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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

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

od 13.11.2019 do 11.12.2022
Módlmy się za pośrednictwem

Matki Nieustającej pomocy
za dusze w Czyśćcu cierpiące,

niech Jezus Chrystus
zmiłuje się nad nimi.

6.

 

PIERWSZE CZYTANIE 
Ml 3, 19-20a

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza: «Oto 
nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy 
pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą 
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, 
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po 
nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczą-
cych moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości 
i uzdrowienie w jego skrzydłach».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy głosie rogu, * 
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * 
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, * 
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, * 
aby osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie * 
i ludy według słuszności.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 3, 7-12

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Bracia: Sami wiecie, 
jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliś-
my wśród was niepokoju ani u nikogo nie jed-
liśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w tru-
dzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla ni-
kogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie 
mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 
samych siebie za przykład do naśladowania. 
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy 
wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie 
je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was 
postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracu-
ją, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich
w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze 
spokojem, własny chleb jedli.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 21, 28bc

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

EWANGELIA 
Łk 21, 5-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i dara-
mi, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kie-
dy z tego, na co patrzycie, nie zostanie ka-
mień na kamieniu, który by nie był zwalo-
ny». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać 
zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie 
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bo-
wiem przyjdzie pod moim imieniem i będą 
mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł 
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewro-
tach. To najpierw „musi się stać”, ale nie 
zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do 
nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” 
i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią sil-
ne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zara-
za; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog i do wię-
zień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą przed królów i namiestników. Bę-
dzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem 
dam wam wymowę i mądrość, której żaden 
z waszych prześladowców nie będzie mógł 
się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was    
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyja-
ciele i niektórych z was o śmierć przypra-
wią. I z powodu mojego imienia będziecie     
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie».

Oto Słowo Pańskie

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
  Podziw dla piękna świątyni wyrażony przez 
bliżej nieokreślone osoby, jest okazją do 
przekazania prawdy o przemijalności rze-
czywistości doczesnej. Jednak obraz, jaki 
przedstawia Jezus w swojej wypowiedzi, 
napawa lękiem. Czy rzeczywiście Bóg tego 
chce dla człowieka? Czy taka jest Jego 
wola? To, że doświadczamy wojen, cierpie-
nia i nienawiści, nie oznacza, że Bóg takim     
stworzył świat, ale że takie są konsekwencje 
naszego grzechu. Poprzez doświadczenie 
kruchości i tragizmu ludzkiej egzystencji, 
łatwiej przychodzi nam zrozumieć dlaczego 
trzeba było, aby Syn Boży stał się człowie-
kiem.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00.
Chór Dziewczęcy Strumieni - Szkoły Pod-
stawowej i Liceum Stowarzyszenia Sternik 
wraz z Centrum kultury Wilanów serdecz-
nie zaprasza na „Listopadowy wieczór pie-
śni polskiej”. Koncert ten odbędzie się po 
niedzielnej mszy o godz. 18.00. Podczas 
koncertu uczennice Szkoły Strumienie, 
pod kierunkiem Karoliny Miki wykonają za-
równo polskie pieśni patriotyczne, żołnie-
rskie, religijne, jak też ukochane przez 
wszystkich pieśni Stanisława Moniuszki i 
Fryderyka Chopina. Mamy nadzieję, że 
ten muzyczny wieczór będzie miłym 
zwieńczeniem listopadowych obchodów 
Święta Niepodległości.
Koła Żywego Różańca zapraszają na 
codzienną modlitwę różańcową w listo-
padzie w intencji: o łaskę nieba dla dusz      
w czyśćcu cierpiących. Modlitwę w koście-
le prowadzą poszczególne grupy parafial-
ne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wto-
rek, środę i czwartek o godz. 18.30., w pią-
tek o godzinie 12.30., w sobotę o g. 7.30.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 17 listo-
pada br., o godz. 17.00.
W naszej parafii rozpoczęła działalność 
grupa AA. Spotkania odbywają się we 
wtorki w godz. 19.00.-20.30 w Kanonii. Za-
praszamy wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
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Ks. dr  Waldemar R. Macko 

„Modlę się za Ojczyznę. Jestem 
patriotą.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Uroczysta Msza święta w intencji 
chóru parafialnego "Sanctae Annae"
i muzyków Cameraty Wilanowskiej. 

20 listopada 2022 roku
o godz.10.00.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:
−

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

 8.

11.

rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachę-
camy do wcześniejszego zapisywania się, 
ponieważ ze względu na warsztatowy 
cha-rakter kursu zajęcia odbywają się w 
małej grupie uczestników. Szczegółowe 
infor-macje dotyczące kursu znajdują się 
na stronie internetowej parafii w zakładce 
sakramenty.
W niedzielę, 20 listopada przed Mszą 
świętą o godz. 8.30, zostaną wprowadzo-
ne do naszego kościoła relikwie świętego 
Ojca Pio. Na wszystkich Mszach świętych 
kazania na temat „Ojciec Pio jako dar 
Opatrzności Bożej dla zbawienia dusz lu-
dzkich, w trudnych dzisiejszych czasach” 
będzie głosił o. Józef Maria Zderkiewicz 
ze Zgromadzenia Apostołów Jezusa 
Ukrzyżowanego. 
Uroczysta Msza św. w intencji chóru para-
fialnego „SanctaeAnnae” oraz "Cameraty 
Wilanowskiej", z okazji święta patronalne-
go św. Cecylii, zostanie odprawiona 
20.11.22 r. o godz. 10.00. Opieka artysty-
czna: Natalia i Leszek Knyziakowie.
Również w następną niedzielę będziemy 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 
13.00., przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówimy Litanię do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i akt poś-
więcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezuso-
wemu.
Galeria "Dzwonnica" zaprasza na nową 
wystawę malarstwa Czesława Piotra 
Szczepańskiego i Grażyny Skrzypczyk-
Szczepańskiej. Prace są prezentowane      
w każdą niedzielę do końca grudnia."
W grudniu i styczniu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

−−

12.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela – tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Kalendarium niepodległościowe – cd.  . . 2
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Kontakty do osób z parafialnych
wspólnot różańcowych . . . . . . . . . . . . . . 4

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

Wystawa Malarstwa
Czesława Piotra Szczepańskiego i 
Grażyny Skrzypczyk-Szczepańskiej. 

3.

w czwartek,17 listopada, wspomnienie 
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,
w piątek, 18 listopada, wspomnienie bł. 
Karoliny Kózkówny, dziewicy i 
męczennicy.

13.

Wprowadzenie do naszego 
kościoła relikwii świętego 

Ojca Pio.
20 listopada br.

przed Mszą świętą o godz. 8.30

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

Modlitwy i odpusty
Skuteczną pomocą dla dusz czyśćcowych są 
ofiarowane za nich umartwienia, wyrzeczenia 
i modlitwy, choćby najkrótsze, zwane aktami 
strzelistymi. Wierni szczególnym szacunkiem 
darzą tzw. wspominki i zapalanie świec w lis-
topadzie, modlitwę różańcową, Drogę krzyżo-
wą oraz specjalne modlitwy za zmarłych. 
Szczególną wartość ma praktyka odpustów 
za zmarłych. Wierni mogą je uzyskać, wypeł-
niwszy warunki: wola uzyskania odpustu, stan 
łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy i 
spełnienie czynu obdarowanego odpustem.
Jałmużna
Ofiary pieniężne na dzieła miłosierdzia w inte-
ncji zmarłych są bardzo pochwalane w Piśmie 
św. (2 Mch 12,43-45). Dobrowolny i bezintere-
sowny dar – jałmużna – zarówno materialna, 
jak i duchowa – ofiarowana za zmarłych, ma 
wielką wartość w oczach Boga. Ofiary mogą 
być składane przy zamawianiu Mszy świętej, 
dla biednych, których znamy, ale także na 
dzieła charytatywne i misyjne Kościoła.

   Następne spotkanie z serii Bliskie Niedziel-
ne Warsztaty Rodzinne już 4 grudnia. 
Gorąco zapraszamy!

Z zielonych gałązek, liści i kolorowych darów 
jesiennej flory powstała baza do zawieszenia 
imiennych podziękowań i dedykacji, jakie 
dzieci napisały na papierowych sercach. 

   Było poważnie i radośnie zarazem. Gwarno 
od szeptów – co napisać na serduszku i dy-
namicznie, od piosenek patriotycznych śpie-
wanych chórem (i wielopokoleniowo) przy 
akompaniamencie gitary. Rytmiczny refren 
„Szarej piechoty” dzieci odegrały na zupełnie 
nowych instrumentach wystukując wspólne 
akordy na kolorowych rurkach. Prawdziwa 
orkiestra! 

   Później każdy mógł przygotować się do 
świętowania 11 listopada wykonując dla sie-
bie kotylion z ułożonych w koło serc. 

   Na zakończenie wydarzenia „wieniec pa-
mięci” został złożony w pobliżu kościoła, przy 
tablicy upamiętniającej Walczących o wol-
ność Polaków przy ulicy Stanisława Kostki 
Potockiego. Wspólnie zapalony znicz i taki 
symboliczny wyraz pamięci młodego pokole-
nia zwróciły uwagę niejednego przechodnia  
w tę niedzielę. 

   Zgromadzeni mali uczestnicy najpierw do-
konali ważnych wyborów. Wsłuchując się       
w czytaną na głos książkę Joanny Olech „Kto 
Ty jesteś?” dzieci miały okazję zastanowić się 
nad znaczeniem słowa patriotyzm. Co ozna-
cza być patriotą? Dwuzdaniowe wypowiedzi 
autorki książki typu: „Dużo czytam. Jestem 
patriotą.”; „Pomagam. Jestem patriotą”; „Nie 
marnuję wody. Jestem patriotą” zostały pod-
dane dziecięcemu głosowaniu. Co tak napra-
wdę jest przejawem patriotyzmu? Połóż ser-
duszko na bliskiej twojemu sercu wypowiedzi. 
Dzieci jednoznacznie i zdecydowaną więk-
szością opowiedziały się za: „Modlę się za 
Ojczyznę. Jestem patriotą” oraz „Uczę się. 
Jestem patriotą.” Ważne okazały się także: 
gromadzenie rodzinnych pamiątek i dbałość   
o pamięć o zmarłych przodkach, przywiąza-
nie do własnych korzeni.

Celem spotkania „Serce pamięta” było 
uszanować tych, którzy zdecydowali się wal-
czyć o wolną Ojczyznę płacąc za to najwyż-
szą cenę. Aby złożyć należny im hołd, w pra-
ktycznej części warsztatu uczestnicy przy-
gotowali „wieniec pamięci”.

Według licznych świadectw świętych w czyśćcu przebywa wiele dusz. Centrum Pomocników Mariańskich zorganizowało akcję pomocy 
duszom przebywającym w czyśćcu. Na stronie https://czystyczysciec.pl można wylosować świętego, który według pomysłu organizatorów 
akcji obejmuje patronat nad konkretną grupą zmarłych w czyśćcu i będzie dla nas przewodnikiem w modlitwie za zmarłych. 

Msza gregoriańska (30 Mszy świętych)
Szczególną popularnością cieszy się pra-
ktyka tzw. Mszy świętych gregoriań-
skich. Polega ona na celebrowaniu przez 30 
kolejnych dni Mszy świętej za jednego zmar-
łego. Praktyka ta została zainicjowana w VI 
w. przez papieża Grzegorza Wielkiego. Pa-
pież ten polecił odprawianie przez 30 dni
Mszy świętych za zmarłego mnicha, który za
życia sprzeniewierzył się ślubowi ubóstwa.
Ów mnich, jak świadczy św. Grzegorz, 30.
dnia ukazał się swemu przełożonemu i po-
dziękował za okazane mu miłosierdzie, tego
bowiem dnia opuścił czyściec.

W jaki sposób możemy 
najlepiej pomóc zmarłym?

Msza święta.
Uprzywilejowaną moc wstawienniczą wzglę-
dem zmarłych pozostających w czyśćcu ma 
Msza święta. Podczas nabożeństw i w mo-
dlitwach prywatnych to wierny zwraca się do 
Boga. Natomiast w Mszy świętej sam Jezus 
Chrystus wstawia się do swojego Ojca. Pra-
ktycznym wymiarem pomocy jest zamawianie 
przez wiernych Mszy świętej za zmarłych. 
Chrześcijanin powinien, przynajmniej raz        
w roku, zamówić Mszę świętą za zmarłych.

KONFERENCJA 5 KLUCZY
modlitwa uwolnienia

26.11.2022 r.
Konferencja 5 Kluczy ma na celu omówienie biblijnych zasad walki duchowej oraz 
wprowadzenie do modlitwy uwolnienia wg 5 kluczy, rozpowszechnionej w Polsce dzię-
ki staraniu oo. Jezuitów.
Konferencja adresowana jest do osób, które pragną zgłębić biblijne zasady walki ducho-
wej, poznać model modlitwy uwolnienia wg 5 kluczy opracowany przez Neala Lozano i 
doświadczyć błogosławieństwa Boga Ojca, które dotyka najgłębszej tożsamości człowie-
ka. 
Model 5 kluczy został opracowany dla świeckich jako konkretna pomoc w świadomym i 
aktywnym stawaniu do walki duchowej w codziennym życiu. Jest to bardzo skuteczne 
narzędzie, które nie tylko pokazuje, jak zidentyfikować obszary, które nie pozwalają 
nam doświadczać pełni wolności w Chrystusie, ale także umożliwia bezpośrednio 
sprzeciwić się planom i strategiom nieprzyjaciela w naszym życiu i zerwać z nim wszelką 
współpracę, by móc doświadczyć wolności dzieci Ojca i Jego błogosławieństwa.
W trakcie Konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy uwol-
nienia wg modelu 5 kluczy. Zapisy będą prowadzone na miejscu, w dniu Konferencji. 
Więcej informacji na stronie: https://modlitwa5kluczy.pl/konferencja-5-kluczy/

 Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych Narodowe Święto Niepodległości

„Modlę się za Ojczyznę. Jestem patriotą.”
   W niedzielę 6 listopada br. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadziła kolejne, z cyklu Niedzielnych Bliskich Warsztatów 
Rodzinnych. Było to spotkanie wokół tematyki bliskiej nam szczególnie w miesiącu listopadzie – pamięci bliskich zmarłych, a także tych 
wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. W trakcie warsztatu powstał przepiękny wspólny „wieniec pamięci” dedykowany 
bohaterom poległym w walkach o wolność.

Kalendarium niepodległościowe – cd.
15 grudnia 1917
Bolszewicy, po zdobyciu w wyniku rewolucji 
październikowej władzy w Rosji, wydali Dekla-
rację Praw Narodów Rosji, w której przyznali 
prawo do samookreślenia i utworzenia samo-
dzielnego państwa wszystkim narodom za-
mieszkującym tereny Rosji, w tym Polakom. 
Wobec braku kontroli nad ziemiami polskimi 
deklaracja władz rewolucyjnych nie miała je-
dnak żadnego – poza czysto propagandowym 
– znaczenia politycznego.
8 stycznia 1918

Prezydent USA Woodrow Wilson w orędziu 
noworocznym ogłosił 14 punktów stanowią-
cych, jego zdaniem, fundament powojennego 
ładu międzynarodowego. W 13 punkcie stwie-
rdził, że powinno powstać niepodległe Państwo 
Polskie z bezpiecznym dostępem do morza, 
obejmujące ziemie zamieszkałe przez ludność 
bezsprzecznie polską. Była to pierwsza dekla-
racja zagranicznego polityka, w której określo-
no zasady na jakich miały się formować grani-
ce odrodzonego państwa.
9 lutego 1918
W Brześciu nad Bugiem państwa centralne 
podpisały układ pokojowy z powstałą w sty-
czniu 1918 roku niepodległą Ukraińską Repu-
bliką Ludową. W traktacie URL przyznano 
m.in. Chełmszczyznę i część Polesia. Spotkało 
się to z ostrymi protestami ze strony polskiej. 

15 sierpnia 1917
W Lozannie utworzono Komitet Narodowy 
Polski na czele z Romanem Dmowskim. Sie-
dzibą KNP miał być Paryż. Do najważniej-
szych zadań komitetu należała integracja za-
chodnich środowisk polonijnych, reprezento-
wanie sprawy polskiej wobec rządów państw 
ententy, organizowanie polskiego życia polity-
cznego na Zachodzie oraz nadzór nad formo-
waniem się polskich jednostek wojskowych we 
Francji. W sierpniu rząd francuski uznał KNP 
za jedyne oficjalne przedstawicielstwo polskie. 
W ślad za Francją w październiku podobne 
deklaracje złożyły władze Wielkiej Brytanii i 
Włoch, a w grudniu USA.
12 września 1917
W reakcji na dymisję Tymczasowej Rady Sta-
nu Niemcy powołały na terenie Królestwa 
Polskiego Radę Regencyjną. Miała ona – do 
czasu powołania nowego monarchy – sprawo-
wać formalnie tymczasową władzę na zie-
miach Królestwa Polskiego.  W jej skład weszli 
arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, 
Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Rada 
powołała także rząd na czele z Janem Kucha-
rzewskim. Zakres władzy Rady Regencyjnej 
był jednak ograniczony do wybranych działań. 
Na dodatek nie cieszyła się ona zbyt dużym 
autorytetem w polskim społeczeństwie. Mimo 
to w latach 1917-18 podjęła szereg działań 
prawno-administracyjnych będących podwa-
liną pozwalającą na utworzenie w 1918 niepo-
dległego Państwa Polskiego.

Odnowa w Duchu Świętym

Na znak protestu ostatnie oddziały polskie 
służące po stronie Niemiec i Austro-Węgier 
wymówiły służbę. Część żołnierzy podjęła 
próbę przedostania się na Zachód.
7 października 1918
Wobec coraz gorszej sytuacji Niemiec na fro-
ncie zachodnim Rada Regencyjna prokla-
mowała powstanie niepodległego Państwa 
Polskiego, które zbudowane miało być zgo-
dnie z założeniami opisanymi w trzynastym 
punkcie orędzia Wilsona.
19 października 1918
Na Śląsku Cieszyńskim powstaje polska 
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. 
Przynależność Śląska Cieszyńskiego stała 
się kością niezgody pomiędzy odzyskującą 
niepodległość Polską a powstającą Czecho-
słowacją.
28 października 1918
W związku z deklaracją Karola I o federa-
lizacji monarchii habsburskiej w Krakowie uk-
ształtowała się Polska Komisja Likwidacyjna 
na czele z Wincentym Witosem. Jej zada-
niem miało być przejęcie władzy administra-
cyjnej od Austriaków i ustanowienie państwo-
wości polskiej w Galicji.
1 listopada 1918
W Galicji Wschodniej proklamowana została 
Zachodnioukraińska Republika Ludowa.

Czysty Czyściec.

Wylosuj świętego i poznaj grupę dusz, za które będziesz się wstawiać modlitwą 
https://czystyczysciec.pl/#wylosuj-swietego

"Modlitwa za zmarłych to wyraz bezinteresownej miłości".
Św. Ojciec Stanisław Papczyński

Źródło: https://www.spm.org.pl/pamietaj-o-zmarlych

We Lwowie rozpoczęły się walki pomiędzy 
Polakami a Ukraińcami o władzę nad mia-
stem. Wśród polskich obrońców miasta zna-
lazło się wielu członków ruchu harcerskiego i 
młodzieży. Młodych ludzi nazwano „Orlętami 
Lwowskimi”. Wojna polsko-ukraińska o teryto-
rium Galicji Wschodniej toczyła się aż do po-
łowy 1919 roku.
7 listopada 1918
W Lublinie lewica niepodległościowa i ludow-
cy powołali niezależny od Rady Regencyjnej 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
z Ignacym Daszyńskim na czele.
10 listopada 1918
Józef Piłsudski został wypuszczony z twier-
dzy w Magdeburgu. W godzinach popołu-
dniowych dotarł do Warszawy.
11 listopada 1918
W wagonie kolejowym w lesie pod francuskim 
Compiègne podpisano rozejm pomiędzy pań-
stwami ententy a Cesarstwem Niemieckim 
kończący I wojnę światową. Pozbawiona 
autorytetu Rada Regencyjna postanawia 
oddać Piłsudskiemu władzę nad tworzącym 
się wojskiem. W Poznaniu działający od 1916 
roku tajny Centralny Komitet Obywatelski 
(grupujący stronnictwa o charakterze narodo-
wym i ludowym), zmienił nazwę na Naczelną 
Radę Ludową i ogłosił się reprezentantem 
polskich interesów w Wielkopolsce.
14 listopada 1918
Rada Regencyjna zdecydowała się na odda-
nie Józefowi Piłsudskiemu władzy cywilnej.     
W kolejnych dniach Piłsudskiemu podporząd-
kował się Tymczasowy Rząd Ludowy Daszy-
ńskiego i Rada Narodowa Śląska Cieszyń-
skiego.

18 listopada 1918
Józef Piłsudski powołał koalicyjny rząd na 
czele z socjalistą Jędrzejem Moraczewskim. 
Rząd nie zyskał jednak przychylności Naro-
dowej Demokracji i części ruchu ludowego.
2 listopada 1918
Wydany został dekret o władzy reprezenta-
cyjnej Republiki Polskiej, w myśl którego Pol-

ska stała się republiką. Do czasu zwołania 
Sejmu Ustawodawczego pełną władzę w pań-
stwie sprawować miał Tymczasowy Naczel-
nik Państwa, który to urząd objął Józef Piłsu-
dski. CDN.

Żródło: 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
kalendarium-niepodleglosciowe/
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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.    

Modlitwy i odpusty
Skuteczną pomocą dla dusz czyśćcowych są 
ofiarowane za nich umartwienia, wyrzeczenia 
i modlitwy, choćby najkrótsze, zwane aktami 
strzelistymi. Wierni szczególnym szacunkiem 
darzą tzw. wspominki i zapalanie świec w lis-
topadzie, modlitwę różańcową, Drogę krzyżo-
wą oraz specjalne modlitwy za zmarłych. 
Szczególną wartość ma praktyka odpustów 
za zmarłych. Wierni mogą je uzyskać, wypeł-
niwszy warunki: wola uzyskania odpustu, stan 
łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy i 
spełnienie czynu obdarowanego odpustem.
Jałmużna
Ofiary pieniężne na dzieła miłosierdzia w inte-
ncji zmarłych są bardzo pochwalane w Piśmie 
św. (2 Mch 12,43-45). Dobrowolny i bezintere-
sowny dar – jałmużna – zarówno materialna, 
jak i duchowa – ofiarowana za zmarłych, ma 
wielką wartość w oczach Boga. Ofiary mogą 
być składane przy zamawianiu Mszy świętej, 
dla biednych, których znamy, ale także na 
dzieła charytatywne i misyjne Kościoła.

   Następne spotkanie z serii Bliskie Niedziel-
ne Warsztaty Rodzinne już 4 grudnia. 
Gorąco zapraszamy!

Odnowa w Duchu Świętym

Z zielonych gałązek, liści i kolorowych darów 
jesiennej flory powstała baza do zawieszenia 
imiennych podziękowań i dedykacji, jakie 
dzieci napisały na papierowych sercach. 

   Było poważnie i radośnie zarazem. Gwarno 
od szeptów – co napisać na serduszku i dy-
namicznie, od piosenek patriotycznych śpie-
wanych chórem (i wielopokoleniowo) przy 
akompaniamencie gitary. Rytmiczny refren 
„Szarej piechoty” dzieci odegrały na zupełnie 
nowych instrumentach wystukując wspólne 
akordy na kolorowych rurkach. Prawdziwa 
orkiestra! 

   Później każdy mógł przygotować się do 
świętowania 11 listopada wykonując dla sie-
bie kotylion z ułożonych w koło serc. 

   Na zakończenie wydarzenia „wieniec pa-
mięci” został złożony w pobliżu kościoła, przy 
tablicy upamiętniającej Walczących o wol-
ność Polaków przy ulicy Stanisława Kostki 
Potockiego. Wspólnie zapalony znicz i taki 
symboliczny wyraz pamięci młodego pokole-
nia zwróciły uwagę niejednego przechodnia  
w tę niedzielę. 

   Zgromadzeni mali uczestnicy najpierw do-
konali ważnych wyborów. Wsłuchując się       
w czytaną na głos książkę Joanny Olech „Kto 
Ty jesteś?” dzieci miały okazję zastanowić się 
nad znaczeniem słowa patriotyzm. Co ozna-
cza być patriotą? Dwuzdaniowe wypowiedzi 
autorki książki typu: „Dużo czytam. Jestem 
patriotą.”; „Pomagam. Jestem patriotą”; „Nie 
marnuję wody. Jestem patriotą” zostały pod-
dane dziecięcemu głosowaniu. Co tak napra-
wdę jest przejawem patriotyzmu? Połóż ser-
duszko na bliskiej twojemu sercu wypowiedzi. 
Dzieci jednoznacznie i zdecydowaną więk-
szością opowiedziały się za: „Modlę się za 
Ojczyznę. Jestem patriotą” oraz „Uczę się. 
Jestem patriotą.” Ważne okazały się także: 
gromadzenie rodzinnych pamiątek i dbałość   
o pamięć o zmarłych przodkach, przywiąza-
nie do własnych korzeni.

Celem spotkania „Serce pamięta” było 
uszanować tych, którzy zdecydowali się wal-
czyć o wolną Ojczyznę płacąc za to najwyż-
szą cenę. Aby złożyć należny im hołd, w pra-
ktycznej części warsztatu uczestnicy przy-
gotowali „wieniec pamięci”.

   Według licznych świadectw świętych w czyśćcu przebywa wiele dusz. Centrum Pomocników Mariańskich zorganizowało akcję pomocy 
duszom przebywającym w czyśćcu. Na stronie https://czystyczysciec.pl można wylosować świętego, który według pomysłu organizatorów 
akcji obejmuje patronat nad konkretną grupą zmarłych w czyśćcu i będzie dla nas przewodnikiem w modlitwie za zmarłych. 

Msza gregoriańska (30 Mszy świętych)
Szczególną popularnością cieszy się pra-
ktyka tzw. Mszy świętych gregoriań-
skich. Polega ona na celebrowaniu przez 30 
kolejnych dni Mszy świętej za jednego zmar-
łego. Praktyka ta została zainicjowana w VI 
w. przez papieża Grzegorza Wielkiego. Pa-
pież ten polecił odprawianie przez 30 dni
Mszy świętych za zmarłego mnicha, który za
życia sprzeniewierzył się ślubowi ubóstwa.
Ów mnich, jak świadczy św. Grzegorz, 30.
dnia ukazał się swemu przełożonemu i po-
dziękował za okazane mu miłosierdzie, tego
bowiem dnia opuścił czyściec.

W jaki sposób możemy 
najlepiej pomóc zmarłym?

Msza święta.
Uprzywilejowaną moc wstawienniczą wzglę-
dem zmarłych pozostających w  czyśćcu ma 
Msza święta. Podczas nabożeństw i w mo-
dlitwach prywatnych to wierny zwraca się do 
Boga. Natomiast w Mszy świętej sam Jezus 
Chrystus wstawia się do swojego Ojca. Pra-
ktycznym wymiarem pomocy jest zamawianie 
przez wiernych Mszy świętej za zmarłych. 
Chrześcijanin powinien, przynajmniej raz        
w roku, zamówić Mszę świętą za zmarłych.

KONFERENCJA 5 KLUCZY
modlitwa uwolnienia

26.11.2022 r.
Konferencja 5 Kluczy ma na celu omówienie biblijnych zasad walki duchowej oraz 
wprowadzenie do modlitwy uwolnienia wg 5 kluczy, rozpowszechnionej w Polsce dzię-
ki staraniu oo. Jezuitów.
Konferencja adresowana jest do osób, które pragną zgłębić biblijne zasady walki ducho-
wej, poznać model modlitwy uwolnienia wg 5 kluczy opracowany przez Neala Lozano i 
doświadczyć błogosławieństwa Boga Ojca, które dotyka najgłębszej tożsamości człowie-
ka. 
Model 5 kluczy został opracowany dla świeckich jako konkretna pomoc w świadomym i 
aktywnym stawaniu do walki duchowej w codziennym życiu. Jest to bardzo skuteczne 
narzędzie, które nie tylko pokazuje, jak zidentyfikować obszary, które nie pozwalają 
nam doświadczać pełni wolności w Chrystusie, ale także umożliwia bezpośrednio 
sprzeciwić się planom i strategiom nieprzyjaciela w naszym życiu i zerwać z nim wszelką 
współpracę, by móc doświadczyć wolności dzieci Ojca i Jego błogosławieństwa.
W trakcie Konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy uwol-
nienia wg modelu 5 kluczy. Zapisy będą prowadzone na miejscu, w dniu Konferencji. 
Więcej informacji  na stronie: https://modlitwa5kluczy.pl/konferencja-5-kluczy/

 Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych Narodowe Święto Niepodległości

„Modlę się za Ojczyznę. Jestem patriotą.”
   W niedzielę 6 listopada br. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadziła kolejne, z cyklu Niedzielnych Bliskich Warsztatów 
Rodzinnych. Było to spotkanie wokół tematyki bliskiej nam szczególnie w miesiącu listopadzie – pamięci bliskich zmarłych, a także tych 
wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. W trakcie warsztatu powstał przepiękny wspólny „wieniec pamięci” dedykowany 
bohaterom poległym w walkach o wolność.

Kalendarium niepodległościowe – cd.
15 grudnia 1917
Bolszewicy, po zdobyciu w wyniku rewolucji 
październikowej władzy w Rosji, wydali Dekla-
rację Praw Narodów Rosji, w której przyznali 
prawo do samookreślenia i utworzenia samo-
dzielnego państwa wszystkim narodom za-
mieszkującym tereny Rosji, w tym Polakom. 
Wobec braku kontroli nad ziemiami polskimi 
deklaracja władz rewolucyjnych nie miała je-
dnak żadnego – poza czysto propagandowym 
– znaczenia politycznego.
8 stycznia 1918

Prezydent USA Woodrow Wilson w orędziu 
noworocznym ogłosił 14 punktów stanowią-
cych, jego zdaniem, fundament powojennego 
ładu międzynarodowego. W 13 punkcie stwie-
rdził, że powinno powstać niepodległe Państwo 
Polskie z bezpiecznym dostępem do morza, 
obejmujące ziemie zamieszkałe przez ludność 
bezsprzecznie polską. Była to pierwsza dekla-
racja zagranicznego polityka, w której określo-
no zasady na jakich miały się formować grani-
ce odrodzonego państwa.
9 lutego 1918
W Brześciu nad Bugiem państwa centralne 
podpisały układ pokojowy z powstałą w sty-
czniu 1918 roku niepodległą Ukraińską Repu-
bliką Ludową. W traktacie URL przyznano 
m.in. Chełmszczyznę i część Polesia. Spotkało 
się to z ostrymi protestami ze strony polskiej. 

15 sierpnia 1917
W Lozannie utworzono Komitet Narodowy 
Polski na czele z Romanem Dmowskim. Sie-
dzibą KNP miał być Paryż. Do najważniej-
szych zadań komitetu należała integracja za-
chodnich środowisk polonijnych, reprezento-
wanie sprawy polskiej wobec rządów państw 
ententy, organizowanie polskiego życia polity-
cznego na Zachodzie oraz nadzór nad formo-
waniem się polskich jednostek wojskowych we 
Francji. W sierpniu rząd francuski uznał KNP 
za jedyne oficjalne przedstawicielstwo polskie. 
W ślad za Francją w październiku podobne 
deklaracje złożyły władze Wielkiej Brytanii i 
Włoch, a w grudniu USA.
12 września 1917
W reakcji na dymisję Tymczasowej Rady Sta-
nu Niemcy powołały na terenie Królestwa 
Polskiego Radę Regencyjną. Miała ona – do 
czasu powołania nowego monarchy – sprawo-
wać formalnie tymczasową władzę na zie-
miach Królestwa Polskiego.  W jej skład weszli 
arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, 
Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Rada 
powołała także rząd na czele z Janem Kucha-
rzewskim. Zakres władzy Rady Regencyjnej 
był jednak ograniczony do wybranych działań. 
Na dodatek nie cieszyła się ona zbyt dużym 
autorytetem w polskim społeczeństwie. Mimo 
to w latach 1917-18 podjęła szereg działań 
prawno-administracyjnych będących podwa-
liną pozwalającą na utworzenie w 1918 niepo-
dległego Państwa Polskiego.

Na znak protestu ostatnie oddziały polskie 
służące po stronie Niemiec i Austro-Węgier 
wymówiły służbę. Część żołnierzy podjęła 
próbę przedostania się na Zachód.
7 października 1918
Wobec coraz gorszej sytuacji Niemiec na fro-
ncie zachodnim Rada Regencyjna prokla-
mowała powstanie niepodległego Państwa 
Polskiego, które zbudowane miało być zgo-
dnie z założeniami opisanymi w trzynastym 
punkcie orędzia Wilsona.
19 października 1918
Na Śląsku Cieszyńskim powstaje polska 
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. 
Przynależność Śląska Cieszyńskiego stała 
się kością niezgody pomiędzy odzyskującą 
niepodległość Polską a powstającą Czecho-
słowacją.
28 października 1918
W związku z deklaracją Karola I o federa-
lizacji monarchii habsburskiej w Krakowie uk-
ształtowała się Polska Komisja Likwidacyjna 
na czele z Wincentym Witosem. Jej zada-
niem miało być przejęcie władzy administra-
cyjnej od Austriaków i ustanowienie państwo-
wości polskiej w Galicji.
1 listopada 1918
W Galicji Wschodniej proklamowana została 
Zachodnioukraińska Republika Ludowa.
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Wylosuj świętego i poznaj grupę dusz, za które będziesz się wstawiać modlitwą 
https://czystyczysciec.pl/#wylosuj-swietego

"Modlitwa za zmarłych to wyraz bezinteresownej miłości".
Św. Ojciec Stanisław Papczyński

Źródło: https://www.spm.org.pl/pamietaj-o-zmarlych

We Lwowie rozpoczęły się walki pomiędzy 
Polakami a Ukraińcami o władzę nad mia-
stem. Wśród polskich obrońców miasta zna-
lazło się wielu członków ruchu harcerskiego i 
młodzieży. Młodych ludzi nazwano „Orlętami 
Lwowskimi”. Wojna polsko-ukraińska o teryto-
rium Galicji Wschodniej toczyła się aż do po-
łowy 1919 roku.
7 listopada 1918
W Lublinie lewica niepodległościowa i ludow-
cy powołali niezależny od Rady Regencyjnej 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
z Ignacym Daszyńskim na czele.
10 listopada 1918
Józef Piłsudski został wypuszczony z twier-
dzy w Magdeburgu. W godzinach popołu-
dniowych dotarł do Warszawy.
11 listopada 1918
W wagonie kolejowym w lesie pod francuskim 
Compiègne podpisano rozejm pomiędzy pań-
stwami ententy a Cesarstwem Niemieckim 
kończący I wojnę światową. Pozbawiona 
autorytetu Rada Regencyjna postanawia 
oddać Piłsudskiemu władzę nad tworzącym 
się wojskiem. W Poznaniu działający od 1916 
roku tajny Centralny Komitet Obywatelski 
(grupujący stronnictwa o charakterze narodo-
wym i ludowym), zmienił nazwę na Naczelną 
Radę Ludową i ogłosił się reprezentantem 
polskich interesów w Wielkopolsce.
14 listopada 1918
Rada Regencyjna zdecydowała się na odda-
nie Józefowi Piłsudskiemu władzy cywilnej.     
W kolejnych dniach Piłsudskiemu podporząd-
kował się Tymczasowy Rząd Ludowy Daszy-
ńskiego i Rada Narodowa Śląska Cieszyń-
skiego.

18 listopada 1918
Józef Piłsudski powołał koalicyjny rząd na 
czele z socjalistą Jędrzejem Moraczewskim. 
Rząd nie zyskał jednak przychylności Naro-
dowej Demokracji i części ruchu ludowego.
2 listopada 1918
Wydany został dekret o władzy reprezenta-
cyjnej Republiki Polskiej, w myśl którego Pol-

ska stała się republiką. Do czasu zwołania 
Sejmu Ustawodawczego pełną władzę w pań-
stwie sprawować miał Tymczasowy Naczel-
nik Państwa, który to urząd objął Józef Piłsu-
dski. CDN.

Żródło: 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
kalendarium-niepodleglosciowe/

https://czystyczysciec.pl
https://czystyczysciec.pl/#wylosuj-swietego
https://www.spm.org.pl/pamietaj-o-zmarlych
https://modlitwa5kluczy.pl/konferencja-5-kluczy/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
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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.

Nr 715

L I T U R G I A S Ł O W A

od 13.11.2019 do 11.12.2022
Módlmy się za pośrednictwem

Matki Nieustającej pomocy
za dusze w Czyśćcu cierpiące,

niech Jezus Chrystus
zmiłuje się nad nimi.

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Ml 3, 19-20a

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza: «Oto 
nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy 
pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą 
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, 
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po 
nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczą-
cych moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości 
i uzdrowienie w jego skrzydłach».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy głosie rogu, * 
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * 
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, * 
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, * 
aby osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie * 
i ludy według słuszności.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 3, 7-12

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Bracia: Sami wiecie, 
jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliś-
my wśród was niepokoju ani u nikogo nie jed-
liśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w tru-
dzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla ni-
kogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie 
mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 
samych siebie za przykład do naśladowania. 
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy 
wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie 
je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was 
postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracu-
ją, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich
w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze 
spokojem, własny chleb jedli.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 21, 28bc

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

EWANGELIA 
Łk 21, 5-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i dara-
mi, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kie-
dy z tego, na co patrzycie, nie zostanie ka-
mień na kamieniu, który by nie był zwalo-
ny». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać 
zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie 
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bo-
wiem przyjdzie pod moim imieniem i będą 
mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł 
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewro-
tach. To najpierw „musi się stać”, ale nie 
zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do 
nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” 
i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią sil-
ne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zara-
za; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog i do wię-
zień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą przed królów i namiestników. Bę-
dzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem 
dam wam wymowę i mądrość, której żaden 
z waszych prześladowców nie będzie mógł 
się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was    
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyja-
ciele i niektórych z was o śmierć przypra-
wią. I z powodu mojego imienia będziecie     
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie».

Oto Słowo Pańskie

Oto Słowo Pańskie

1

5.

 7.

K O M E N T A R Z
Podziw dla piękna świątyni wyrażony przez 

bliżej nieokreślone osoby, jest okazją do 
przekazania prawdy o przemijalności rze-
czywistości doczesnej. Jednak obraz, jaki 
przedstawia Jezus w swojej wypowiedzi, 
napawa lękiem. Czy rzeczywiście Bóg tego 
chce dla człowieka? Czy taka jest Jego 
wola? To, że doświadczamy wojen, cierpie-
nia i nienawiści, nie oznacza, że Bóg takim     
stworzył świat, ale że takie są konsekwencje 
naszego grzechu. Poprzez doświadczenie 
kruchości i tragizmu ludzkiej egzystencji, 
łatwiej przychodzi nam zrozumieć dlaczego 
trzeba było, aby Syn Boży stał się człowie-
kiem.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00.
Chór Dziewczęcy Strumieni - Szkoły Pod-
stawowej i Liceum Stowarzyszenia Sternik 
wraz z Centrum kultury Wilanów serdecz-
nie zaprasza na „Listopadowy wieczór pie-
śni polskiej”. Koncert ten odbędzie się po 
niedzielnej mszy o godz. 18.00. Podczas 
koncertu uczennice Szkoły Strumienie, 
pod kierunkiem Karoliny Miki wykonają za-
równo polskie pieśni patriotyczne, żołnie-
rskie, religijne, jak też ukochane przez 
wszystkich pieśni Stanisława Moniuszki i 
Fryderyka Chopina. Mamy nadzieję, że 
ten muzyczny wieczór będzie miłym 
zwieńczeniem listopadowych obchodów 
Święta Niepodległości.
Koła Żywego Różańca zapraszają na 
codzienną modlitwę różańcową w listo-
padzie w intencji: o łaskę nieba dla dusz      
w czyśćcu cierpiących. Modlitwę w koście-
le prowadzą poszczególne grupy parafial-
ne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wto-
rek, środę i czwartek o godz. 18.30., w pią-
tek o godzinie 12.30., w sobotę o g. 7.30.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 17 listo-
pada br., o godz. 17.00.
W naszej parafii rozpoczęła działalność 
grupa AA. Spotkania odbywają się we 
wtorki w godz. 19.00.-20.30 w Kanonii. Za-
praszamy wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 

10.

9.

Ks. dr Waldemar R. Macko 

„Modlę się za Ojczyznę. Jestem 
patriotą.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Uroczysta Msza święta w intencji 
chóru parafialnego "Sanctae Annae" 
i muzyków Cameraty Wilanowskiej. 

20 listopada 2022 roku
o godz.10.00.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:
−

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

 8.

11.

rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachę-
camy do wcześniejszego zapisywania się, 
ponieważ ze względu na warsztatowy 
cha-rakter kursu zajęcia odbywają się w 
małej grupie uczestników. Szczegółowe 
infor-macje dotyczące kursu znajdują się 
na stronie internetowej parafii w zakładce 
sakramenty.
W niedzielę, 20 listopada przed Mszą 
świętą o godz. 8.30, zostaną wprowadzo-
ne do naszego kościoła relikwie świętego 
Ojca Pio. Na wszystkich Mszach świętych 
kazania na temat „Ojciec Pio jako dar 
Opatrzności Bożej dla zbawienia dusz lu-
dzkich, w trudnych dzisiejszych czasach” 
będzie głosił o. Józef Maria Zderkiewicz 
ze Zgromadzenia Apostołów Jezusa 
Ukrzyżowanego. 
Uroczysta Msza św. w intencji chóru para-
fialnego „SanctaeAnnae” oraz  "Cameraty 
Wilanowskiej", z okazji święta patronalne-
go św. Cecylii, zostanie odprawiona 
20.11.22 r. o godz. 10.00. Opieka artysty-
czna: Natalia i Leszek Knyziakowie.
Również w następną niedzielę będziemy 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 
13.00., przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówimy Litanię do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i akt poś-
więcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezuso-
wemu.
Galeria "Dzwonnica" zaprasza na nową 
wystawę malarstwa Czesława Piotra 
Szczepańskiego i Grażyny Skrzypczyk-
Szczepańskiej. Prace są prezentowane      
w każdą niedzielę do końca grudnia."
W grudniu i styczniu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

−−

12.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela –  tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Kalendarium niepodległościowe – cd.  . . 2

Czysty Czyściec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Konferencja 5 KLUCZY. . . . . . . . . . . . . . 3

Uroczysta Msza świę†a w intencji 
Chóru "Sanctae Annae" i muzyków. . . . . 4

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na nową wystawę malarstwa  . . . . . . . . . 4

Kontakty do osób z parafialnych
wspólnot różańcowych . . . . . . . . . . . . . . 4

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

Wystawa Malarstwa
 Czesława Piotra Szczepańskiego i 
Grażyny Skrzypczyk-Szczepańskiej. 

3.

w czwartek,17 listopada, wspomnienie 
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,
w piątek, 18 listopada, wspomnienie bł. 
Karoliny Kózkówny, dziewicy i 
męczennicy.

 13.

Wprowadzenie do naszego 
kościoła relikwii świętego 

Ojca Pio.
20 listopada br.

przed Mszą świętą o godz. 8.30

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