku 
odpowiednich pomocy do katechizacji, które 
prowadził dla młodzieży swojego Oratorium, 
napisał również bardzo poczytną książeczkę, 
której pełny tytuł brzmiał: Młodzieniec zaopa-
trzony do pełnienia swych obowiązków w pra-
ktykach chrześcijańskiej miłości (1847). Tworzył 
przede wszystkim dla ludzi prostych, mając na 
celu ich religijne wykształcenie i wyjaśnienie 
nauki katolickiej wobec prowadzonej przez pra-
sę liberalną propagandy antykościelnej i anty-
klerykalnej. Z tego też powodu w 1853 roku 
rozpoczął comiesięczne wydawanie „Czytanek 
Katolickich”, to jest broszur, w których prosto i 
przejrzyście wykładał naukę Kościoła. W sumie 
napisał około stu pięćdziesięciu książek i pism, 
w tym wiele sztuk scenicznych, z przeznacze-
niem do wystawiania w Oratorium, aby uczyć 
bawiąc.
 Życie Jana Bosko było naznaczone ciężką pra-
cą wynikającą z troski o życie doczesne i przy-
szłe swoich bliźnich, jak również z przekonania, 
że „największym wrogiem człowieka jest bez-

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel młodzieży - cd.
Popiersie św. Jana Bosko można oglądać w naszym kościele w kaplicy Najświętszej Maryi Panny. 

Kapelan sierocińca

   Po skończeniu nauki, podjął ksiądz Bosko 
pracę jako kapelan sierocińca założonego 
przez działaczkę społeczną i charytatywną – 
markizę Barolo. Otrzymał od niej również do 
dyspozycji budynek, w którym mógł odtąd 
zbierać ponad setkę chłopców na naukę 
katechizmu, zabawę i modlitwę. Już wkrótce 
jednak otrzymał nakaz opuszczenia tego 
pomieszczenia, ze względu na zakłócanie 
spokoju mieszkających nieopodal zakonnic. 
Stanął również przed koniecznością podjęcia 
decyzji wobec alternatywy, którą przedstawiła 
mu jego dobrodziejka: albo pracuje w jej 
dziełach, otrzymując za to pensję, albo 
zajmuje się nadal „brudną” młodzieżą i 
opuszcza zajmowane miejsce. Decyzja była 
dla niego oczywista. Wybrał swoich chłopców, 
uważanych powszechnie za wyrzutków 
społecznych i kandydatów do więzienia.

Grał w piłkę i spowiadał

   Od tej pory błąkał się ksiądz Bosko ze swoją 
młodzieżą, grał z chłopcami w piłkę, spowiadał 
ich i rozmawiał z nimi, przez kościółek św. Ma-
rcina, na korzystanie z którego otrzymał poz-
wolenie od magistratu miejskiego, aby po 
sprzeciwie mieszkańców zostać z niego usu-
niętym, aż do przyjścia zimy, kiedy postanowił 
wynająć kilka pokoi w jednym z domów na 
Valdocco, by otworzyć tam szkołę wieczorową 
dla starszych chłopców, a w niedzielę prowa-
dzić naukę katechizmu dla wszystkich.

Pańska Siejba.
Pańska Siejba to kanał na YouTube prowadzony przez ks. Macieja Czaplińskiego poświę-

cony duchowemu wzrostowi i poszukiwaniu dróg prowadzących do przyjaźni z Bogiem. 

21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 
z Zespołem WMband

22.00 - 24.00 Modlitwa w ciszy
             24.00 Błogosławieństwo    

Szukając Adama 
To nie tylko historia życia świętego brata Al-
berta, lecz także opowieść o poświęceniu dla 
drugiego człowieka, pokonywaniu życiowych 
trudności i własnych ograniczeń. Porusza-
jąca sztuka oparta na dramacie autorstwa 
Karola Wojtyły pt. „Brat naszego Boga” to 
obraz uniwersalny, traktujący o wyborach, 
których dokonywać musi każdy człowiek. 
Jest to dzieło skłaniające do refleksji, obok 
którego nie można przejść obojętnie. 
Święta cudzołożnica
To spektakl opowiadający historię grzechu i 
nawrócenia, zainspirowany życiorysem św. 
Marii Magdaleny. Jest to opowieść o młodej 
dziewczynie, osadzona we współczesnych 
czasach, ukazująca jej perypetie, które do-
prowadziły do poznania Jezusa i oddania Mu 
swojego życia.
W przedstawieniu grę aktorską uzupełniają 
rysunki stanowiące scenografię oraz oprawa 
muzyczna. Dzięki nowoczesnej formie po-
stać św. Marii Magdaleny staje się bliższa 
dzisiejszemu widzowi, a przesłanie, które 
wynika z jej życia bardziej uniwersalne.

https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/I
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/I
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/I
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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 
Syr 35, 12-14. 16-18

Czytanie z Mądrości Syracha: Pan jest sędzią, 
który nie ma względu na osoby. Nie będzie 
miał On względu na osobę przeciw biednemu, 
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. 
Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, 
kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodoba-
niem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosię-
gnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie 
obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie 
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie 
się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło 
czyniącym, * 
by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
Pan słyszy wołających o pomoc * 
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 
ocala upadłych na duchu. 
Pan odkupi dusze sług swoich, * 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 4, 6-9. 16-18

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apo-stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Krew 
moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila 
mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale 
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się 
Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szyb-
ko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie 
nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im 
to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął 
przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze 
mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby

W Klimatach:

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie

1
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6. Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać
do przeznaczonych na ten cel kontene-
rów.
Przyjaciele Oblubieńca wraz z zespołem
Wojowników Maryi serdecznie zapraszają
na wieczór uwielbienia 27 października
o godzinie 21.00.
Kierownictwo Komisariatu Policji Warsza-
wa Wilanów, w dniu 28 października o go-
dzinie 17.00. zaprasza na przeprowadze-
nie debaty społecznej z udziałem miesz-
kańców Wilanowa, która odbędzie się
w Wieczerniku.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachę-
camy do wcześniejszego zapisywania się,
ponieważ ze względu na warsztatowy
charakter kursu zajęcia odbywają się
w małej grupie uczestników. Szczegółowe
informacje dotyczące kursu znajdują się
na stronie internetowej parafii w zakładce
sakramenty.
Osoby pragnące dołączyć do Kół Żywego
Różańca mogą zgłaszać się przy wyjściu
z kościoła u członków róż różańcowych.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia modli-
twy różańcowej przez wszystkich, bez
względu na wiek, którzy pragną swoją
modlitwą wspierać Kościół i naszą Ojczy-
znę.
Narodowe święto Niepodległości przypa-
da w piątek, 11 listopada br., w tym dniu
o godz. 10.00, w Świątyni Opatrzności
Bożej Jego Eminencja Kazimierz Kard.
Nycz odprawi Mszę św. w intencji Ojczy-
zny a o godz. 17.00 rozpocznie się kon-
cert z okazji Narodowego Święta Niepo-

 

Dziś przypada Niedziela Misyjna, która    
rozpoczyna Tydzień Misyjny. Z tej okazji       
w sposób szczególny modlimy się za 
wszystkich świeckich i osoby duchowne, 
które poświęciły się głoszeniu Ewangelii      
w krajach misyjnych.
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 mo-
dlitwa będzie wsparciem w tych trudnych 
czasach.
Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem 
gregoriańskim zostanie odprawiona o go-
dzinie 20.00. 
We wtorek, 1 listopada, przeżywać bę-
dziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Proce-
sja na cmentarz wyruszy z naszego koś-
cioła zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po 
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpra-
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.
W dniach od 1 do 8 listopada można co-
dziennie zyskać odpust zupełny za pobo-
żne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych. Warun-
kiem podstawowym uzyskania odpustu 
jest stan łaski uświęcającej.

11.

 12.

wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też 
zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od 
wszelkiego złego czynu i ocali mnie, 
przyjmując do swego królestwa niebieskiego; 
Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
2 Kor 5, 19

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam 
zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Łk 18, 9-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w 
siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świą-
tyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się mo-
dlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 
co nabywam”.nA celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do 
domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
„Pan jest sędzią, który nie ma względu na 

osoby” mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie    
z księgi Mądrości Syracha, a św. Paweł do-
powiada, że Bóg jest sprawiedliwym Sędzią. 
To pocieszająca prawda o Bogu w kontekście 
nas – ludzi. 

Nasze pochodzenie, status społeczny, wy-
kształcenie, zdolności, poziom inteligencji, na-
sze upadki i grzeszność nie są przeszkodą 
dla Boga, by nas usprawiedliwić, by być blisko 
nas.

Jest jednak coś co nas na Boga otwiera lub 
zamyka, robi przestrzeń dla Jego działania 
lub wręcz przeciwnie. Służba Panu z upodo-
baniem, pokorna modlitwa, skruszone serce, 
postawa na wzór celnika otwiera nas na Bo-
ga. Zadufanie w sobie, pycha, buta, próż-
ność, pogardzanie innymi, postawa na wzór 
faryzeusza przeciwnie, zamyka nas na Boże 
działanie.

Prośmy dzisiaj słowami celnika: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika” o właściwą 
postawę przed Bogiem.

1 listopada 2022 rok – Uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. w kościele będą sprawowane o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego k ościoła po Mszy św. o godz. 11.30. Po pro-
cesji, ok. godz. 13.30. zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu w intencji zmar-
łych polecanych w wypominkach.

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych.
Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.
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Pańska Siejba
Kanał można subskrybować, aby otrzy-
mywać powiadomienia o nowych filmach.
Listy z filmami ułożonymi w grupach tema-
tycznych znajdują się pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/
UCnZgASrJd_q5BxMLytcFswg/playlists
Jakie filmy znajdziemy na kanale Pańska 
Siejba?
Cykl konferencji "Szkoła relacji" - 11 fil-
mów na temat budowania relacji opartych 
na podręczniku przygotowanym przez 
Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. Konfere-
ncje zostały wygłoszone dla Grupy Przy-
jaciół Oblubieńca z naszej parafii:
Tydzień 1 - Temperament a relacje
Tydzień 2 - Komunikacja
Tydzień 3 - Sztuka porozumiewania się
Tydzień 4 - Konflikty
Tydzień 5a - Komunikacja
Tydzień 5b - Trudne relacje
Tydzień 6 - Przyjaźń
Tydzień 7 - Miłość
Tydzień 8 - W poszukiwaniu miłości.
Tydzień 9 - Okazywanie Miłości
Tydzień 10 - Relacje w rodzinie 
Zapraszamy do korzystania z zasobów ka-
nału Pańska Siejba.

Opracowanie Elżbieta Wrotek

dległości pt. „Requiem dla świata”. Zapro-
szenie na Mszę św. i koncert Można od-
bierać w zakrystii. 
Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i 
owoców, na który serdecznie zapraszamy.
W tym tygodniu, w czwartek 28 paździer-
nika, przypada święto św. Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza. Wszystkim obcho-
dzącym w tym tygodniu imieniny, składa-
my życzenia błogosławieństwa Bożego i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.
Pracownicy Niepublicznej Specjalnej 
Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bo-
janowskiego prowadzą przed kościołem 
kwestę na potrzeby szkoły, w której ucz-
niami są dzieci z głębokim autyzmem.
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