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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 5. Prosimy o uporządkowanie grobów i na- 9. W najbliższą sobotę 4 listopada przywione o godz.17.00, a po Różańcu modlić
szego cmentarza. Zwracamy się również z
pada pierwsza sobota miesiąca, Msza
się będziemy za zmarłych polecanych
prośbą, aby śmieci z cmentarza składać do
św. wotywna o Niepokalanym Sercu
w wypominkach rocznych.
przeznaczonych na ten cel kontenerów.
NMP.
2. W środę, 1 listopada, przeżywać będziemy 6. W listopadzie, w sposób szczególny,
Z tej racji po mszy św. o godz. 7.00
Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
odmawiamy różaniec wraz z 15 minumodlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
św. w kościele będą sprawowane według
towym rozważaniem tajemnic różańca.
dlatego też przez cały miesiąc o godz.
następującego porządku: o godz. 7.00.,
Dzięki temu mamy możliwość we wspól18.00, w naszym kościele będzie
8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Nie będzie
nocie wypełnić wszystkie zobowiązania
odprawiana Msza św. w intencji zmarłych
Mszy św. o godz. 13.00. i 20.00. Procesja
z naszej parafii i zmarłych spoczywających
wynikające z odprawiania pierwszych
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła
na naszym cmentarzu. W zakrystii i
sobót miesiąca w intencji wynazaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po
kancelarii parafialnej przyjmujemy na
gradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odprawypominki i na listo-padową Mszę św. za
(szczegóły
w "Klimatach").
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji
naszych
zmarłych.
zmarłych, polecanych w wypominkach.
10. Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełk7. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną
ach Parafialnych, które będziemy wysta3. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie
na pomoc misjonarzom, zebraliśmy 9198
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
wiać w naszym kościele już po raz trzeci.
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
Zaduszny – w naszym kościele Msze św.
Chętne dzieci zapraszamy do kanonii po
serdeczne Bóg zapłać
zostaną odprawiane o godz. 7.00., 17.00. i
Mszy św. o godz. 11.30. Szczegółowych
18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00. 8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I
informacji udziela s. Ludmiła.
odbędzie się procesja żałobna wewnątrz
piątek i I sobota miesiąca.
kościoła. W tym dniu można uzyskać
W czwartek, 2 listopada, ze względu na 11. W tym tygodniu przypadają następujące
odpust zupełny, który można ofiarować
święta liturgiczne:
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmartylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym
łych nie można odprawiać Mszy św. woty– w środę, 1 listopada, uroczystość
celu należy nawiedzić pobożnie kościół i
wnej o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
Wszystkich Świętych,
odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz
Kapłanie.
– w czwartek, 2 listopada, wspomnienie
Wyznanie Wiary, zachowując inne zwykłe
W piątek, 3 listopada, Msza św. wotywna
warunki: stan łaski uświęcającej, Komunia
Wszystkich Wiernych Zmarłych,
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz.
święta, modlitwa wg. intencji Ojca Świętego
w sobotę, 4 listopada, wspomnienie św.
–
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
oraz wykluczenie przywiązania do jakiegoKarola Boromeusza, biskupa.
można będzie skorzystać: rano i od godz.
kolwiek grzechu.
16.00. Pragniemy również odwiedzić
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
4. W dniach od 1 do 8 listopada można
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona
imieniny,
składamy serdeczne życzenia
codziennie zyskać odpust zupełny za poi nazwiska oraz adresy osób pragnących
błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej
bożne nawiedzenie cmentarza i odmówieskorzystać z sakramentu pokuty i pojepomyślności w życiu osobistym i zawonie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem
dowym.
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w
podstawowym uzyskania odpustu jest stan
kancelarii parafialnej.
łaski uświęcającej.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

L I T U R G I A

DRUGIE CZYTANIE

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał
cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz
krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś
ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę
ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię
was mieczem i żony wasze będą wdowami,
a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz
pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie
karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz
w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś
mu go oddać przed zachodem słońca, bo
jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie
jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił
przede Mną, usłyszę go, bo jestem
litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie
będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim
ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z
obfitości zbiorów i soku wyciskanego w
tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego
syna. To samo uczynisz z pierworodnym z
bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy
matce swojej, a dnia ósmego oddasz je
Mnie.
Oto słowo Boże

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając
wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród
wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego,
staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by
okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki
wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko
w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga
wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie
trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia
doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od
bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i
prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego
Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa,
naszego wybawcę od nadchodzącego
gniewu.

Wj 22, 20–26

PSALM RESPONSORYJNY
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego
i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

Niech żyje Pan,
niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony
mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

Ps 18, 2–4.47.51ab

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
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1 Tes 1, 5c–10

Oto słowo Boże

ŚPIEW
PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23
Jeśli mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA
Mt 22, 34–40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus
zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
zapytał, wystawiając Go na próbę:
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie
jest największe? On mu odpowiedział:
Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest
do niego: Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Oto słowo Pańskie

W Klimatach:
Relikwie świętych i błogosławionych w naszym kościele . . . . . . . 2
Święta Faustyna Kowalska . . . . . . 2
Bóg bogaty w miłosierdzie wiersz o różańcu . . . . . . . . . . . . . . 3
ABC pierwszych sobót miesiąca . . 3
Chór poszukuje tenorów . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy
między innym: „nie będziesz krzywdził
żadnej wdowy i sieroty”. I gdy spojrzymy na
cały fragment, to nie będziemy mieli
wątpliwości, że wzywani jesteśmy do
szacunku, życzliwości wobec drugiej osoby.
Jednym zdaniem, by BYĆ DOBRYM
CZŁOWIEKIEM.
I tu pojawia się pewne nieporozumienie
w naszym byciu człowiekiem wierzącym.
Jakie? Niektórzy UTOŻSAMIAJĄ bycie
wierzącym z byciem dobrym człowiekiem.
Czy to oznacza, że człowiek wierzący ma
nie być dobrym człowiekiem. Oczywiście, że
nie!
Jezus jednak dziś przypomina nam, że
pierwszym przykazaniem jest „będziesz
miłował Pana Boga swego…” a dopiero
drugim „będziesz miłował swego bliźniego…”.
Nie zapominajmy o tej KOLEJNOŚCI

ks. Tomasz Lis
Kijów, 19 października 2017 r
Serdecznie dziękujemy za okazany „Dar
Serca” w postaci różańców, które otrzymaliśmy od parafii św. Anny w Wilanowie.
Wszystkie osoby obdarowane różańcami,
których nie mogli sobie kupić, wyrażają
wdzięczność i radość.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz
Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy tę pomoc organizowali, ale
nade wszystko dziękujemy ks. proboszczowi prałatowi dr. W. Macko, bez którego przyzwolenia ta szlachetna i bardzo
potrzebna inicjatywa nie byłaby zrealizowana. Z wyrazami wdzięczności i pamięcią
w modlitwie,
s. Lucyna Grzasko SSpS.
.
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Miała
doznawać
ataków
złych
sił
nadprzyrodzonych. 22 lutego 1931 roku
w płockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia doznała pierwszych
objawień Jezusa Miłosiernego, polecającego
namalowanie obrazu z podpisem: „Jezu, ufam
Tobie”.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
Miesiąc listopad rozpoczniemy świętem Wszystkich Świętych. W kolejnych
numerach Klimatów będziemy publikować informacje o świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszym kościele, w kaplicy świętej
Anny.
1. Św. Charbel Makhlouf

9. Św. Brat Albert

2. Św. s. Faustyna Kowalska

10. Św. Dominik Guzman

3. Św. Jan Paweł II

11. Św. Pius X

4. Św. Jan Kanty

12. Bł. Michał Sopoćko

5. Św. Józef Pelczar

13. Bł. Jan Henryk Newman

6. Św. Stanisław Papczyński

14. Bł. Bronisława

7. Św. Alojzy Orione

15. Bł. Estephan Nehman

8. Św. Wincenty Pallotti

16. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Święta Maria Faustyna Kowalska ZMBM
Maria Faustyna Kowalska ZMBM, urodziła się jako Helena Kowalska 25 sierpnia 1905 roku
w Głogowcu – święta Kościoła katolickiego, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Znana przede wszystkim jako głosicielka
kultu Miłosierdzia Bożego i autorka Dzienniczka, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne
doświadczenia. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie.
W 1924 roku podczas zabawy tanecznej
w łódzkim parku „Wenecja” Helena doznała
widzenia umęczonego Jezusa, który miał jej
wydać polecenie wstąpienia do zakonu. Bez
zgody rodziców udała się do Warszawy i zatrzymała w Ostrówku, gdzie do 1925 roku
pracowała u Aldony i Samuela Lipszyców,
znajomych ks. Jakuba Dąbrowskiego, proboszcza parafii św. Jakuba w Warszawie.
Dojeżdżała do stolicy, aby znaleźć zgromadzenie zakonne, które chciałoby ją przyjąć.
Wielokrotnie spotykała się z odmową. Ostatecznie przełożona warszawskiego domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, matka Michaela Moraczewska, wyraziła
chęć przyjęcia jej do zakonu, wskazując
jednak, że warunkiem niezbędnym do stania
się członkiem wspólnoty jest wpłata posagu.
Helena przez kolejny rok opiekowała się
dziećmi Lipszyców, zarabiając w ten sposób
na wyprawkę.

W czerwcu 1929 r., po pobycie w Wilnie i
w warszawskim domu przy ul. Żytniej,
zamieszkała w nowo powstającym klasztorze na Grochowie, przy ul. Hetmańskiej.
Rok później przyjechała do Płocka, gdzie
w domu klasztornym przy Starym Rynku
przebywała ponad dwa lata. Wykonywała
tam obowiązki sprzedawczyni w sklepie
piekarniczym. Przez kolejne lata wyjeżdżała
pracować m.in. do Kiekrza i Białej.

1 sierpnia 1925 r., mając wymaganą kwotę,
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia i rozpoczęła postulat. W klasztorze pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. W sierpniu tego samego
roku, wyjechała do willi letniskowej Zgromadzenia w Skolimowie. Podczas pierwszego etapu jej życia klasztornego mistrzynią postulatu była m. Janina Olga Bartkiewicz.

1 grudnia 1931 r. Faustyna rozpoczęła III
probację pod kierunkiem m. Małgorzaty
Gimbutt. Dwa lata później udała się do Krakowa, gdzie 1 maja 1933 r. złożyła śluby
wieczyste, a dwa lata później, 27 maja 1933
roku wyjechała do Wilna, przebywając tam z
przerwami do 1936 r. Zajmowała się tam
przyklasztornym ogrodem.

Ostatnie miesiące postulatu odbyła pod
kierunkiem m. Małgorzaty Gimbutt w domu
nowicjatu w Józefowie pod Krakowem (obecne Łagiewniki), dokąd przyjechała 23 stycznia 1926 roku.

21 marca 1936 r. Maria Faustyna Kowalska
została przeniesiona z domu zgromadzenia
w Wilnie do Walendowa, a po kilku
tygodniach do Derd. Na ostatnie miejsce
przeprowadzki wyznaczono jej dom w Krakowie, dokąd przyjechała 11 maja 1936 roku i
przebywała aż do śmierci.

30 kwietnia 1926 r. uczestniczyła w obłóczynach. Przyjęła czarno-biały habit oraz imię
Maria Faustyna.
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Swój dwuletni nowicjat w charakterze
Siostry rozpoczęła pod kierunkiem Marii
Józefy Brzozy. 30 kwietnia 1928 r. złożyła
pierwsze śluby zakonne (czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa), składane na rok i ponawiane każdego roku, aż do czasu złożenia
wieczystej profesji. Uroczystościom przewodniczył bp Stanisław Rospond. Do
klasztoru w Łagiewnikach przyjechali też
rodzice siostry.

Według „Dzienniczka” 22 lutego 1931 r.
miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować
obraz Miłosierdzia Bożego. Miało to miejsce
w Płocku, w dzisiejszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kolejne widzenie dotyczyło
ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego,
obchodzonego w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy. W listopadzie 1932 r., podczas
rekolekcyjnej spowiedzi u o. Edmunda Eltera
SJ, otrzymała pierwsze potwierdzenie nadprzyrodzonego pochodzenia objawień.

Objawienia i przeżycia mistyczne
Na polecenie jednego ze swoich spowiedników, ks. Michała Sopoćki, Faustyna
zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich
przeżyć, znany potem jako Dzienniczek.
Opisywała w nim cierpienia i przeciwności,
stany mistyczne jakich doznawała, przede
wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły
one między innymi namalowania obrazu
Jezu ufam Tobie (do którego Jezus miał dać
szczegółowe wskazówki), modlitw Koronki do
Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia,
ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego (w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy), szerzenia
czci Miłosierdzia i obietnic z nim związanych
oraz powołania do życia nowego zgromadzenia, czyli takiego dzieła w Kościele, które
by podjęło zadanie wypraszania miłosierdzia
dla świata (Apostolski Ruch Bożego
Miłosierdzia). Zapisała również polecenie
Jezusa Chrystusa żądającego, by zostało
założone nowe zgromadzenie głoszące na
cały świat kult Miłosierdzia Bożego.
Zgromadzenie to miało również zrzeszać
wszystkich świeckich wiernych Kościoła
katolickiego. Nakaz ten urzeczywistnił się
wraz z powołaniem do życia Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego i powołaniem
świeckiego Apostolskiego Ruchu Bożego
Miłosierdzia.
Objawienia, których doznała święta, dotyczyły przede wszystkim roli Miłosierdzia
Bożego w życiu duchowym człowieka oraz
szerzenia kultu tego przymiotu. Jezus uczynił
Faustynę swoją sekretarką, której misją było
przekazanie światu prawdy o jego miłości.
Z zapisków wynika, że Miłosierdzie jest
największym z boskich przymiotów, będącym
zwieńczeniem dzieł Boga-Stworzyciela. Jest
ono powszechne, nieograniczone i dostępne
dla wszystkich ludzi, w sposób szczególny
dla
grzeszników.
Chrystus
zalecał
bezgraniczne zaufanie boskiej miłości, przez
co człowiek ma osiągać mistyczną
doskonałość. Opisała również otrzymane
dary bilokacji, stygmatów ukrytych, czytania
w duszach ludzkich, proroctwa, mistycznych
zrękowin i zaślubin.
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W czerwcu 1933 r., spotkała swojego duchowego spowiernika, ks. Michała Sopoćko,
późniejszego błogosławionego Kościoła katolickiego (jego relikwie są również w na-szym
kościele).
W czasie pobytu w Wilnie, 2 stycznia 1934 r.
wraz z przełożoną m. Ireną Krzyżanowską
odwiedziła malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który namalował obraz Miłosierdzia
Bożego (Jezusa Miłosiernego) sugerując się
wskazówkami. Według relacji świętej,
wizerunek nie oddawał piękna postaci widzianej w wizjach - w 1935 r. przez trzy dni był
wystawiony w krużgankach kaplicy ostrobramskiej, z okazji 1900. rocznicy męczeńskiej śmierci Chrystusa.
W maju 1935 Faustyna doznała widzenia,
w którym Jezus zażądał uformowania zgromadzenia, wzorowanego na jego życiu i
głoszącego ideę boskiej miłości, a 13-14
września 1935 r. Jezus podyktował jej
modlitwę zwaną Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Według zapisków świętej, ludziom
odmawiającym tę modlitwę obiecał dostąpienia łask, takich jak śmierć w stanie łaski
uświęcającej i nawrócenia grzeszników.
Chrystus miał także polecić odmawianie
koronki po wejściu do kościoła oraz dziewięć
dni przed świętem Miłosierdzia Bożego (cykl
ten nazywany jest nowenną do Miłosierdzia
Bożego).

Wiersz o różańcu
Bóg bogaty w miłosierdzie
W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny,
korzystam z ich mocy.

"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły."

Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł
i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna...
Przy tych słowach staruszka
płakać zaczyna.
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki
zupełnie gładki.
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany!

Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę, Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Lecz on mimo rodziny,
Szczęście gościło w ich domu progu.
pogrążył się w piciu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną.."
Awantury, alkohol, płacz i siniaki Czemu
swym dzieciom los zgotował taki?
Autor :
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Jacek Daniluk z Białej Podlaskiej
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
Wiersz pochodzi z tomiku "Jego śladem"

Choroba i śmierć

ABC Nabożeństwa
Pierwszych Sobót Miesiąca

Faustyna Kowalska przewlekle chorowała
na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego,
która początkowo była całkowicie nierozpoznawalna. Dwukrotnie przebywała w szpitalu chorób zakaźnych na Prądniku.

W naszym kościele w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy
różaniec wraz z 15 minutowym rozważaniem tajemnic różańca. Dzięki temu mamy
możliwość we wspólnocie wypełnić wszystkie zobowiązania wynikające z odprawiania
pierwszych sobót miesiąca w intencji wynagradzającej Niekopalnemu Sercu Maryi.

14 kwietnia 1937 r. doznała cudownego uzdrowienia, ale ostatecznie wróciła do stanu
zdrowia sprzed cudu, traktując chorobę jako
zadośćuczynienie za grzechy i spełnianie woli
Boga.
Zmarła 5 października 1938 r. o godzinie
22:45 w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach,
do ostatniej chwili zachowując świadomość. 7
października została pochowana w grobowcu
na cmentarzu zakonnym w Łagiewnikach, a
25 listopada 1966 r. jej szczątki przeniesiono
do kaplicy klasztornej.
Żródlo: Wikipedia
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Miała
doznawać
ataków
złych
sił
nadprzyrodzonych. 22 lutego 1931 roku
w płockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia doznała pierwszych
objawień Jezusa Miłosiernego, polecającego
namalowanie obrazu z podpisem: „Jezu, ufam
Tobie”.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
Miesiąc listopad rozpoczniemy świętem Wszystkich Świętych. W kolejnych
numerach Klimatów będziemy publikować informacje o świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszym kościele, w kaplicy świętej
Anny.
1. Św. Charbel Makhlouf

9. Św. Brat Albert

2. Św. s. Faustyna Kowalska

10. Św. Dominik Guzman

3. Św. Jan Paweł II

11. Św. Pius X

4. Św. Jan Kanty

12. Bł. Michał Sopoćko

5. Św. Józef Pelczar

13. Bł. Jan Henryk Newman

6. Św. Stanisław Papczyński

14. Bł. Bronisława

7. Św. Alojzy Orione

15. Bł. Estephan Nehman

8. Św. Wincenty Pallotti

16. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Święta Maria Faustyna Kowalska ZMBM
Maria Faustyna Kowalska ZMBM, urodziła się jako Helena Kowalska 25 sierpnia 1905 roku
w Głogowcu – święta Kościoła katolickiego, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Znana przede wszystkim jako głosicielka
kultu Miłosierdzia Bożego i autorka Dzienniczka, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne
doświadczenia. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie.
W 1924 roku podczas zabawy tanecznej
w łódzkim parku „Wenecja” Helena doznała
widzenia umęczonego Jezusa, który miał jej
wydać polecenie wstąpienia do zakonu. Bez
zgody rodziców udała się do Warszawy i zatrzymała w Ostrówku, gdzie do 1925 roku
pracowała u Aldony i Samuela Lipszyców,
znajomych ks. Jakuba Dąbrowskiego, proboszcza parafii św. Jakuba w Warszawie.
Dojeżdżała do stolicy, aby znaleźć zgromadzenie zakonne, które chciałoby ją przyjąć.
Wielokrotnie spotykała się z odmową. Ostatecznie przełożona warszawskiego domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, matka Michaela Moraczewska, wyraziła
chęć przyjęcia jej do zakonu, wskazując
jednak, że warunkiem niezbędnym do stania
się członkiem wspólnoty jest wpłata posagu.
Helena przez kolejny rok opiekowała się
dziećmi Lipszyców, zarabiając w ten sposób
na wyprawkę.

W czerwcu 1929 r., po pobycie w Wilnie i
w warszawskim domu przy ul. Żytniej,
zamieszkała w nowo powstającym klasztorze na Grochowie, przy ul. Hetmańskiej.
Rok później przyjechała do Płocka, gdzie
w domu klasztornym przy Starym Rynku
przebywała ponad dwa lata. Wykonywała
tam obowiązki sprzedawczyni w sklepie
piekarniczym. Przez kolejne lata wyjeżdżała
pracować m.in. do Kiekrza i Białej.

1 sierpnia 1925 r., mając wymaganą kwotę,
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia i rozpoczęła postulat. W klasztorze pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. W sierpniu tego samego
roku, wyjechała do willi letniskowej Zgromadzenia w Skolimowie. Podczas pierwszego etapu jej życia klasztornego mistrzynią postulatu była m. Janina Olga Bartkiewicz.

1 grudnia 1931 r. Faustyna rozpoczęła III
probację pod kierunkiem m. Małgorzaty
Gimbutt. Dwa lata później udała się do Krakowa, gdzie 1 maja 1933 r. złożyła śluby
wieczyste, a dwa lata później, 27 maja 1933
roku wyjechała do Wilna, przebywając tam z
przerwami do 1936 r. Zajmowała się tam
przyklasztornym ogrodem.

Ostatnie miesiące postulatu odbyła pod
kierunkiem m. Małgorzaty Gimbutt w domu
nowicjatu w Józefowie pod Krakowem (obecne Łagiewniki), dokąd przyjechała 23 stycznia 1926 roku.

21 marca 1936 r. Maria Faustyna Kowalska
została przeniesiona z domu zgromadzenia
w Wilnie do Walendowa, a po kilku
tygodniach do Derd. Na ostatnie miejsce
przeprowadzki wyznaczono jej dom w Krakowie, dokąd przyjechała 11 maja 1936 roku i
przebywała aż do śmierci.

30 kwietnia 1926 r. uczestniczyła w obłóczynach. Przyjęła czarno-biały habit oraz imię
Maria Faustyna.
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Swój dwuletni nowicjat w charakterze
Siostry rozpoczęła pod kierunkiem Marii
Józefy Brzozy. 30 kwietnia 1928 r. złożyła
pierwsze śluby zakonne (czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa), składane na rok i ponawiane każdego roku, aż do czasu złożenia
wieczystej profesji. Uroczystościom przewodniczył bp Stanisław Rospond. Do
klasztoru w Łagiewnikach przyjechali też
rodzice siostry.

Według „Dzienniczka” 22 lutego 1931 r.
miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować
obraz Miłosierdzia Bożego. Miało to miejsce
w Płocku, w dzisiejszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kolejne widzenie dotyczyło
ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego,
obchodzonego w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy. W listopadzie 1932 r., podczas
rekolekcyjnej spowiedzi u o. Edmunda Eltera
SJ, otrzymała pierwsze potwierdzenie nadprzyrodzonego pochodzenia objawień.

Objawienia i przeżycia mistyczne
Na polecenie jednego ze swoich spowiedników, ks. Michała Sopoćki, Faustyna
zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich
przeżyć, znany potem jako Dzienniczek.
Opisywała w nim cierpienia i przeciwności,
stany mistyczne jakich doznawała, przede
wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły
one między innymi namalowania obrazu
Jezu ufam Tobie (do którego Jezus miał dać
szczegółowe wskazówki), modlitw Koronki do
Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia,
ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego (w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy), szerzenia
czci Miłosierdzia i obietnic z nim związanych
oraz powołania do życia nowego zgromadzenia, czyli takiego dzieła w Kościele, które
by podjęło zadanie wypraszania miłosierdzia
dla świata (Apostolski Ruch Bożego
Miłosierdzia). Zapisała również polecenie
Jezusa Chrystusa żądającego, by zostało
założone nowe zgromadzenie głoszące na
cały świat kult Miłosierdzia Bożego.
Zgromadzenie to miało również zrzeszać
wszystkich świeckich wiernych Kościoła
katolickiego. Nakaz ten urzeczywistnił się
wraz z powołaniem do życia Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego i powołaniem
świeckiego Apostolskiego Ruchu Bożego
Miłosierdzia.
Objawienia, których doznała święta, dotyczyły przede wszystkim roli Miłosierdzia
Bożego w życiu duchowym człowieka oraz
szerzenia kultu tego przymiotu. Jezus uczynił
Faustynę swoją sekretarką, której misją było
przekazanie światu prawdy o jego miłości.
Z zapisków wynika, że Miłosierdzie jest
największym z boskich przymiotów, będącym
zwieńczeniem dzieł Boga-Stworzyciela. Jest
ono powszechne, nieograniczone i dostępne
dla wszystkich ludzi, w sposób szczególny
dla
grzeszników.
Chrystus
zalecał
bezgraniczne zaufanie boskiej miłości, przez
co człowiek ma osiągać mistyczną
doskonałość. Opisała również otrzymane
dary bilokacji, stygmatów ukrytych, czytania
w duszach ludzkich, proroctwa, mistycznych
zrękowin i zaślubin.
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W czerwcu 1933 r., spotkała swojego duchowego spowiernika, ks. Michała Sopoćko,
późniejszego błogosławionego Kościoła katolickiego (jego relikwie są również w na-szym
kościele).
W czasie pobytu w Wilnie, 2 stycznia 1934 r.
wraz z przełożoną m. Ireną Krzyżanowską
odwiedziła malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który namalował obraz Miłosierdzia
Bożego (Jezusa Miłosiernego) sugerując się
wskazówkami. Według relacji świętej,
wizerunek nie oddawał piękna postaci widzianej w wizjach - w 1935 r. przez trzy dni był
wystawiony w krużgankach kaplicy ostrobramskiej, z okazji 1900. rocznicy męczeńskiej śmierci Chrystusa.
W maju 1935 Faustyna doznała widzenia,
w którym Jezus zażądał uformowania zgromadzenia, wzorowanego na jego życiu i
głoszącego ideę boskiej miłości, a 13-14
września 1935 r. Jezus podyktował jej
modlitwę zwaną Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Według zapisków świętej, ludziom
odmawiającym tę modlitwę obiecał dostąpienia łask, takich jak śmierć w stanie łaski
uświęcającej i nawrócenia grzeszników.
Chrystus miał także polecić odmawianie
koronki po wejściu do kościoła oraz dziewięć
dni przed świętem Miłosierdzia Bożego (cykl
ten nazywany jest nowenną do Miłosierdzia
Bożego).
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W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny,
korzystam z ich mocy.

"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły."

Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł
i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
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Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki
zupełnie gładki.
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
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Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany!

Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę, Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Lecz on mimo rodziny,
Szczęście gościło w ich domu progu.
pogrążył się w piciu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną.."
Awantury, alkohol, płacz i siniaki Czemu
swym dzieciom los zgotował taki?
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Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Jacek Daniluk z Białej Podlaskiej
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
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14 kwietnia 1937 r. doznała cudownego uzdrowienia, ale ostatecznie wróciła do stanu
zdrowia sprzed cudu, traktując chorobę jako
zadośćuczynienie za grzechy i spełnianie woli
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22:45 w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach,
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25 listopada 1966 r. jej szczątki przeniesiono
do kaplicy klasztornej.
Żródlo: Wikipedia

Nr 451

:DUXQNL
Spowiedź w pierwszą sobotę
miesiąca.
Komunia św. w pierwszą sobotę
miesiąca.
Różaniec (jedna część) w pierwszą
sobotę miesiąca.
Piętnastominutowe rozmyślanienad
tajemnicami różańcowymiw pierwszą sobotę miesiąca.

od .10.2017GRU
Módlmy się, aby Z]UDVWDá\
V]HUHJLF]FLFLHOL0DWNL%RĪHM
SRSU]H]SRZVWDZDQLHQRZ\FK
.yáĩ\ZHJR5yĪDĔFD

3

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2017 r.

Nr 451 / 29 października 2017 ISSN 2080-0010

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 5. Prosimy o uporządkowanie grobów i na- 9. W najbliższą sobotę 4 listopada przywione o godz.17.00, a po Różańcu modlić
szego cmentarza. Zwracamy się również z
pada pierwsza sobota miesiąca, Msza
się będziemy za zmarłych polecanych
prośbą, aby śmieci z cmentarza składać do
św. wotywna o Niepokalanym Sercu
w wypominkach rocznych.
przeznaczonych na ten cel kontenerów.
NMP.
2. W środę, 1 listopada, przeżywać będziemy 6. W listopadzie, w sposób szczególny,
Z tej racji po mszy św. o godz. 7.00
Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
odmawiamy różaniec wraz z 15 minumodlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
św. w kościele będą sprawowane według
towym rozważaniem tajemnic różańca.
dlatego też przez cały miesiąc o godz.
następującego porządku: o godz. 7.00.,
Dzięki temu mamy możliwość we wspól18.00, w naszym kościele będzie
8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Nie będzie
nocie wypełnić wszystkie zobowiązania
odprawiana Msza św. w intencji zmarłych
Mszy św. o godz. 13.00. i 20.00. Procesja
z naszej parafii i zmarłych spoczywających
wynikające z odprawiania pierwszych
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła
na naszym cmentarzu. W zakrystii i
sobót miesiąca w intencji wynazaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po
kancelarii parafialnej przyjmujemy na
gradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odprawypominki i na listo-padową Mszę św. za
(szczegóły
w "Klimatach").
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji
naszych
zmarłych.
zmarłych, polecanych w wypominkach.
10. Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełk7. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną
ach Parafialnych, które będziemy wysta3. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie
na pomoc misjonarzom, zebraliśmy 9198
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
wiać w naszym kościele już po raz trzeci.
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
Zaduszny – w naszym kościele Msze św.
Chętne dzieci zapraszamy do kanonii po
serdeczne Bóg zapłać
zostaną odprawiane o godz. 7.00., 17.00. i
Mszy św. o godz. 11.30. Szczegółowych
18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00. 8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I
informacji udziela s. Ludmiła.
odbędzie się procesja żałobna wewnątrz
piątek i I sobota miesiąca.
kościoła. W tym dniu można uzyskać
W czwartek, 2 listopada, ze względu na 11. W tym tygodniu przypadają następujące
odpust zupełny, który można ofiarować
święta liturgiczne:
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmartylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym
łych nie można odprawiać Mszy św. woty– w środę, 1 listopada, uroczystość
celu należy nawiedzić pobożnie kościół i
wnej o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
Wszystkich Świętych,
odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz
Kapłanie.
– w czwartek, 2 listopada, wspomnienie
Wyznanie Wiary, zachowując inne zwykłe
W piątek, 3 listopada, Msza św. wotywna
warunki: stan łaski uświęcającej, Komunia
Wszystkich Wiernych Zmarłych,
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz.
święta, modlitwa wg. intencji Ojca Świętego
w sobotę, 4 listopada, wspomnienie św.
–
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
oraz wykluczenie przywiązania do jakiegoKarola Boromeusza, biskupa.
można będzie skorzystać: rano i od godz.
kolwiek grzechu.
16.00. Pragniemy również odwiedzić
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
4. W dniach od 1 do 8 listopada można
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona
imieniny,
składamy serdeczne życzenia
codziennie zyskać odpust zupełny za poi nazwiska oraz adresy osób pragnących
błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej
bożne nawiedzenie cmentarza i odmówieskorzystać z sakramentu pokuty i pojepomyślności w życiu osobistym i zawonie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem
dowym.
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w
podstawowym uzyskania odpustu jest stan
kancelarii parafialnej.
łaski uświęcającej.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

L I T U R G I A

DRUGIE CZYTANIE

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał
cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz
krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś
ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę
ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię
was mieczem i żony wasze będą wdowami,
a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz
pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie
karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz
w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś
mu go oddać przed zachodem słońca, bo
jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie
jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił
przede Mną, usłyszę go, bo jestem
litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie
będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim
ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z
obfitości zbiorów i soku wyciskanego w
tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego
syna. To samo uczynisz z pierworodnym z
bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy
matce swojej, a dnia ósmego oddasz je
Mnie.
Oto słowo Boże

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając
wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród
wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego,
staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by
okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki
wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko
w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga
wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie
trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia
doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od
bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i
prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego
Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa,
naszego wybawcę od nadchodzącego
gniewu.

Wj 22, 20–26

PSALM RESPONSORYJNY
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego
i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

Niech żyje Pan,
niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony
mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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PIERWSZE CZYTANIE

Ps 18, 2–4.47.51ab

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
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1 Tes 1, 5c–10

Oto słowo Boże

ŚPIEW
PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23
Jeśli mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA
Mt 22, 34–40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus
zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
zapytał, wystawiając Go na próbę:
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie
jest największe? On mu odpowiedział:
Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest
do niego: Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Oto słowo Pańskie

W Klimatach:
Relikwie świętych i błogosławionych w naszym kościele . . . . . . . 2
Święta Faustyna Kowalska . . . . . . 2
Bóg bogaty w miłosierdzie wiersz o różańcu . . . . . . . . . . . . . . 3
ABC pierwszych sobót miesiąca . . 3
Chór poszukuje tenorów . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy
między innym: „nie będziesz krzywdził
żadnej wdowy i sieroty”. I gdy spojrzymy na
cały fragment, to nie będziemy mieli
wątpliwości, że wzywani jesteśmy do
szacunku, życzliwości wobec drugiej osoby.
Jednym zdaniem, by BYĆ DOBRYM
CZŁOWIEKIEM.
I tu pojawia się pewne nieporozumienie
w naszym byciu człowiekiem wierzącym.
Jakie? Niektórzy UTOŻSAMIAJĄ bycie
wierzącym z byciem dobrym człowiekiem.
Czy to oznacza, że człowiek wierzący ma
nie być dobrym człowiekiem. Oczywiście, że
nie!
Jezus jednak dziś przypomina nam, że
pierwszym przykazaniem jest „będziesz
miłował Pana Boga swego…” a dopiero
drugim „będziesz miłował swego bliźniego…”.
Nie zapominajmy o tej KOLEJNOŚCI

ks. Tomasz Lis
Kijów, 19 października 2017 r
Serdecznie dziękujemy za okazany „Dar
Serca” w postaci różańców, które otrzymaliśmy od parafii św. Anny w Wilanowie.
Wszystkie osoby obdarowane różańcami,
których nie mogli sobie kupić, wyrażają
wdzięczność i radość.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz
Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy tę pomoc organizowali, ale
nade wszystko dziękujemy ks. proboszczowi prałatowi dr. W. Macko, bez którego przyzwolenia ta szlachetna i bardzo
potrzebna inicjatywa nie byłaby zrealizowana. Z wyrazami wdzięczności i pamięcią
w modlitwie,
s. Lucyna Grzasko SSpS.
.
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