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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 43,18-19.21-22.24b-25
Nie wspominajcie wydarzeń minio-

nych, nie roztrząsajcie w myśli daw-
nych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy 
nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej 
nie poznajecie? 

Otworzę też drogę na pustyni, ście-
żyny na pustkowiu. Lud ten, który so-
bie utworzyłem, opowiadać będzie 
moją chwałę. 

Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś 
Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu! 
Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi 
grzechami, występkami twoimi Mnie 
zamęczasz. 

Ja, właśnie Ja przekreślam twe 
przestępstwa i nie wspominam twych 
grzechów.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 41,2-5.13-14

Refren:
Uzdrów mnie, Panie,  
bo bardzo zgrzeszyłem.

Błogosławiony człowiek,  
który myśli o biednym, 
ocali go Pan w dniu nieszczęścia. 
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, 
uczyni szczęśliwym na ziemi 
i nie odda w moc jego wrogów.

Pan mu pomoże na łożu boleści, 
podczas choroby  
poprawi mu posłanie. 
Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną, 
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem  
przeciw Tobie!”

A Ty mnie podtrzymasz  
dzięki swej prawości 
i na wieki umieścisz  
przed Twoim obliczem. 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
aż po wszystkie wieki.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 1,18-22

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do 
was mówię, nie ma równocześnie tak 
i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, 
którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Ty-
moteusz, nie był tak i nie, lecz dokona-
ło się w Nim tak. 
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K O M E N T A R Z
Uzdrowienie sparaliżowanego 

ma w Ewangelii według św. Marka 
szczególne znaczenie, ponieważ 
tym cudem Ewangelista zamyka 
opis szeregu uzdrowień dokona-
nych przez Jezusa. 

Dokonując tego cudu, Jezus 
jednoznacznie pokazuje, kim jest. 
Cud uzdrowienia sparaliżowane-
go daje też odpowiedź na pytanie, 
które zadawali sobie uczeni w Pi-
śmie. Jezus nie tylko potwierdza 
swoją Boskość, ale również poka-
zuje prawdziwe znaczenie swojej 
ziemskiej misji. Jako Syn Boga 
przyszedł na świat, aby go pojed-
nać z Ojcem, naprawić zburzoną 
przez grzech jedność i harmonię, 
a ludziom przywrócić utraconą 
godność dzieci Bożych. 

Wszystkie cuda uzdrowienia,  
a zwłaszcza wskrzeszenia, wska-
zują na perspektywę innego życia; 
tego, które dzięki zbawczej męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chry-
stusa stało się na powrót udziałem 
ludzi; życia w jedności z Bogiem, 
do którego nas powołał w akcie 
stworzenia. 

ks. dr Waldemar R. Macko

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, 
w Nim wszystkie są tak. Dlatego też 
przez Niego wypowiada się nasze 
Amen Bogu na chwałę. 

Tym zaś, który umacnia nas wespół 
z wami w Chrystusie, i który nas nama-
ścił, jest Bóg. 

On też wycisnął na nas pieczęć i zos- 
tawił zadatek Ducha w sercach naszych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Pan posłał Mnie,  
abym ubogim niósł dobrą nowinę,  
więźniom głosił wolność.

EWANGELIA
Mk 2,1-12

Gdy po pewnym czasie Jezus wró-
cił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest  
w domu. Zebrało się tyle ludzi, że na-
wet przed drzwiami nie było miejsca,  
a On głosił im naukę. 

Wtem przyszli do Niego z parali-
tykiem, którego niosło czterech. Nie 
mogąc z powodu tłumu przynieść go 
do Niego, odkryli dach nad miejscem, 
gdzie Jezus się znajdował, i przez 
otwór spuścili łoże, na którym leżał pa-
ralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł 
do paralityka: Synu, odpuszczają ci się 
twoje grzechy. 

A siedziało tam kilku uczonych  
w Piśmie, którzy myśleli w sercach 
swoich: Czemu On tak mówi? On bluź-
ni. Któż może odpuszczać grzechy, 
prócz jednego Boga? Jezus poznał 
zaraz w swym duchu, że tak myślą,  
i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli 
w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: 
powiedzieć do paralityka: Odpuszcza-
ją ci się twoje grzechy, czy też powie-
dzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? 
Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Czło-
wieczy ma na ziemi władzę odpusz-
czania grzechów - rzekł do paralityka: 
Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź 
do domu! On wstał, wziął zaraz swoje 
łoże i wyszedł na oczach wszystkich. 
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga 
mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy 
czegoś podobnego.

Oto słowo Pańskie.

Claes Jansz Visscher Starszy
grafik holenderski (1587-1652)
„Chrystus uzdrawiający paralityka”
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pytań stawianych wężowi, pytał Ada-
ma i Ewę. 

Zanim zaczniemy oskarżać jakie-
kolwiek moce zewnętrzne, najpierw 
musimy we własnym sumieniu dokonać 
szczerego samooskarżenia. Jeśli zwo-
dzi nas szatan, to dlatego, że pozwala-
my się zwieść. Znamy słowa, jakie wy-
powiada Bóg do Kaina, gdy ten chodzi 
smutny: zwraca mu uwagę, że dzieje się 
z nim coś niedobrego, i dodaje: „Grzech 
leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież 
ty masz nad nim panować” (Rdz 4,7). 

To prawda, że grzech leży u wrót na-
szego życia i czyha, ale Bóg wyraźnie 
mówi, że możemy nad nim panować.

Do rozeznania na modlitwie
Odpowiedzialność za popełnione zło 

jest początkiem przemiany życia. Gdy 
upadamy, Bóg nie przestaje pytać: 
Dlaczego to uczyniłeś? 

Czy dopuszczam do siebie to pyta-
nie? Co jest moim największym nie-
uporządkowaniem moralnym i dlacze-
go tak postępuję? Co mogę powiedzieć  
o swoim poczuciu odpowiedzialności 
za zło, które istnieje w moim środowi-
sku życia?...

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. 

Za tydzień o… przekleństwie zła i Bo-
żym miłosierdziu.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codzienno-
ścią. Jak sobie z nią radzić? Autor  
„Przewodnika po stanach pokusy” – 
ks. Krzysztof Wons (SDS) – opiera się 
na mądrości Słowa Bożego, głównie 
na 3. rozdziale Księgi Rodzaju, który 
z wnikliwością ujawnia stany pokusy, 
którym człowiek podlega, oraz proces 
kuszenia, w który jest wciągany 
Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 19
POKUSA UCIECZKI  
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
„Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
«Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta 
odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł  
i zjadłam»”.                    /Rdz 3,12/

Co mówi Słowo Boże?
Warto zauważyć, że w chwili, w któ-

rej Bóg rozpoczyna dialog z Adamem 
po jego upadku, zmienia się w Księdze 
Rodzaju styl narracji. Opis wydarzenia 
przypomina teraz rozprawę sądową. 
Rozprawie przewodzi Bóg, trwa do-
chodzenie, przesłuchanie i wreszcie 
następuje ogłoszenie wyroku. 

Autor natchniony podkreśla w ten 
sposób prawdę, że Bóg przychodzi do 
człowieka żyjącego w grzechu nie tyl-
ko jako Ojciec, ale także jako Sędzia. 
Chce dociec prawdy i osądzić zło nie 
po to, aby przekląć człowieka, lecz aby 
na nowo go odzyskać. 

Początkiem tej drogi jest jednak 
uznanie przez człowieka prawdy  
o osobistym grzechu. Zło niewyznane 
i nieosądzone uniemożliwia nawró-
cenie, przeszkadza w rzeczywistym 
powrocie do życia z Bogiem. Dlatego 
Bóg pyta dalej, chce przerwać zaklęte 
koło ucieczki od prawdy, nie przestaje 
dochodzić winy. Tymczasem, jak po-
kazuje dalszy rozwój wydarzeń w raju, 
człowiek nie przestaje ulegać pokusie 
usprawiedliwiania siebie.

Tym razem Bóg zwraca się do Ewy. 
Sposób, w jaki zadaje pytanie, ma jej 
pomóc przyjąć odpowiedzialność za 
grzech, którym podzieliła się z Ada-
mem. Na pytanie Boga: „Dlaczego to 
uczyniłaś?” Ewa odpowiada krótko: 
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Z jednej strony odpowiedzi Ewy nie 
można niczego zarzucić – słusznie 

wskazuje na ostatecznego sprawcę 
zła, którym jest wąż-zwodziciel. Przy-
znaje także, że pozwoliła się zwieść. 
Tym samym wyznaje prawdę, że wąż 
jest uwodzicielem. 

W każdej pokusie jest coś z uwodze-
nia. Uwodzenie w pokusie potrafi być 
wręcz atrakcyjne, ale to, do czego pro-
wadzi, kończy się zawsze nieszczę-
ściem. Za każdym grzechem kryje się 
gra szatana-uwodziciela. 

Z drugiej strony Ewa wydaje się 
zrzucać odpowiedzialność na sza-
tana: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.  
W pewnym sensie zdaje się sugerować 
swoją absolutną bezsilność wobec zła, 
tak jakby istniała relacja konieczności 
między uwodzeniem w pokusie a ule-
ganiem jej. Za takim myśleniem kryje 
się potężna pokusa – jeśli człowiek 
uwierzy w determinizm zła, nie bę-
dzie odczuwał odpowiedzialności za 
grzech, który popełnia.

Co to oznacza dla życia?
Determinacja, z jaką Bóg nie przesta-

je pytać o historię grzechu, przypomina 
nam, jak ważne jest stawanie do końca 
w prawdzie wobec własnych upadków. 
Przypomina nam także, że jedynie 
Bóg może nam pomóc otworzyć się na 
trudną prawdę, rozeznać winę i podjąć 
odpowiedzialność za zło, którego się 
dopuszczamy. Jeśli bowiem nie uznamy 
swojej winy, nie uznamy też odpowie-
dzialności za popełnione zło. Wtedy 
zło pozostaje w ukryciu, nieujawnione  
i nieuznane staje się bezkarne i rozprze-
strzenia się w nas i dookoła nas. 

Częstą pokusą, która pojawia się  
w stanie grzechu, jest stwierdzenie, że 
przecież nie dało się inaczej, że takie są 
układy, że taki jest dzisiejszy świat i tacy 
są ludzie, że to chyba jakieś fatum albo 
że widocznie było nam to przeznaczo-
ne. Niedaleko już wtedy do zwolnienia 
się od odpowiedzialności i do przerzu-
cenia jej na demony, na tajemne siły, 
które rządzą nami zza światów. 

Tymczasem Słowo Boże z całą 
mocą przypomina nam, że nie ma śle-
pej zależności od zła, na które byliby-
śmy z góry skazani, i nie jesteśmy nie-
wolnikami perwersyjnych instynktów. 
Nasza odpowiedzialność jest zawsze 
rzeczywista i możemy zapanować nad 
złem. Bóg przecież nie rozpoczął od 



Księgarenka parafialna

EFFATY
w prawym przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● kartki  

okolicznościowe ● ozdoby ● różańce 
● medaliki i inne dewocjonalia.
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zadanie 1:
Wybierz poprawne zakończenia zdania.

ŚRODA POPIELCOWA…

 - … kończy okres Wielkanocny.

 - … rozpoczyna okres Adwentu.

 - … rozpoczyna okres Wielkiego Postu.

 - … to dzień, w którym zgodnie z prze-
pisem prawa kanonicznego należy 
uczestniczyć we Mszy św. 

zadanie 2:
a) Które określenia są prawdziwe, a które 
fałszywe? Zaznacz.

ŚRODA POPIELCOWA…

 - … to dzień, w którym wszystkich 
powyżej 18. roku życia (do 60 r. 
życia) obowiązuje post ścisły.

 - … to dzień, w którym wszystkich po-
wyżej 14. roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów.

 - … to dzień, w którym wszystkich po-
wyżej 10. roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

 - … to dzień, w którym wszystkich 
powyżej 15. roku życia (do 65 r. 
życia) obowiązuje post ścisły.

b) Uzupełnij zdanie: 

W Środę Popielcową obowiązuje 

……………………………………………… 
od pokarmów mięsnych oraz post ścisły 

(……………….....… posiłki w ciągu dnia, 
w tym tylko jeden - do syta). 

KĄCIK DLA DZIECI

zadanie 3:
Napisz, jakie słowa wypowiada ka-
płan, posypując głowy popiołem  
w Środę Popielcową.

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

MODLITWA SERCA

Dialog serc 

Jak mogę zapomnieć o Tobie?
W Twej ciszy wiem, że mnie kochasz.
I Ty też, kiedy ja milczę,
wiesz dobrze, że Cię kocham.

Nigdy nie wątpię w Ciebie i ufam,
że i Ty możesz mi zaufać.
Jesteś życiem mojego życia.
Moją drugą duszą,
moim drugim sercem.
Gdy wchodzę do tajnej głębi  
mego serca,
dostrzegam w nim Twoją miłość  
do mnie
i moją miłość do Ciebie.

Moje serce jest ciche i szczęśliwe.
Moje serce jest wdzięczne.

Amen.
(Anzelm z Canterbury, 1033-1109)

Święty Anzelm z Canterbury
(1033-1109), średniowieczny filozof i teolog. W 1060 r. wstąpił do klasztoru Be-
nedyktynów w Bec (Normandia), gdzie kształcił się pod kierunkiem Lanfranca.  
W 1063 r. został przeorem, a w 1078 r. opatem. Od 1093 r. arcybiskup Canterbury.

Głosił pierwszeństwo wiary przed 
rozumem, starając się jednak uzasad-
nić jej prawdy na sposób racjonalny, 
zgodnie z przeświadczeniem o logicz-
ności Boga i świata oraz zasadą: „fides 
quaerens intellectum” (wiara poszuku-
jąca zrozumienia), służącą za dewizę 
późniejszej scholastyce, za ojca ktorej 
jest uznawany. 

Czerpał z nauki św. Augustyna. Po-
siłkując się nią, dowodził m.in. istnienia 
Boga - stwierdzał, że dobra cząstkowe 
wskazują na istnienie dobra najwyż-
szego, byty przygodne zaś, o wzra-
stającym stopniu doskonałości, na byt 

konieczny i najdoskonalszy; stworzył 
też własny dowód, tzw. ontologiczny, 
zgodnie z którym rzeczywiste, nie tyl-
ko myślowe istnienie wynika z samego 
pojęcia Boga jako istoty najdoskonal-
szej. 

W kwestii uniwersaliów zwolennik re-
alizmu. Zajmował się też licznymi pro-
blemami teologicznymi, np. nieśmier-
telnością duszy, grzechem pierworod-
nym, wcieleniem i odkupieniem, itp.

Kanonizowany w 1690 roku przez pa-
pieża Aleksandra VIII (kult od XIII w.), 
w 1720 r. ogłoszony przez Klemensa XI  
doktorem Kościoła. Pieczęć Anzelma z Canterbury
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VII Niedziela Zwykła, 19 lutego 2012 r.
1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione dziś, o godz. 17.00. Po nim 

będziemy się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Z racji III niedzieli miesiąca dziś, o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie 
członków Kół Żywego Różańca. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć  
do wspólnoty, zapraszamy do kanonii.

3. W tym tygodniu – w środę, 22 lutego – rozpoczyna się okres Wielkiego 
Postu, czyli czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  
Msze św. w Środę Popielcową zostaną odprawione o godz. 7.00, 9.00, 
12.00, 17.00 i 18.00. Na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy wszystkie 
dzieci z naszej parafii. Pragniemy przypomnieć, że w Środę Popielcową 
obowiązuje post ścisły.

4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu trwają kwartalne dni 
modlitw o ducha pokuty.

5. W myśl wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dla kościelnej działalności 
trzeźwościowej w Środę Popielcową rozpoczyna się ILV Tydzień Modlitw  
o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji i prosimy  
o powstrzymania się od spożywania alkoholu w okresie Wielkiego Postu.

6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane będzie w każdy piątek Wielkiego 
Postu, w następujących godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,  
o godz. 16.30 – dla dzieci – oraz o godz. 18.30 – dla dorosłych, młodzieży, 
studentów i młodzieży pracującej.

7. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane zaś będzie w każdą niedzielę 
Wielkiego Postu, o godz. 17.00.

8. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum  
oraz młodzieży licealnej zostaną przeprowadzone od 6 do 8 marca. 

9. Trwa wizyta duszpasterska. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny  
mieszkające przy następujących ulicach: 

 poniedziałek, 20 lutego – ul. Lentza 35, kl. III i IV; 

 wtorek, 21 lutego – ul. Królowej Marysieńki 1 do 7 (numery nieparzyste)  
                                                              oraz 2 do 32 (numery parzyste); 

 czwartek, 23 lutego – ul. Królowej Marysieńki 34 do końca (numery parzyste),  
                                    ul. Goplańska i ul. Kubickiego; 

 piątek, 24 lutego – ul. Marconich; 

 sobota, 25 lutego – ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1 do 7 (numery nieparzyste).

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 15.01.2012 do 19.02.2012
Aby dar modlitwy był chętnie  
i z miłością wykorzystywany 

nie tylko dla siebie,  
ale i dla innych.

Zachęcamy i zapraszamy do 
modlitwy różańcowej w parafialnej 
wspólnocie Kół Żywego Różańca.  
Aby Róże Różańcowe mogły trwać 
na wspólnej modlitwie, bardzo po-
trzebni są nowi członkowie. 

Spotkania odbywają się w każ-
dą trzecią niedzielę miesiąca  
o godz. 16.00, w kanonii. 

Serdecznie zapraszamy również 
młodych. 

„Szczęść Boże”

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 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
Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
                                                              - Wydawca

KO M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

MODLITWA 
UWIELBIENIA

Parafialna grupa  
Odnowy w Duchu Świętym 

zaprasza na modlitwę uwielbienia  
– w piątek, 24 lutego, o godz. 19.00.  
Spotkanie modlitewne odbędzie się  
w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 

Łaska, której doświadczamy we  
wspólnocie, to poznanie miłości Boga.  
Zapraszamy na spotkanie modlitewne, 

gdzie przeżywamy żywą więź  
z Jezusem i Duchem Świętym  

poprzez uwielbienie, dziękczynienie  
i rozważanie Słowa Bożego.

Zapraszamy serdecznie  
do wspólnej modlitwy!


