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XXXIII Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dn 12, 1–3

W owych czasach wystąpi Michał, wielki
książę, który jest opiekunem dzieci twojego
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego
nie było, odkąd narody powstały, aż do
chwili obecnej. W tym czasie naród twój
dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy
zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli
w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej
odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 165.8–11

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy,
nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 21, 36

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć
przed Synem Człowieczym.

EWANGELIA
Mk 13, 24–32

Jezus powiedział do swoich uczniów:
W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy
będą padać z nieba i moce na niebie
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle
On aniołów i zbierze swoich wybranych
z czterech stron świata, od krańca ziemi aż
do szczytu nieba. A od drzewa figowego
uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak
i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie,
że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę,
powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn,
tylko Ojciec.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Ewangelia z tej niedzieli może
budzić lęk. Pan Jezus mówi o końcu
czasów i swoim ponownym przyjściu.
O tym, że słońce się zaćmi i księżyc.
Że będą spadać gwiazdy. Od razu
mogą pojawić nam się przed oczami
obrazy
z
Apokalipsy:
jeźdźcy
Apokalipsy, trąby i ogłaszanie „Biada”,
czasze gniewu Bożego, otwieranie
pieczęci, bestie apokaliptyczne, plagi
i inne kary.
Pan Jezus nie chce nas straszyć.
Ktoś obliczył, że w całym Piśmie
Świętym słowa „nie bój się” i „nie lękaj
się” użyte zostały 365 razy, dokładnie
tyle, ile mamy dni w roku, tak jakby
każdego dnia Pan Bóg chciał na nowo
dodać nam otuchy. Pan Jezus
zapewnia nas, że „niebo i ziemia
przeminą, ale Moje słowa nie
przeminą” (Mk 13, 31). Że choćby
runęły wszystkie nasze punkty odniesienia, to On pozostanie zawsze wierny
słowom swojej obietnicy, będzie blisko
nas i wybawi nas od wszelkiego zła.
ks. Maciej Raczyński-Rożek

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 10, 11–14.18

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje
codziennie do wykonywania swej służby,
wiele razy te same składając ofiary, które
żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.
Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze
jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy
Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego
staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych,
którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich
odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi
potrzeba ofiary za grzechy.
Oto słowo Boże
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Z pamiętnika
katolika ...
aszyńska
Tekst: Maria P

BOŻA MELODIA
Przez ostatnie dni, w związku z przypadającą 1 listopada Uroczystością Wszystkich
Świętych w Internecie królowały tematy związane ze śmiercią, odchodzeniem znanych
i lubianych, umieraniem własnym i najbliższych oraz sposobami na to jak sobie
poradzić z tym, co nieuniknione. Na jednym
z portali psychoterapeutycznych znalazłam
tekst dotyczący właśnie umierania. Jego autor
przedstawił tezę, że wszyscy umrzemy i że
jest to przygnębiająca okoliczność, bo wszystkich innych zagrożeń na świecie możemy
próbować uniknąć, a z tą jedną, choćbyśmy
nie wiem co zrobili musimy się zmierzyć,
a najlepszą metodą by to zrobić jest oczywiście psychoterapia (z góry zaznaczam, że
upraszczam kwestie związane z psychoterapią w tej materii i nie mówię o przypadkach
jednostek chorobowych, w których nieopanowany lęk przed śmiercią wymaga specjalistycznego leczenia!) Religijny aspekt został
przedstawiony jako opium dla mas i jeden ze
sposobów zagłuszania lęku przed śmiercią,
oszukiwania samego siebie.
Tego samego dnia w doskonałej książce
pt. „Wielka Tajemnica Wiary. Żyć Mszą
Świętą” księdza Johannesa Gamperla
znalazłam opowieść austriackiego psychiatry
Wiktora Emila Frankla, który w czasie II wojny
światowej był więziony m.in. w Oświęcimiu,
gdzie pewnego razu został poproszony do
młodej kobiety, odchodzącej z tego świata.
Pozwolę sobie przytoczyć Wam fragment
relacji z tego spotkania:

„Robiła (owa kobieta – przyp. autorki)
wrażenie zatopionej w rozmyślaniach i mówiła
pogodnie: „Jestem wdzięczna mojemu losowi
za to, że tak srogo mnie doświadczył. Albowiem w moim wcześniejszym mieszczańskim
życiu byłam za bardzo rozpieszczana, a moich
duchowych ambicji nie brałam całkiem na
poważnie. To drzewo tutaj jest jedynym
przyjacielem w mojej samotności. – mówiąc to,
wskazała na okno baraku, przez które, pochylając się nad umierającą, można było zobaczyć
zieloną gałązkę kasztana z dwoma kwitnącymi
kwiatami. „Często rozmawiam z tym drzewem”
– powiedziała młoda kobieta. Na pytanie, czy
ono też do niej mówi – odpowiedziała: „Ono mi
powiedziało: Ja jestem tutaj–ja–jestem–tutaj–ja
jestem życiem, życiem wiecznym”. „Zwycięzcy
dam... biały kamyk, a na kamyku wypisane
imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto
(je) otrzymuje" (Ap 2, 17). „A oto Baranek
stojący na górze Syjon, a z Nim sto
czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego
i imię Jego Ojca wypisane na czołach" (Ap 14, I).”
Natura po śmierci odradzająca się do życia
jest wyznaniem wiary przyrody! Dzieło wyznaje swojego Stwórcę, przymnażając wiary tym,
którzy na nie patrzą. Bóg jest miłością, a
miłość jest nieskończona i nieśmiertelna i ta
prawda nie ma nic wspólnego ze środkami
psychoaktywnymi mającymi zagłuszyć nasz
strach przed odchodzeniem ze świata, który
jest nam znany i jako tako przewidywalny. „W
Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” (1 Kor 15,
22b). Kropka. Nasza przyszłość jest pewna!

Skąd więc to negatywne podejście do
chrześcijańskiej wizji życia wiecznego i przedstawianie go jako narzędzia do samooszukiwania, usprawiedliwienia dla ucieczki
od przygnębiającej prawdy, że nic po nas nie
pozostanie, którą powinniśmy zaakceptować?
Najprawdopodobniej z własnej nieświadomości! Przepraszam z góry jeśli ktoś poczuł
się dotknięty ostatnim zdaniem, ale sądzę, że
każdy, kto wsłuchuje się w słowa drugiej
modlitwy eucharystycznej: „Dziękujemy, że nas
wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie
służyli” nie musi się oszukiwać, oburzać ani
przerażać, za to może odczuwać szaloną
wdzięczność, że został wybrany i że Pan
pozbawił go wątpliwości, będących powodem
do zmartwień dla milionów osób, które
jeszcze nie poznały Chrystusa.
A co jeśli mimo posiadania powyższej
wiedzy dopada nas czasem nieufność?
Proponuję zastosować się do rady, której
święty Ignacy Antiocheński udzielił wiernym
w Efezie, gdy został pojmany by następnie
ponieść śmierć męczeńską. Św. Ignacy radził
tak: „Napełnijcie się melodią Bożą, a staniecie
się wszyscy razem jednym chórem, dzięki
któremu zabrzmi pieśń ku chwale Jezusa
Chrystusa. To jest pieśń, której słucha Bóg
Ojciec. A przez to, że jej słucha, rozpozna was
jako tych, którzy należą do Chrystusa”. Napełniajmy się Bożą melodią! Śpiewajmy psalmy
(nie tylko w niedziele pomiędzy czytaniami),
pieśni religijne (dostępne we wszystkich
gatunkach muzycznych – każdy bez wyjątku
znajdzie coś, co trafi w jego gusta muzyczne),
muzykę pełną uwielbienia. Napełniajmy się
wdzięcznością, a wątpliwości odejdą.

CISZA,w której PRZEMAWIA BÓG w piątek 20.11.2015 r. od godz. 13.00 do 17.00 oraz od godz. 18.30 do 20.00

„Adoracja to dać się pochłonąć Bogu i wchłaniać Go w siebie. To jest
sensem i celem twego istnienia. To jest twoim istnieniem prawdziwym.
Każda sekunda twego ludzkiego życia jest ci dana po to, abyś napełniała się
Mną. Nigdy nie naprawisz tego, co tu stracisz, nie korzystając z szansy, jaką
ci daję. Zawsze będziesz o tyle uboższa we Mnie, ile tu zmarnujesz. Najwięcej
lub nawet wszystko traci ten, co idzie za głosem egoizmu i zapatrzenia
w siebie. Najwięcej zyskuje ten, kto oddaje Mi wszystko i siebie samego.”
2
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Autor: Maciej Lichota

zadanie 1: Rozwiąż krzyżówkę. Następnie zapisz rozwiązanie.
1.
2.
3.
4.

Sfotografowana
Twarz JEZUSA
Zdjęcie przedstawia Pana Jezusa, z którego
emanuje piękno, łagodność i pokora. Żaden
z artystów nie namalował tego obrazu. To sam
Jezus dał się … sfotografować włoskiemu
stygmatykowi, bratu Elia (Eliasz) Cataldo.
W Polsce zna go pewno mało kto, natomiast we
Włoszech ciągną do niego rzesze wiernych,
licząc na jego wstawienniczą modlitwę i charyzmat uzdrawiania. Wiele osób widywało brata
Elia, jak będąc sam, z kimś rozmawia. Pytano
go wielokrotnie: „Z kim rozmawiasz? Kogo
widzisz?”. Brat Elia, zmęczony tymi pytaniami,
zwrócił się z tym do Jezusa. A Jezus, w odpowiedzi, wysłał go do pobliskiego kościoła w celu
sfotografowania białej ściany. Z 36 zrobionych
zdjęć wszystkie wyszły białe, z wyjątkiem jednej
kolorowej fotografii.
W TV Trwam nadano film dokumentalny
o bracie Elia Cataldo („Brat Elia – Tajemnica
Światła"), współczesnym stygmatyku, żyjącym
w umbryjskim Calvi. Film można odnaleźć
w cyberprzestrzeni. Historia tego zakonnika to
niezwykły przykład modlitwy wstawienniczej
wobec setek przybywających i stygmatów które
brat ma szczególnie w Wielki Piątek, otoczony
do tego zapachem róż, a nie rozkładającej się
krwi. Wzrusza jego skromność i widok ran. Cała
pościel we krwi, a ciało umęczone i omdlałe.
Pewna młoda kobieta, niewidoma po wypadku
samochodowym, odzyskała wzrok w Vigevano,
w czasie wspólnych modlitw z bratem Elią. Cud
wydarzył się, mimo że lekarze nie dawali już
szans na odzyskanie zdrowia. A może właśnie
dlatego się zdarzył ... Kobieta w pewnym
momencie zaczęła krzyczeć: Ja widzę! Dla
wielu to niezwykły znak i umocnienie w wierze
adresowane do Kościoła współczesnego,
targanego wieloma antyświadectwami ... Cud
ten jest rozpatrywany przez Kurię Rzymską.
Więcej o bracie Elia Cataldo na stronie:
http://www.pomaranczki.wordpress.com/
Można tu zobaczyć wspomniany wyżej film oraz
pobrać zdjęcie twarzy Pana Jezusa w wysokiej
rozdzielczości.
za: www.opoka.org.pl/
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przypada 9 ……… .
2. 11 października obchodziliśmy kolejną, 53. rocznicę początku obrad ………
Watykańskiego II.
3. „Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego …" – to treść wyznania wiary zwanego
……… Apostolskim.
4. Imię papieża, który abdykował w 2013 roku.
5. Treść wyznania wiary, które wypowiadamy podczas niedzielnej Eucharystii
to Symbol ……… – konstantynopolitański.
6. Imię Ojca Świętego, który został wybrany na Stolicę Piotrową w roku 2013.
7. KKK to ……… Kościoła Katolickiego.
8. „Wierzę w ……… Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków."
9. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystość Chrystusa Króla
……… .
10. Miesiąc poświęcony w sposób szczególny Najświętszej Maryi Pannie, w którym
odmawiamy częściej modlitwę różańcową.

HASŁO:

zadanie 2:

_____ _____

Skreśl co drugą literę a otrzymasz rozwiązanie.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXXIII Niedziela Zwykła
– 15 listopada 2015 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. 6. W dniach 20–25 lipca 2016 r., w ramach
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
Następnie będziemy modlić się za zmarłych
imieniny, składamy serdeczne życzenia błotygodnia misyjnego, będziemy gościć w naszej
polecanych w wypominkach rocznych.
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślparafii młodzież uczestniczącą w Światowych
ności w życiu osobistym i zawodowym.
Dniach Młodzieży. Zwracamy się z gorącą
2. W następną niedzielę obchodzić będziemy
prośbą o przyjęcie ich w duchu staropolskiej
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
życzliwości i gościnności. Rodziny, które 10. W najbliższym czasie sakramentalny związek
Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 13.00,
małżeński zawrą:
pragną przyjąć do swoich domów przybywaprzed wystawionym Najświętszym Sakrającą do nas młodzież prosimy o zgłaszanie
– Bartosz Łukasz Komasa, kawaler
mentem odmówimy Litanię do Najświętsię do kancelarii parafialnej.
z parafii tutejszej
szego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia
i Aneta Maria Gruzik, panna
7. Młodzież licealną i studentów zapraszamy do
rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu.
posługi wolontariatu przy organizowaniu
z parafii tutejszej
3. W listopadzie, w naszej parafii rozpocznie się
i realizacji programu pobytu młodzieży
– zapowiedź I.
trzecia edycja dzisięciotygodniowego kursu
przyjeżdżającej na ŚDM w naszej parafii.
finansowego, którego celem jest nauka
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
Możliwość współpracy oraz spotkanie
zarządzania finansami w oparciu o rady
z rówieśnikami z całego świata będzie
zachodzących między narzeczonymi, zobobiblijne. Kurs będzie odbywał się we środy
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń
wiązany jest powiadomić kancelarię parao godz. 19.00 w dzwonnicy. Osoby zainterei stworzenia więzów przyjaźni. Osoby chętne
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie
sowane tym, co Pismo Święte mówi na
do podjęcia tej posługi mogą się zgłaszać do
parafian.
temat zarządzania finansami zapraszamy na
kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do ks.
spotkanie w środę 18 listopada br. o godz.
Michała.
19.00 do dzwonnicy. Po spotkaniu będzie
możliwość zapisania się na kurs i zakupienia 8. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
podręczników.
jest na przygotowanie i przeprowadzenie
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą
4. W dniach od 20 do 24 listopada na terenie
się w 2016 r. w Krakowie.
parafii będziemy zbierali makulaturę, ze
sprzedaży której uzyskane środki zostaną 9. W tym tygodniu przypadają następujące
przeznaczone na budowę studni w Sudanie.
święta liturgiczne:
Makulaturę należy składać to przeznaczo– we wtorek, 17 listopada, wspomnienie
nego na ten cel kontenera.
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
5. Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w
– w środę,18 listopada, wspomnienie bł.
trzecią niedzielę Adwentu, 13 grudnia br.,
Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy;
i będą trwały do wtorku, 15 grudnia br.
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św.
– w czwartek, 19 listopada, wspomnienie
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie
bł. Salomei, dziewicy;
odprawiana o godz. 19.00, a nie jak zwykle
Zapraszamy do wspólnej modlitwy
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczor– w piątek, 20 listopada, wspomnienie
w intencji naszych parafialnych
nej Mszy św. chcemy umożliwić udział
św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
w rekolekcjach osobom, które wracają
muzyków kościelnych
– w sobotę, 21 listopada, wspomnienie
później z pracy. Rekolekcje poprowadzi
w czasie Mszy św.
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
ks. Marek Dobrzeniecki.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl

Wydawca
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w najbliższą niedzielę 22.11.2015 r.
o godz. 10.00.

Muzykę podczas tej Mszy św. zapewni
nasz chór parafialny oraz artyści, którzy
na stałe współpracują z naszą parafią.
Opieka artystyczna – Państwo Natalia
i Leszek Knyziakowie.

od 08.11 do 13.12.2015 r.
Módlmy się
za naszych rodziców, krewnych,
dobrodziejów, aby żywym Pan Bóg
błogosławił, a zmarłych obdarzył
życiem wiecznym.
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