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Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Kor 5,7b-8a

Chrystus został ofiarowany  
jako nasza Pascha.  
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 10,34a.37-43
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Ceza-
rei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę 
nie ma względu na osoby. 
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy 
od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg nama-
ścił Duchem Świętym i mocą. 
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w 
Jerozolimie. 
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 
wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu uka-
zać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym 
uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy 
z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On 
nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, 
że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto 
w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje od-
puszczenie grzechów.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 118,1-2.16-17.22-23

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
lub  
Alleluja, alleluja, alleluja
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: 
Jego łaska na wieki.
Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3,1-4

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest 
ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 
Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale.
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J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do dru-
giego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go poło-
żono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kie-
dy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także  
i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

W Wigilię Paschalną usłyszeliśmy naj-
radośniejszą nowinę: CHRYSTUS ZMAR-
TWYCHWSTAŁ ALLELUJA. Niedziela 
Zmartwychwstania, cały czas oktawy 
Wielkiej nocy i każda niedzielna Eucha-
rystia wskazują na ten Pierwszy dzień ty-
godnia. Spotkanie ze Zmartwychwstałym 
otworzyło oczy uczniom na to co wcze-
śniej tylko słyszeli. Jeszcze nie wszystko 
rozumieli. Jeszcze pełni byli obaw, nie 
wiedzieli jak przekazać misję Jezusa, ani 
co ich spotka w posłudze, którą posłuszni 
woli Jezusa podejmowali. 

Spotkanie z Jezusem, rozpoczyna w moim  
życiu nowy czas. Radość przebaczenia 
grzechów, radość, że nie jestem niewolni-
kiem grzechu, ale umiłowanym dzieckiem 
Bożym: „jeżeli umarliśmy razem z Chry-
stusem, wierzymy, że z Nim również żyć 
będziemy, wiedząc, że Chrystus powstaw-
szy z martwych już więcej nie umiera, 
śmierć nad Nim nie ma już władzy”. 

Nie wiemy co przyniesie jutro, jakie 
nowe niepokoje i trudności. Chrystus 
pokonał śmierć i grzech, dlatego ufamy, 
że trwając w Chrystusie doświadczymy 
Jego mocy i zwycięstwa w codziennych 
zmaganiach. 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 
- NIE TRWAJ W ŚMIERCI GRZECHU 
- DLA CIEBIE ZMARTWYCHWSTAŁ.

ks. Dariusz Kuczyński Zmartwychwstanie
Raffaelino del Garbo - 1510.



2  Nr 163

Jak co roku podczas Triduum Paschalnego mogliśmy 
w modlitewnej zadumie towarzyszyć Chrystusowi w Jego 
drodze od Wieczernika, poprzez Kalwarię, aż do radości 
Zmartwychwstania. 

Te poruszające dni przypomniały nam, jak wielką miło-
ścią obdarzył nas Bóg, za jaką cenę wykupił nas z niewoli 
grzechu i zła, aby na powrót uczynić swoimi dziećmi. 

Nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć, skąd tak wielka 
miłość Boga do ludzi i czy nie było innego sposobu ura-
towania człowieka niż męka i haniebna śmierć na krzyżu 
Bożego Syna. 

Do dziś krzyż jest dla wielu zgorszeniem i głupstwem. 
Jednak w Bożym planie zbawienia to właśnie Krzyż jest je-
dyną drogą do Zmartwychwstania.

Chrystus pokonał śmierć,
Zmartwychwstał!

W tym doniosłym dniu ogłoszenia światu tryumfu życia 
nad śmiercią, dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem ży-
czę, by radość Zmartwychwstania rozświetlała każdy dzień 
naszego życia, a moc Zmartwychwstałego Pana towarzy-
szyła wszystkim dziełom, nawet tym najmniejszym i z po-
zoru nieważnym, ale podejmowanym w trosce o wspólne 
dobro: Kościoła, naszych bliźnich i Ojczyzny.

ks. dr Waldemar R. Macko

MODLITWA 
UWIELBIENIA

Parafialna grupa Odnowy 
w Duchu Świętym zapra-
sza na modlitwę uwielbie-
nia – w piątek, 13 kwietnia, 
o godz. 19.00. 

Spotkanie modlitewne od-
będzie się w sali nad Saloni-
kiem (w dzwonnicy). 

Łaska, której doświad-
czamy we wspólnocie, to 
poznanie miłości Boga. 
Zapraszamy na spotkanie 
modlitewne, gdzie przeży-
wamy żywą więź z Jezusem 
i Duchem Świętym poprzez 
uwielbienie, dziękczynienie  
i rozważanie Słowa Bożego.

Niech Chrystus Zmar-
twychwstały zagości w na-
szych sercach. Łączmy się 
we wspólnej paschalnej 
radości! Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy!

PRZYJDŹ  
I WYŚPIEWAJ Z NAMI 
JEGO CHWAŁĘ!

Zmartwychwstały Jezu, 
oddajemy Ci cześć i chwałę, 
śpiewamy dla Ciebie, 
dziękujemy, że jesteś w sercu naszego życia.
Dzięki Tobie możemy żyć!

Jesteśmy rodzinną grupą, modlącą się śpiewem. Zajmu-
jemy się przygotowaniem oprawy muzycznej do niedzielnej 
Mszy św. o godz. 11.30. Repertuar, z którego wybieramy 
pieśni, to utwory utrzymane w młodzieńczym duchu. Wyko-
nujemy je przy akompaniamencie gitar, skrzypiec, wiolon-
czeli, ksylofonu. W śpiewie chcemy odnaleźć swoją modli-
twę, uświetnić Eucharystię i pomóc innym ją przeżywać. 

Podczas niedzielnych prób o godz. 10.00 uczymy się no-
wych pieśni, szlifujemy nasze muzyczne umiejętności, od-
krywamy Tajemnicę w tekstach, poznajemy się nawzajem. 

Jeśli czujesz w sobie niespożytą energię do śpiewania 
Najwyższemu i chcesz przyłączyć się do amatorów – en-
tuzjastów...

ZAPRASZAMY do kanonii 
NA NAJBLIŻSZĄ PRÓBĘ SCHOLI 

RODZINNEJ!
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych 

życzy Schola Rodzinna!

El Greco, 1604-14

SALONIK
WILANOWSKI

ZAPRASZA
NA  KWIETNIOWY  
POKAZ  SZTUKI
PREZENTUJEMY 

ZBIOROWĄ WYSTAWĘ  PRAC  
O TEMATYCE  SAKRALNEJ, 
NAWIĄZUJĄCEJ  DO  ŚWIĄT  

WIELKANOCNYCH.
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Sceny miłości  
najdoskonalszej

Definicje mają to do siebie, że na ogół nie wychodzą poza rozważania 
teoretyczne. Ale ta miłość – nieprzerwanie od ponad 2000 lat – wypełnia 
się. Nie jest jedynie wymysłem, wytworem wyobraźni romantycznego pisa-
rza czy ideologią natchnionego retora.

Ostateczna próba miłości rozpoczyna 
się w Wielki Czwartek. W Ogrójcu Jezus, 
zlany potem, pada na kolana i prosi swego 
Ojca: – Jeśli to możliwe, niech Mnie omi-
nie ten kielich. Natychmiast pojawia się 
Szatan. Chce wykorzystać tę chwilę sła-
bości, zwątpienia. Kusi: – Nie udźwigniesz 
ciężaru ludzkich win, to ponad Twoje siły. 
Nie poświęcaj się. Spod płaszcza Śmierci 
wyłania się wąż – symbol grzechu pierwo-
rodnego, symbol ziemskiej grzeszności. 
Chrystus przezwycięża strach przed cier-
pieniem i utratą życia. Miażdży nogą peł-
zające zło. Wypełnia wolę Bożą.

W tym czasie koszmar wyrywa ze snu 
Jego Matkę – Maryję. Jest przerażona. 
Przyśniło Jej się aresztowanie Syna. 
Wtem wpada uczeń i mówi, że pojmano 
Pana. Matka idzie do Syna, aby być blisko, 
gdy będzie Jej potrzebował. 

Widzi, jak biją Go i opluwają arcykapła-
ni, uczeni w Piśmie oraz starszyzna ludu. 
Przykłada twarz, zalaną łzami, do zimnych 
kamieni, a bezpośrednio pod nimi znaj-
duje się loch, w którym przebywa, skuty 
łańcuchami, Jezus. Nazajutrz Jej serce 
przeszywa jeszcze ostrzejszy miecz bole-
ści. Nie może patrzeć na katowanie bicza-
mi, odchodzi dalej, ale słyszy jęki swego 
Dziecka, słyszy spadające na Jego ciało 
ciosy. 

Rzymscy żołnierze walą bez opamięta-
nia i cieszą się wniebogłosy, że krew Nie-
winnego bryzga dookoła. A On znosi to 
dzielnie. Patrzy na czerwone od krwi buty 
swego kata i przypomina Mu się Ostatnia 
Wieczerza, gdy obmywał Apostołom nogi 

i mówił: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 
umyłem wam nogi, to i wy powinniście 
sobie nawzajem je umywać”. A potem im 
powiedział: „Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”. I jeszcze: „Niech się nie 
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?  
I we Mnie wierzcie! Idę przecież przygo-
tować wam miejsce… Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was”.

Rzymianie nadal pastwią się nad swo-
ją Ofiarą. Na Jego zmaltretowane ciało 
nakładają purpurowy płaszcz, na głowę 
wciskają koronę z długich, ostrych cierni, 
przeszywających czaszkę. Tymczasem 
Maria Magdalena wyciera najświętszą 
krew, przelaną przez biczujących, i wraca 
myślami do momentu, gdy Pan ocalił ją od 
ukamienowania. Jako jedyny nie potępił 
jej, cudzołożnicy. Przebaczył.

Matka towarzyszy Synowi w Jego ostat-
niej drodze, drodze krzyżowej. Jej Naj-
ukochańszy upada pod ciężarem krzyża, 
a Ona biegnie do Niego, by Mu pomóc, 
podać dłoń. Zupełnie jak dawniej, gdy był 
chłopcem. Wtedy też biegła go Niego, gdy 
się przewrócił i płakał. 

Przymuszają Szymona z Cyreny, aby 
niósł krzyż Jego. Lud wyśmiewa Żyda,  
a on się tłumaczy: – Ludzie, nie mam nic 
wspólnego z tym złoczyńcą. Zmusili mnie. 
Skazaniec ponownie upada, a podnosząc 
się z trudem, zagląda w oczy Cyrenej-
czyka. Ten dostrzega ból, wycieńczenie, 
ale i… miłość Jezusa Chrystusa. Pod 
jej wpływem zmienia się jego nastawie-
nie, nawraca się. Żołnierze biją i kopią  

Leżącego, a Szymon próbuje ich powstrzy-
mać. – Zostawcie Go – krzyczy. W końcu 
pomaga Mu wstać i sam podnosi drzewo 
krzyża. Dźwiga je na miejsce egzekucji,  
a tam pada na kolana przed swym Zbaw-
cą. Siłą muszą go wyganiać. 

Przybijają Jego lewą rękę, a On wspo-
mina, jak nauczał tłumy o miłości bliźnich, 
nieprzyjaciół. Prawą nie mogą sięgnąć do 
wgłębienia przeznaczonego na gwóźdź. 
Naciągają ją, aż pęka, łamie się. Mimo to 
przybijają. Potem przybijają nogi. Chcą 
zbić wystające ostrza gwoździ, więc 
przerzucają krzyż na drugą stronę. Ciało 
Ukrzyżowanego uderza o twardą ziemię.  
I znów przerzucają krzyż. 

Wreszcie wisi na Drzewie Zbawienia, 
które ocieka Jego świętą krwią. Kona. Do-
konuje się. Śmierć zostaje zgładzona. 

Bóg zsyła z niebios trzęsienie ziemi. Gro-
zi piorunami, opłakuje deszczem śmierć 
Syna. Wszyscy uciekają w popłochu. 

Jeden z żołnierzy przebija włócznią bok, 
aby się przekonać, czy Chrystus nie żyje. 
Z boku tryska nie niego źródło wody. Pada 
na ziemię nawrócony.

Zdjęte z krzyża ciało po raz ostatni tuli 
do łona Maryja. Ją też ukrzyżowano – du-
chowo. Na Jej obliczu maluje się wielkie 
matczyne cierpienie. Gdyby jednak przyj-
rzeć się Jej dokładnie, można by również 
zobaczyć spokój i zgodę. Po raz kolejny 
wypowiada „fiat”. Ona wie, w imię czego to 
się stało. W imię miłości Boga względem 
każdego człowieka. 

Oto najdoskonalsza i niepojęta w swym 
ogromie miłość. Miłość Matki. Miłość go-
towa przebaczać, służyć. Gotowa do wy-
rzeczeń, poświęceń, łącznie z oddaniem 
życia swego.

Czy jestem zdolny tak kochać?

Marcin Kielak    
Zdjęcia przedstawiają kadry 
z filmowej Pasji według Mela Gibsona.
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PRZEWODNIK NASZEJ WIARY

JEZUS 
ŻYJE!!!
(…) Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj.

/Łk 24, 5-6/ 

Po szabacie, w pierwszy dzień ty-
godnia – o świcie, Maria Magdalena  
i druga Maria przyszły zobaczyć grób. 
Widząc go pustym, przestraszone, ale 
i szczęśliwe, odeszły, by oznajmić to 
uczniom Jezusa. Po drodze spotkały 
Go. Powiedział im: „Nie bójcie się, idź-
cie i powiedzcie moim braciom, żeby 
szli do Galilei, tam mnie zobaczą...”

To były pierwsze Apostołki Zmar-
twychwstania. One stały się zwiastun-
kami tej niezwykłej Nowiny wobec Pio-
tra i Jana, a oni – wobec innych Aposto-
łów i wreszcie także całego Kościoła. 

Również i my, współcześnie żyją-
cy, bądźmy świadkami Zmartwych-
wstania! Z radością głośmy światu, 
wszędzie tam, gdzie nas Bóg pośle, 
że Chrystus zmartwychwstał, że żyje 
i ciągle na nas czeka. Niestrudzenie 
szukajmy okazji, by otwarcie mówić 
o Chrystusie, by wyrażać swoją wier-
ność Chrystusowi i Kościołowi. Bądź-
my „światłem świata” dla tych, których 
Bóg stawia na naszej drodze. To Bóg 
nas wybrał, abyśmy życiem i modlitwą, 
w swojej słabości i pokorze, świadczy-
li o Jego wielkości. On wezwał nas, 
wszystkich ochrzczonych, do głoszenia  

prawdy, że Jezus Chrystus zmar-
twychwstał i dał każdemu z nas moc 
do przezwyciężania własnych słabo-
ści, grzechu i zła, abyśmy żyli w łasce 
dzieci Bożych. Dając swym życiem 
świadectwo tej prawdzie, stańmy się 
w swoim otoczeniu znakiem pokoju, 
nadziei i radości. Przylegając do Chry-
stusa, doświadczajmy, jak uczniowie  
z Emaus, otwarcia oczu na światło, 
aby poczuć, jak nasze serca płoną 
Jego żywą obecnością, która odnawia 
w nas pragnienie głoszenia Go z rado-
ścią wszystkim dookoła. 

Zmartwychwstanie Chrystusa nada-
ło sens naszemu życiu! Bóg wszedł  
w życie człowieka, by zostać w nim na 
zawsze. Niech zmartwychwstały Chry-
stus przemienia codzienność, przyno-
si pokój, napełnia radością, wlewa na-
dzieję i pokazuje na nowo, że miłość 
zwycięża wszystko!

Panie Jezu, Ty naprawdę zmar-
twychwstałeś! Daj nam się tak tą praw-
dą ucieszyć, aby radość tego faktu 
wręcz eksplodowała w naszym życiu i 
doszczętnie pokruszyła skały wszyst-
kich grobów, w jakich tkwimy i jakie 
nas zniewalają! I tak nas olśnij bla-
skiem swego Zmartwychwstania, aby-
śmy w tym blasku zobaczyli dla siebie 
nadzieję – na wszystkie dni naszego 
życia! Amen. Alleluja!

JEZUS ŻYJE!!!
Zalania duszy i ducha tą radością
życzą rozradowani

Ania i Zbyszek Kozikowscy

ŚWIADECTWA Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

Doświadczenie rekolekcyjne
Aby być czegoś świadkiem, trzeba samemu tego doświadczyć. Aby móc 

świadczyć o miłości Bożej, trzeba jej najpierw doświadczyć osobiście,  
na płaszczyźnie własnego serca. Każde rekolekcje są właśnie zaprosze-
niem do takiego doświadczenia.

Miłość Boża najpełniej objawia się  
w Jego Miłosierdziu, w którym nasze 
grzechy toną jak krople wody w oceanie. 

U boku miłosiernego Ojca z nadzieją 
i pragnieniem przebaczenia przeszłam 
drogę, która rozpoczynała się od po-
znania prawdy o sobie. Rozważając 
upadek Adama i Ewy, doświadczyłam 
dramatu własnego grzechu ze wszyst-
kimi jego skutkami. Grzech króla Da-
wida wszczepił w nas przekonanie, 
że przyjemność bardzo często można 
utożsamiać z zakłamanym pięknem  
i fałszywym dobrem. Zatem skierowa-
nie się w stronę przyjemności to jeden 
z pierwszych etapów kształtowania się 
w nas pokusy. 

Chrystus zaprosił mnie do wejścia 
w głębię moich pragnień i motywacji, 
działania i bierności, aby w ten sposób 
odkryć przyczynę niepokojów, lęków 
i napięć. Razem z Panem Jezusem, 
który był kuszony na pustyni, pozna-
wałam sposoby kuszenia i przebiegłe 
działanie szatana. Osobiste spotka-
nie z Panem, który mówi: „Ja ciebie 
nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej”, 
otworzyło przede mną nowy rozdział, 
nowe powołanie do tego, by świadczyć 
o miłości miłosiernej, która jest więk-
sza od każdego grzechu. 

Im więcej dostrzegamy w sobie kru-
chości i niemocy, z tym większą uf-
nością serce rwie się do Tego, który 
pragnie nas przemienić i przyjąć na 
powrót jako dzieci ukochane miłością 
odwieczną, niezmienną i kochającą 
zawsze z taką samą intensywnością.

By moje rekolekcje nie skończyły się 
tylko na postanowieniach, lecz by wy-
dały owoc obfity w postaci konkretnych 

czynów, jak Dawid szukałam własnych 
sposobów podjęcia walki ze „starym” 
człowiekiem. Na wzór Pana Jezusa, 
żarliwie modlącego się w Ogrodzie 
Oliwnym, uznałam, że najlepszą zbroję 
do walki stanowi wytrwała modlitwa, w 
której z naszego serca wypływa zdecy-
dowane pragnienie pełnienia woli Bożej. 

„Oto jestem. Mów Panie, bo sługa Twój 
słucha” – słowa te streszczają postawę, 
której uczyłam się od młodego Samuela 
w czasie medytacyjnych rozważań. 

Zanurzona w najbezpieczniejszych 
ramionach miłosiernego Ojca, na za-

kończenie rekolekcyjnego czasu odpo-
wiedziałam Panu Jezusowi na pytanie 
zadane Szymonowi nad Jeziorem Ty-
beriadzkim: „Czy miłujesz Mnie? Czy 
kochasz mnie więcej?”. Otrzymałam 
też zapewnienie, że Pan Jezus zawsze 
ma dla mnie zadanie, mimo wszystko 
zawsze pragnie obdarowywać mnie 
swoją miłością i bardzo pragnie, bym 
tę miłość niosła całemu światu.

Więcej na: http://www.zmartwych-
wstanki.mkw.pl/art,56,120,,doswiad-
czenie_rekolekcyjne.html. 

(…) Idziemy wszyscy ku Zmar-
twychwstaniu. Śladami błogosła-
wionych i świętych. Śladami nasze-
go Pana i Mistrza. Idziesz z Nami...?
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SMOLEŃSK – druga rocznica…
10 kwietnia 2012 r. mija już druga rocznica jednego z najtragiczniejszych wy-

darzeń w dziejach naszego Narodu. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 
zginęło 96 wybitnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z jej Prezydentem – 
Lechem Kaczyńskim, Pierwszą Damą – Marią Kaczyńską i ostatnim Prezyden-
tem na uchodźstwie – Ryszardem Kaczorowskim. Zginęli, udając się do Katynia, 
aby złożyć hołd polskim oficerom spoczywającym na tamtejszym cmentarzu, za-
mordowanym strzałem w tył głowy, dokonanym z polecenia najwyższych władz 
Związku Radzieckiego, wiosną 1940 r. 

Kilka ofiar tej tragicznej katastrofy przyjęła wilanowska ziemia. Dlatego tego 
dnia pamiętajmy o nich, zapalmy na ich grobach znicze. 

A o wszystkich pamiętajmy w naszych modlitwach codziennych. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Krzysztof Kanabus

17 września 2007 r. - uroczystość złożenia wieńców na Cmentarzu Katyńskim

Katyń
Tej nocy zgładzono Wolność 
W katyńskim lesie…
Zdradzieckim strzałem w czaszkę 
Pokwitowano Wrzesień.

Związano do tyłu ręce, 
By w obecności kata 
Nie mogła ich wznieść błagalnie 
Do Boga i do świata. 

Zakneblowano usta, 
By w tej katyńskiej nocy 
Nie mogła błagać o litość, 
Ni wezwać znikąd pomocy. 

W podartym jenieckim płaszczu 
Martwą do rowu zepchnięto 
I zasypano ziemią 
Krwią na wskroś przesiąkniętą. 

By zmartwychwstać nie mogła 
Ni dać znaku o sobie 
I na zawsze została 
W leśnym katyńskim grobie. 

Pod śmiertelnym całunem 
Zwiędłych katyńskich liści, 
By nikt się nie doszukał, 
By nikt się nie domyślił.

Tej samotnej mogiły, 
Tych prochów i tych kości – 
Świadectwa największej hańby 
I największej podłości. 
…
I tylko p a m i ę ć została 
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy. 

I woła o  s p r a w i e d l i w o ś ć  
I  p r a w d ę  po świecie niesie – 
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.

Marian Hemar, fragmenty

MODLITWA SERCA

Zmartwychwstały Jezu
Zmartwychwstały Jezu
Ty jesteś pierwszy i ostatni
Żywy, umarły i zmartwychwstały 
Obecny w życiu i miłości serc Twoich wiernych

Niech się wzniesie nad nami słodycz Twojej Paschy
Porozmawiaj z nami na drodze, naszych rozpalonych serc
Pozostań blisko nas, Ciebie miłujących
I dziel się chlebem, abyśmy stali się Twoim ciałem

Niech się wzniesie nad nami chwała Wielkanocy
Prowadź nas, w Ciebie wierzących, 
Po drodze życia, która prowadzi do Ciebie
W nieskończonej radości

Niech się wzniesie nad nami szczęście Paschy
Napełnij nas radością Twojego zmartwychwstania!
Na naszej drodze do Emaus, z naszymi nadziejami i troskami
Zjednocz nas, aby nasze rozpalone serca 
Słowem i czynem czyniły nas śmiałymi świadkami
Twojego zmartwychwstania wśród naszych braci

Amen
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Badanie CBOS pokazuje, że Polacy 
są przywiązani do tradycji wielkopost-
nych i wielkanocnych. Niemal wszyst-
kim (93%) Wielkanoc kojarzy się ze 
święceniem pokarmów i dzieleniem 
się jajkiem z najbliższymi. Równie 
powszechnie przestrzega się postu  
w Wielki Piątek (91%) i w Środę Popiel-
cową (89%). Zdecydowana większość 
badanych deklaruje, że w ich domach 
święci się palemki w Niedzielę Pal-
mową (85%), ponadto nie wyobrażają 
sobie oni świąt bez tradycyjnych wy-
pieków (81%) oraz bez tzw. śmigusa-
-dyngusa (80%). 79% respondentów 
informuje, że w ich domach zachowuje 
się zwyczaj odwiedzania Grobu Pań-
skiego w Wielki Piątek lub Sobotę, że 
przystępuje się do spowiedzi wielka-
nocnej (77%), posypuje głowę popio-
łem w Środę Popielcową (75%), maluje 
pisanki (75%), bierze udział w rekolek-
cjach wielkopostnych (70%), rezurekcji 
(69%) oraz w obchodach Triduum Pas-
chalnego (68%). 67% ankietowanych 
twierdzi, że w ich rodzinach kultywuje 
się zwyczaj wysyłania kartek świątecz-
nych, a trzy piąte, że obdarowuje się 
dzieci upominkami (62%) i uczestniczy 
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej lub 
Gorzkich Żalów (60%). 

Autorzy badania podkreślają, że od 
14 lat, czyli od czasu, kiedy CBOS pyta 
o tradycje związane z Wielkim Postem 
i świętami wielkanocnymi, nie odnoto-
wano znaczących zmian w sposobie 
ich obchodzenia. Jedynie zwyczaj wy-
syłania kartek świątecznych zdecydo-
wanie słabnie. Jeszcze pod koniec lat 
90. był on niemal powszechny, obecnie 
tylko w dwóch na trzy rodziny został 
zachowany. 

Twórcy sondażu postawili też pytanie, 
czy najważniejsze zalecenia Kościoła 
w okresie Wielkiego Postu – takie jak 
post, jałmużna i modlitwa – w świetle 
postępującej sekularyzacji i zawrotne-
go tempa życia wciąż wywołują żywy 
oddźwięk oraz czy praktyki religijne 
są równie trwałe co tradycje świeckie. 
Okazuje się, że dla większości respon-
dentów Wielki Post to czas szczególny. 
Aż 80% Polaków unika w tym okresie 
hucznych zabaw, 74% stara się przy-
stąpić do spowiedzi, 66% planuje 
uczestniczyć w wielkopostnych reko-
lekcjach, 64% przykłada większą wagę 
do przestrzegania postu. Ponad poło-
wa dorosłych (59%) stara się uczestni-
czyć w nabożeństwach Drogi Krzyżo-
wej lub Gorzkich Żalów oraz zmienić 
coś w swoim życiu na lepsze (57%).  

Polacy szanują  
tradycje świąteczne

Aż 91% Polaków przestrzega postu w Wielki Piątek, a 68% uczestniczy 
w obchodach Triduum Paschalnego – wynika z sondażu Centrum Badania 
Opinii Społecznej. 

Prawie połowa (49%) w czasie Wiel-
kiego Postu na ogół bardziej wspiera 
potrzebujących oraz więcej się modli 
(46%). 

CBOS zauważa, że przestrzeganie 
praktyk wielkopostnych zależy przede 
wszystkim od religijności – im częściej 
uczestniczy się w mszach i nabożeń-
stwach, tym chętniej angażuje się  
w praktyki związane z tym okresem. 

Z badania wynika, że nawet osoby 
deklarujące sporadyczną obecność 
na mszach (kilka razy w roku) w okre-
sie Wielkiego Postu unikają rozrywek 
(66%), a niemal połowa twierdzi, że 
bardziej przestrzega postu i stara się 
przystąpić do spowiedzi (po 44%). 
Nawet wśród respondentów, którzy  
w ogóle nie praktykują, co trzeci unika 
hucznych zabaw, a co piąty stara się 
zmienić coś w swoim życiu na lepsze. 
Z obrzędów religijnych, takich jak re-
kolekcje, nabożeństwa czy sakrament 
pokuty i pojednania, niepraktykujący 
tylko sporadycznie korzystają. 

Osoby między 35. a 44. rokiem ży-
cia oraz mające więcej niż 65 lat nieco 
częściej niż pozostali „klękają w kon-
fesjonale” oraz chodzą na rekolekcje. 
Najstarsi są bardziej zdecydowani  
w twierdzeniu, że przed świętami wiel-
kanocnymi starają się więcej modlić. 
Ponadto ci, którzy przekroczyli 35 lat, 
chętniej włączają się w nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów oraz 
wspomagają potrzebujących. 25-lat-
kom i starszym łatwiej niż najmłodszym 
jest odmówić sobie przyjemności. 

Ważny wyznacznik uczestnictwa  
w praktykach wielkopostnych stanowi 
również płeć. Jeśli chodzi o deklaracje 
przedświątecznej aktywności religij-
nej, to kobiety znacznie częściej niż 
mężczyźni je składają.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanowwww.parafiawilanow.pl
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci  
- Maciej Lichota

zadanie 1: Rozwiąż krzyżówkę.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Świeca, która jest symbolem Zmartwychwstałego Pana 
Jezusa. Zapala się ją podczas chrztów i pogrzebów. 

2. Inna nazwa kadzielnicy. 

3. Naczynie liturgiczne służące do konsekracji wina podczas 
Mszy św. 

4. Pierwszą Mszę św. w Niedzielę Zmartwychwstanie  
rozpoczyna ...................................... .

5. Kapłan przewodniczący liturgii to ................................... . 

6. Uroczysta Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego.

7. W tegoroczny Wielki Piątek była odczytana Męka Pańska 
według św. .................................. . 

8. Na świecy upamiętniającej Zmartwychwstałego Pana 
widnieje krzyż oraz pięć gron dla upamiętnienia 

 pięciu ........................... Chrystusa.

zadanie 2: 
Jaki kolor szat liturgicznych jest używany 
w okresie wielkanocnym? 
Uzupełnij zdanie.

Kolor …………………............, używany 
m.in. w okresie wielkanocnym, 
symbolizuje radość i święto.

WIELU ŁASK
OD

ZMARTWYCHWSTAŁEGO
PANA!

Drodzy, Bracia i Siostry!
 Każdy naród posiada miejsca 

szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

Fundacja Ecclesia Villano-
vensis została powołana po to, 
by otoczyć opieką to szczegól-
ne miejsce, żeby ono służyło 
wszystkim, zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości.

Zwracam się do Tych, którym 
leży na sercu troska o wartości 
kultury duchowej i materialnej – 
dajcie świadectwo, że realizacja 
szczytnych celów Fundacji jest 
dla Was ważna i wspomóżcie jej 
działalność.

Z serca Wszystkim błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:

36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!
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Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego – 8 kwietnia 2012 r.

1. Kościół przeżywa dziś uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego. Jest to największe święto kościelne. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli udział w liturgii Triduum Pas-
chalnego oraz przyczynili się do jej pobożnego przeżycia. 

2. Rozpoczęliśmy nowennę do Miłosierdzia Bożego.  
Koronka do Miłosierdzia Bożego dziś o godz. 17.00,  
następnie będziemy się modlić za zmarłych polecanych  
w wspominkach rocznych. W dni powszednie, aż do na-
stępnej niedzieli, Koronkę będziemy odmawiali po Mszy św. 
o godz. 17.00.

3. W dniu dzisiejszym Msze św. sprawowane będą o godz. 
6.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i o 20.00.

4. W poniedziałek wielkanocny Msze św. według porząd-
ku niedzielnego: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00  
i o 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. W tym dniu 
zbieramy ofiary do puszek na potrzeby Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego.

5. Serdecznie zapraszamy na Otwarte Spotkania Biblijne na 
temat dawania, oszczędzania, wydawania pieniędzy, pracy 
i stylu życia.

6. W najbliższym czasie sakrament małżeństwa zawrą: 
Piotr Mikucki, kawaler z parafii tutejszej, 

 oraz Agata Elżbieta Orzeszek, panna z parafii tutejszej  
 – zapowiedź II.
 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między  

narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię  
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca

od 18.03.2012 do 15.04.2012
Módlmy się za kapłanów,  
aby Pan uzdolnił ich do głoszenia  
Słowa Bożego i natchnął swoją  
mocą w czasie rekolekcji  
wielkopostnych.   

„Szczęść Boże”

Otwarte spotkania biblijne 
w kościele pw. św. Anny  
w Wilanowie
– środy godz. 19.00 
Czego uczy nas Pismo Święte na temat 

dawania, oszczędzania, wydawania  
pieniędzy, pracy i stylu życia?

Kogo zapraszamy:
 małżonków i osoby stanu wolnego,
 osoby w każdym wieku,
 członków ruchów i osoby niestowarzyszone, 
 parafian, znajomych i  zainteresowanych tematem.

11.04.2012 Na czym polega Boża ekonomia i czym 
różni się od ekonomii tego świata? 

25.04.2012 Spojrzenie na pracę z Bożej perspektywy.
09.05.2012  Szukanie rady i uczenie się zadowolenia.
16.05.2012 Styl życia, czyli jak kontrolować wydatki.
23.05.2012  Długi - droga do niewoli finansowej.
30.05.2012 Błogosławieństwo dawania z radością.
06.06.2012 Oszczędzanie i inwestowanie po Bożemu.
13.06.2012 Jak i kiedy uczyć dzieci zarządzania pie-

niędzmi, aby pieniądze nie rządziły nimi?
20.06.2012 Uczciwość w kwestiach finansowych  

i wpływanie na wieczność dzisiaj.
27.06.2012 Biblijne zasady zarządzania finansami – 

podsumowanie.

Serdecznie zapraszamy:
ks proboszcz Waldemar R. Macko, 
Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Spotkanie 1 – 11.04.2012, godz. 19.00
1. Zapomniana prawda - Bóg jest Panem i właści-

cielem wszystkiego. 
2. Co to znaczy być wiernym zarządcą Bożej włas- 

ności?
3. Filozofie: ascezy, sukcesu i odpowiedzialności.
4. Różnice pomiędzy zasadami ekonomicznymi 

świata i Królestwa Bożego.
5. Film: „Nagroda Abrahama” (18 min.) – cena  

dobrych decyzji.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.

Oprócz książek 
można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● ozdoby świąteczne ●

● różańce ●  
● medaliki ●

i inne dewocjonalia.


