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L I T U R G I A

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 17, 8–13

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział
wtedy do Jozuego: Wybierz sobie mężów
i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami.
Ja jutro stanę na szczycie góry z laską
Boga w ręku.
Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz,
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak
długo Mojżesz trzymał ręce podniesione
do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś
ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita.
Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli
kamień i położyli pod niego, i usiadł na
nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce,
jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten
sposób aż do zachodu słońca jego ręce
były stale wzniesione wysoko.
I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów
i lud ich ostrzem miecza.
Oto słowo Boże

S Ł O W A

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 121, 1–8

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca
Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

KOMENTARZ
Wielokrotnie w życiu doświadczamy
duchowej słabości, niemożności czynienia
dobra, grzechowego zranienia. Sami sobie
z taką sytuacją nie poradzimy. Trzeba iść po
pomoc do naszego najlepszego Obrońcy,
Miłosiernego Boga, największego Miłośnika
człowieka. Trzeba podjąć modlitwę. I wtedy
następuje spotkanie dwóch kochających serc.
Czas łaski... Najpiękniejszy jest człowiek,
który modli się. Serce mówi do serca.
Nasza modlitwa nie może być zdawkowa.
Cechą autentycznej modlitwy jest trwanie
przed Ojcem, patrzenie na siebie, skupiona
uwaga, pocałunek serca, czasem łzy. A więc
niezmordowane stawanie w Jego obecności, wytrwałość – na wzór wdowy z dzisiejszej Ewangelii. I z tego rodzi się świętość –
niezniszczalna więź z Bogiem. Pokochać
modlitwę, modlitewne spotkania, czyli
pragnąć Boga.
Pozostaje dramatyczne pytanie Pana
Jezusa, kończące dzisiejszą Ewangelię:
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę
na ziemi, gdy przyjdzie?...”. Wiarę, za którą
zginął bł. ks. Jerzy Popiełuszko – w środę
32. rocznica Jego męczeństwa. Odpowiadamy nań każdego dnia. Także podejmując
– bądź nie – modlitwę. Maryjo Różańcowa
– przyczyń się za nami!
ks. Robert Mikos
Modlitwa króla Dawida, Pieter de Grebber, 1635–40
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DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 3, 14–4, 2

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś
i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych
znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu
przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Wszelkie Pismo od Boga natchnione
jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży
był doskonały, przysposobiony do każdego
dobrego czynu.
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych
i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na
Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w
porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż
błąd, poucz, podnieś na duchu z całą
cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Hbr 4, 12

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

EWANGELIA
Łk 18, 1–8

Jezus odpowiedział swoim uczniom
przypowieść o tym, że zawsze powinni
modlić się i nie ustawać:
W pewnym mieście żył sędzia, który
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: Obroń
mnie przed moim przeciwnikiem.
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie
boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak,
ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa,
wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż
nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy
będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam
wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Oto słowo Pańskie
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 7. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
wione dziś o godz. 17.00, a po Różańcu,
modlić się będziemy za zmarłych poleca– w poniedziałek, 17 października,
nych w wypominkach rocznych.
wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika;
2. Jak co roku nasza parafia organizuje uroczyście Jubileusz Małżeństw obchodzących
– we wtorek, 18 października, święto
rocznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza św.
św. Łukasza, Ewangelisty;
zostanie odprawiona dziś o godz. 16.00.
– w środę, 19 października, wspomnienie
3. Zapraszamy na pokaz filmu „Pójdź za mną.
bł. Jerzego Popiełuszki,
Testament Jana Pawła II” oraz spotkanie z
kapłana i męczennika;
reżyserką panią Wandą Różycką-Zborowską,
– w czwartek, 20 października, wspomnienie
które odbędzie się o godz. 19.00 w Centrum
św. Jana Kantego, kapłana;
Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3. Film
–
w piątek, 21 października, wspomnienie
trwa ok. 50 min. Wstęp wolny.
bł. Jakuba Strzemię, biskupa;
4. Wszystkich zainteresowanych rozważaniem
–
w
sobotę, 22 października, wspomnienie
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie
św. Jana Pawła II, papieża.
z cyklu Lectio Divina. Spotkanie odbędzie się
w sobotę 22 października, w dzwonnicy,
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
o godz. 19.00.
imieniny, składamy serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl5. W dniach 24–28 października będzie podstaności w życiu osobistym i zawodowym.
wiony przy naszym kościele kontener na
makulaturę. Dochód ze sprzedaży makulatury 8. W najbliższym czasie sakramentalny związek
będzie przeznaczony na budowę studni
małżeński zawrą:
w Sudanie.
Tomasz Jarosław Przybysz,
6.W zeszłą niedzielę Członkowie Parafialnego
kawaler z parafii tutejszej
Oddziału Akcji Katolickiej zebrali do puszek
i Aleksandra Wroniuk,
5259,85 PLN na rzecz Fundacji Dzieło
panna z parafii tutejszej
Nowego Tysiąclecia. Wszystkim ofiarodawzapowiedź II.
–
com składamy serdeczne Bóg zapłać.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho„Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę
dzących między narzeczonymi, zobowiązany
modlitwę., której cię nauczyłem wczoraj. (...)
jest powiadomić kancelarię parafialną.
Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego,
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na
zwykłej cząstce różańca w sposób następujący:
Intencja różańcowa
najpierw, odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
od 9.10 do 13.11.2016 r.
Maryjo” i „Wierzę w Boga”, następnie na
paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następuMódlmy się,
jące słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało
aby Matka Boża Różańcowa
i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
wypraszała nam potrzebne łaski
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie
i wspierała na drodze do nieba.
za grzechy nasze i świata całego”; na paciorkach
Zapraszamy do księgarenki parafialnej
„Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące
słowa: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla
nas i świata całego”. Na zakończenie odmówisz
która mieści się w prawym
trzykrotnie te słowa: „Święty Boże, Święty Mocny,
przedsionku świątyni.
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem”.
(Dzienniczek, 476)

EFFATY

Gdy brak nam czasu na modlitwę,
doświadczenie Boga zamiera w naszym
życiu. Na wiele istotnych spraw nie umiemy znaleźć czasu właśnie dlatego, że nie
mamy go na spotkanie z naszym Stwórcą.
Regularna dłuższa i głęboka modlitwa
jest wyrazem naszej miłości do Niego.
Ten czas porządkuje nasze życie i pozwala
na nie spojrzeć z Bożej perspektywy.
Adoracja to chwila wewnętrznej ciszy, w
której możemy zostawić swoje rozbicie,
duchowy nieład i po prostu trwać przed
Bogiem. Serce mówi do serca.
„Kiedy jesteśmy przed Najświętszym
Sakramentem zamykajmy oczy, a otwierajmy nasze serca. Pan Bóg pierwszy ofiaruje
nam swoje Serce.” św. Jan Maria Vianney

W naszym kościele Adoracja
Najświętszego Sakramentu trwa

w każdy czwartek w godz. od 73o–24oo
oraz w każdy piątek w godz. od 73o–193o,
a niebawem także w każdą środę. Zapisy
na środę trwają (tel.: 516-338-878).
Zapraszamy
Bractwo Adoracyjne

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
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