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PIERWSZE CZYTANIE
Jr 1,4-5.17-19

Pan skierował do mnie następujące słowo: 
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 
znałem cię, nim przyszedłeś na świat, po-
święciłem cię, prorokiem dla narodów usta-
nowiłem cię. 

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów 
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym 
cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warow-
ną, kolumną żelazną i murem spiżowym prze-
ciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich 
przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają 
cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - wy-
rocznia Pana - by cię ochraniać.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71,1-6.15.17

REFREN: 
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
W Tobie, Panie, ucieczka moja, 
niech wstydu nie zaznam na wieki. 
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, 
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia, 
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
Od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość 
i przez cały dzień Twoją pomoc. 
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości 
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,31-13,13

Starajcie się o większe dary: a ja wam 
wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  
a miłości bym nie miał, stałbym się jak 
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał 
wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką 
wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iż-
bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą ma-
jętność moją, a ciało wystawił na spale-
nie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie 
zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się 
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie 
ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się 
skończą, albo jak dar języków, który znik-
nie, lub jak wiedza, której zabraknie. 

Po części bowiem tylko poznajemy, po 
części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie 
to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest 
tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem 
się mężem, wyzbyłem się tego, co dzie-
cięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą  
w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość 
- te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który wobec swoich rodaków, w spo-
sób otwarty, wyznaje, że jest Mesjaszem, że w Nim spełniają się wszystkie pro-
roctwa i zapowiedzi Starego Przymierza. Oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie 
stało się faktem.

Postawa słuchających Jezusa zaskakuje nas jednak. Od zafascynowania prze-
chodzą do nienawiści. Co jest tego powodem? Można by dociekać motywów takiej 
reakcji, ale nie jest to najważniejsze. 

Przyjrzyjmy się raczej naszym reakcjom i naszym myślom. Podobnie jak miesz-
kańcy Nazaretu zadajemy pytanie, dlaczego w naszym życiu nie dzieją się wielkie 
znaki Bożej łaski, o których niejednokrotnie słyszeliśmy w różnych świadectwach? 
Zwłaszcza kiedy dotykają nas cierpienia czy jakieś tragiczne doświadczenia, pyta-
my, czemu Bóg na to pozwolił i czemu nie zapobiegł naszym dramatom? W takich 
sytuacjach, kiedy rozpacz zalewa nasze oczy i w sercu budzi się gniew, nie jesteśmy 
w stanie myśleć racjonalnie. Obwiniamy Boga za zło, którego doznajemy. Tak jak 
by to On był sprawcą wszelkiego zła na ziemi. A przecież On przyszedł, aby nas 
obdarować swoim życiem – życiem wiecznym. To jest największy cud i dar, jaki nam 
zostawił. Wszystkie inne dary i łaski mają nas prowadzić do tego jedynego.

Kiedy zdobędziemy się na odrobinę wiary i w jej świetle spojrzymy na nasze ży-
cie, przyjmie ono zupełnie inny kształt i ukaże swoje nowe barwy.

ks. dr Waldemar R. Macko

ŚPIEW  
PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność.

EWANGELIA
Łk 4,21-30

Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 
Jego. 

I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wte-
dy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to 
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; do-
konajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wyda-
rzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. 

I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden 
prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyź-
nie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było 
w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo po-
zostawało zamknięte przez trzy lata i sześć 
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został po-
słany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. 

I wielu trędowatych było w Izraelu za pro-
roka Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli 
się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili 
Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, 
na której ich miasto było zbudowane, aby Go 
strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich 
oddalił się.

Oto słowo Pańskie.

KO M E N TA R Z

G
ustave Doré - grafika z cyklu „Ilustracje biblijne”, 1865
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.27Na podstawie „Pocztu papieży” Michała Gryczyńskiego opracował Jerzy Kruszewski

59. Wigiliusz (29 III 537 – 7 VI 555)
Po zajęciu przez armię bizantyjską Rawenny 

ostrogocki wódz – Witigis – abdykował i udał 
się do Konstantynopola, gdzie zmarł. Ale jego 
następcy: Ildibald, Eraryk, a zwłaszcza Totila 
nie zamierzali złożyć broni. Dopiero w 552 r., po 
bitwie u stóp Wezuwiusza, zostali ostatecznie 
pokonani. Wtedy został wprowadzony w Italii Ko-
deks Justyniana.

Wigiliusz pochodził z arystokratycznego rodu. 
Jego ojciec, w okresie panowania Teodoryka I 
Wielkiego, był konsulem i prefektem pretorianów. 

Podczas synodu w Rzymie Bonifacy II wy-
znaczył Wigiliusza, ówczesnego diakona, na 
swego następcę, ale sprzeciw duchowieństwa 
i senatorów doprowadził do anulowania tej de-
cyzji. Dwa lata później Wigiliusz został nuncju-
szem papieskim na dworze cesarskim w Kon-
stantynopolu.

Teodora, małżonka cesarza Justyniana I 
Wielkiego, niezadowolona z postawy papieża 
Sylweriusza, zawarła z Wigiliuszem tajne poro-
zumienie: ona miała zapewnić mu tron papieski, 
natomiast on miał uznać Sobór Chalcedoński za 
nieważny i przywrócić monofizytę Antymosa I do 
godności konstantynopolitańskiego patriarchy. 
Wigiliusz powrócił do Rzymu, kiedy przewożono 
z Konstantynopola ciało papieża Agapita I. Przy-
wiózł list cesarzowej do generała Belizariusza, 
wodza bizantyjskiej armii, w którym żądała do-
prowadzenia do usunięcia papieża Sylweriusza. 
Na skutek intrygi Antoniny, małżonki Belizariu-
sza, która spreparowała list do wodza Ostro-
gotów – Witigisa, Ojciec Święty został zdetro-
nizowany, a Wigiliusz osobiście zdarł mu z szyi 
paliusz. Zgodnie z układem to on zasiadł na Sto-
licy Piotrowej. Początkowo był jednak uważany 
za antypapieża i dopiero po abdykacji i śmierci 
Sylweriusza został uznany przez duchowieństwo 
rzymskie za jego prawowitego następcę.

Wigiliusz zatwierdził postanowienia Sobo-
ru Chalcedońskiego i podkreślił prymat Rzy-
mu jako pierwszej stolicy biskupiej w sprawach 
wiary, czym zawiódł oczekiwania cesarzowej. 
Odbudował kościoły zniszczone podczas ob-
lężenia Gotów, a biskupów Arles wyposażył 
w pełnomocnictwa wikariuszy apostolskich.  
W 542 r. zaakceptował również edykt dogma-
tyczny Justyniana I, potępiający naukę Orygene-
sa, wybitnego filozofa i teologa. 

Nie chciał jednak uznać edyktu cesarskiego 
potępiającego autorów zbioru pt.: „Trzy rozdzia-
ły”, występujących przeciwko popieranym przez 
cesarza monofizytom. Wobec tego sprzeniewie-
rzenia się woli panującego, władca wysłał do 
Rzymu swego przedstawiciela. Ten, 25 listopada 
545 r., aresztował Ojca Świętego i wywiózł do 
Katanii (na Sycylii). W styczniu 547 r. Wigiliusz 

został przewieziony do Konstantynopola, ale 
pozostał nieugięty i za podpisanie edyktu eks-
komunikował patriarchę Mennasa, który klątwę 
odwzajemnił. Po kilku miesiącach papież uległ, 
cofnął ekskomunikę i przesłał Mennasowi –  
11 kwietnia 548 r. – list: Iudicatum, w którym 
przyznał, że „Trzy rozdziały” należy potępić. 
Zachód uznał to za zdradę Kościoła, a biskupi 
afrykańscy zwołali w 550 r. synod, na którym 
ekskomunikowali Wigiliusza. Wówczas papież 
zawarł z cesarzem tajny układ (sierpień 550 r.), 
zobowiązując się, że nakłoni zachodnich bisku-
pów do potępienia „Trzech rozdziałów”. Kiedy 
jednak w następnym roku zniecierpliwiony Ju-
stynian I obłożył ów zbiór pism klątwą, Wigiliusz 
odmówił złożenia swojego podpisu i poprosił  
o azyl w bazylice świętych Piotra i Pawła w Kon-
stantynopolu. W obawie o swoje życie, 23 grud-
nia 551 r., zbiegł przez Bosfor do Chalcedonu, 
gdzie znalazł schronienie w kościele św. Eufe-
mii. Wkrótce, 5 lutego 552 r., wycofał Iudicatum  
i ekskomunikował Askidasa, doradcę teologicz-
nego cesarza. 6 stycznia 553 r. zorganizował zaś 
spotkanie z patriarchami: Antiochii, Jerozolimy  
i Konstantynopola.

Justynian I zwołał do Konstantynopola drugi,  
a piąty w ogóle, sobór powszechny (trwający 
od 5 maja do 2 czerwca 553 r.), ale Wigiliusz 
nie wziął w nim udziału, gdyż uznał, że wśród 
uczestników jest zbyt mało przedstawicieli Za-
chodu. 14 maja 553 r. ogłosił za to Constitutum I,  
dokument potępiający wprawdzie 60 twierdzeń 
z „Trzech rozdziałów”, ale nie ich autorów. Tym-
czasem na zwołanym przez cesarza soborze 
potępiono „Trzy rozdziały” w całości. Imię pa-
pieża zostało wykreślone z dyptyków, a Justy-
nian I Wielki zerwał z nim jedność. Doradców 
Wigiliusza uwięziono, opornych biskupów zło-
żono z urzędów i skazano na wygnanie, a sam 
Namiestnik Chrystusowy znalazł się w areszcie 
domowym. Po kilku miesiącach uległ naciskom 
i napisał do Eutychiusza, którego po śmierci 
Mennasa wybrano na nowego patriarchę, że 
„Trzy rozdziały” należy potępić. 23 lutego 554 r. 
wydał także Constitutum II, odebrane jako jego 
akceptację decyzji soborowej. Choć pozwolono 
mu wtedy powrócić do Rzymu, jeszcze przez rok 
pozostał w Konstantynopolu.

W tym czasie, 13 sierpnia 554 r., Justynian I 
wydał tzw. sankcję pragmatyczną, która umac-
niała rządy cesarskie w Italii oraz potwierdzała 
prawa i przywileje Kościoła.

Papież wyruszył wreszcie w drogę do Rzymu, 
lecz podczas podróży zmarł. Jego ciało przewie-
ziono do Wiecznego Miasta i pochowano w ko-
ściele San Marcello przy Via Salaria.

Cdn.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.
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150. rocznica                                         cz.2

Powstanie Styczniowe
Najdłużej, aż do grudnia 1864 r., walczył na Podlasiu oddział powstańczy księdza genera-

ła Stanisława Brzóski, który do lipca-sierpnia brał udział w walkach toczonych na Żmudzi. 
Od początku 1865 r. ks. Brzóska już tylko się ukrywał, w okolicach Sokołowa Podlaskiego, 
ze swym ostatnim współtowarzyszem walki – Franciszkiem Wilczyńskim. Schwytani przez 
Kozaków, zostali przewiezieni do Siedlec. Powieszono ich 28 maja 1865 r. w Sokołowie Podla-
skim. To był praktycznie koniec powstania.

Znowu kilkadziesiąt tysięcy najlepszych sy-
nów Polski popędzono na Sybir, ażeby go za-
gospodarowywali i cywilizowali, oczywiście na 
pożytek Rosji. 

Mieszkańcy wsi Krasnodęby-Sypytki, z okolic,  
w których został aresztowany ks. Brzóska, wznieśli 
kamienny pomnik z pamiątkową tablicą, na której 
czytamy: „Gdy pamięć ludzka gaśnie, mówią ka-
mienie. Tu ukrywał się i został aresztowany ks. 
gen. Stanisław Brzóska, ostatni komendant po-
wstania 1863 r. na Podlasiu, oraz jego adiutant 
Franciszek Wilczyński. Wielka chwała bohaterom”. 
W uznaniu zasług ks. Stanisława Brzóski prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyń-
ski nadał mu pośmiertnie – 23 maja 2008 r. – Order 
Orła Białego.

Również mieszkańcy Wilanowa i okolic mieli 
swoich bohaterów z tamtego okresu. Uczcili ich w 
dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. W 
tym dniu, na pograniczu Powsinka i Wilanowa, przy 
skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Vogla i Koralowej, 
pod krzyżem z okresu Powstania Styczniowego, 
odbyła się uroczystość patriotyczna, która zgro-
madziła wielu okolicznych mieszkańców. W tym 
miejscu – 15 grudnia 1864 r. – rosyjski zaborca wy-
konał wyrok śmierci przez powieszenie na trzech 
powstańcach, żandarmach – sztyletnikach. 11 li-
stopada 1928 r., po odprawieniu modlitw w intencji 
straconych i złożeniu kwiatów, procesyjnie udano 
się na wilanowski cmentarz, gdzie rozpoczęła się 
druga część uroczystości. Odsłonięto tablicę wmu-
rowaną w zewnętrzną ścianę kaplicy, ufundowaną 
przez mieszkańców Wilanowa, upamiętniającą 
braci Józefa i Wincentego Biernackich oraz Kazi-
mierza Olesińskiego, powstańców styczniowych 
powieszonych na styku Powsinka i Wilanowa. 

Musieli się oni dobrze zapisać w pamięci wilano-
wian, skoro to właśnie im tę tablicę nasi przodkowie 
ufundowali. A trzeba pamiętać, że od zakończe-
nia I wojny światowej minęło dopiero dziesięć lat  

i ludzi zasłużonych, godnych upamiętnienia nie 
brakowało. Cóż takiego zrobili ci powstańcy?  
W tym miejscu przytoczę opis czynów, których dopu-
ścili się skazani, znaleziony przeze mnie w krakow-
skiej gazecie „Czas” z 18 grudnia 1864 r. (nr 216).

Czytając ten tekst, trzeba pamiętać, że żandar-
mi – sztyletnicy (wieszający) wykonywali wyroki 
polskich sądów polowych, działających z ramienia 
rządu narodowego, skazujących na śmierć zdraj-
ców sprawy polskiej. „W dniu 15 grudnia 1864 r.  
zostali straceni w Wilanowie Wincenty i Józef bra-
cia Biernaccy i Kazimierz Olesiński… Wyroki na 
nich wykonano, jak następuje: Dwaj bracia, szlach-
ta Biernaccy, Wincenty mieszkaniec Warszawy,  
a drugi (Józef) miasta Nura guberni płockiej, i wło-
ścianin ze wsi Słomczyn, Kazimierz Olesiński, we-
dług odbytego nad nimi sądu polowego wojennego 
i własnego zeznania, okazali się winnymi tego, że 
w roku przeszłym, w czasie zbrojnego powstania, 
wszyscy znajdowali się w różnych bandach bun-
towniczych, a po ich zniesieniu weszli do składu 
tak zwanych żandarmów wieszających i popełnili 
następujące zbrodnie: a) Biernaccy zabili we wsi 
Wilanowie szeregowca z warszawskiej komen-
dy żandarmów, Pokosa, b) powiesili włościanina 
we wsi Łubna, powiat warszawski, Bednarczyka  
i c) mieli udział wraz z innymi złoczyńcami w napa-
dzie, w celu grabieży, na kolonię Salomea i wieś 
Skolimów, przy czem na kolonii Salomea strze-
lali do straży wiejskiej i ranili kilku ludzi, a we wsi 
Skolimów Wincenty Biernacki zamierzał zabić 
obywatelkę, która wszelako potrafiła się schronić.  
Oprócz tego Wincenty Biernacki usiłował utopić 
w Wiśle kobietę, a Józef Biernacki miał udział  
w zabójstwie mieszkańca wsi Jeziorny – staroza-
konnego Flanckmana, któremu zadał cios szty-
letem, a oprócz tego usiłował utopić jednego po-
wstańca, który oddalił się od bandy. Olesiński zaś: 
a) miał udział wraz z Biernackimi w powieszeniu 
włościanina Bednarczyka i zabójstwie staroza-
konnego Flanckmana, b) robił zamach na życie 
kolonisty z gminy Wilanów, Altmana, c) chciał uto-
pić kobietę, która wszelako zdołała się oddalić…  
Za te przestępstwa sąd polowy wojenny na zasa-
dzie art. 83, 96, 175, 631, 632 IX kodeksu wojen-
nego-karnego, a także art. 20 i 283 tomu XV zbioru 
praw karnych i podłóg okólnikowego rozporządze-
nia do naczelników wojennych z 24 maja 1863 r.  
skazał podsądnych Wincentego i Józefa Biernac-
kich i Kazimierza Olesińskiego, po pozbawieniu 
wszelkich praw stanu, na karę śmierci przez powie-
szenie. Kara ta została wykonana 15 grudnia (1864 r.)  
o godzinie 10.00, w czwartek z rana, we wsi Wila-
nowie, ponieważ we wsi tej i jej okolicach spełnione 
były wszystkie wymienione przestępstwa.” 

Jaki przebieg miała śmierć żandarma Pokosa, 
możemy wywnioskować z treści raportów Mikołaja 
Pawliszczewa. Otóż pod koniec marca 1864 r. bra-
cia Biernaccy i dwóch innych powstańców przybyli 
do wilanowskiego młyna parowego po odbiór mąki 
na potrzeby powstańców. W młynie, oprócz jego 
kierownika, był obecny wójt Wilanowa i kilka innych 
osób. Zaskoczeni przez żandarma z warszawskiej 
komendy, Pokosa, zabili go, a sami uciekli dorożką, 
którą przyjechali pod młyn. Ponieważ zabójstwo 
żandarma miało miejsce na terenie majątku Wila-

nów, należącego do hrabiego Potockiego, ukarano 
go karą pieniężną w wysokości 15 000 rubli (dla 
porównania koszt rozbudowy kościoła św. Elżbie-
ty w Powsinie, przeprowadzony dwadzieścia lat 
później, wyniósł niespełna 6 000 rubli). Ukarano, 
oddaniem pod sąd, również tych, którzy przebywali 
wówczas w młynie oraz były w jakikolwiek sposób 
związane z tą sprawą. Pod sąd wojenny – polowy 
trafili: dyrektor młyna parowego w Wilanowie – Ko-
złowski, inspektor tegoż młyna – Ruśkiewicz, maj-
ster Marcinkowski, wójt gminy – Romiszewski, mły-
narz Wendelt, robotnik Zatorski i kilka innych osób. 

Z treści raportów przesyłanych carowi przez Mi-
kołaja Pawliszczewa wiemy również, że w Cytadeli 
Warszawskiej – w marcu 1864 r. – przetrzymywa-
no, jako więźnia politycznego, rządcę wsi Wilanów 
– Bylickiego. 

W okresie Powstania Styczniowego i w latach 
następnych nasz naród poniósł naprawdę ogrom-
ne straty gospodarcze, ale przede wszystkim 
ludzkie. Wielka szkoda, że dzisiejszy Sejm nie zna-
lazł w sobie woli, żeby uczcić w sposób godny to  
wydarzenie. Cdn.

Krzysztof Kanabus

Artur Grottger „Schronisko”
z cyklu „Polonia 1863” [fragm.]

 
Krzyż i tablica w miejscu stracenia powstańców

Cmentarz wilanowski - 
Tablica na ścianie kaplicy cmentarnej
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
   W akcie pokuty wyznaliśmy, że nie chcemy pozostawać pod panowaniem jakiegokolwiek grze-
chu, jakiejkolwiek słabości, że odwracamy się od wszystkiego, co jest złe. Poprosiliśmy o prze-
baczenie, a kapłan wypowiedział nad nami słowa rozgrzeszenia. Czy zatem jesteśmy już przygo-
towani do godnego udziału w Eucharystii?
   „Można fizycznie chodzić do kościoła, można przystępować zewnętrznie do Komunii św., ale 
łaska Boża nie wniknie do serca człowieka i pokój Chrystusa nie może być dany temu, kto nie jest 
gotowy do bezwarunkowego pojednania. […] Trzeba szukać okazji do pojednania lub ją stwo-
rzyć, trzeba cierpliwie czekać na moment łaski. Pojednanie nie jest sprawą jednego momentu, 
jednej rozmowy. Czasami trzeba walczyć całe życie, aby dojść do pojednania. To, co istotne, to 
nasza dobra wola, uczciwość naszego starania. Za to jesteśmy odpowiedzialni, to jest nasze naj-
ważniejsze przygotowanie do udziału w Eucharystii.” /Winfried Wermter (CPPS), „Żyć Eucharystią”/

Pojednanie jest początkiem oraz warunkiem ra-
dości i pokoju. Kościół objawia radość ze spotkania, 
które zawsze następuje po pojednaniu. I tak jak 
grzech oddziela nas od siebie, tak wybaczenie łączy 
i wprowadza nas na Ucztę Baranka. Jako pojedna-
na wspólnota zwracamy się z hymnem uwielbienia 
do Boga: „Kyrie eleison, Christe eleison”. Wszyscy 
razem wołając „Kyrie eleison” („Panie, zmiłuj się 
nad nami”), zgodnie oddajemy się pod panowanie 
naszego jedynego Pana.

Św. Paweł napisał: „Jeżeli więc ustami 
swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, 
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 
wskrzesił z martwych – osiągniesz zba-
wienie. Bo sercem przyjęta wiara prowa-
dzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie 
jej ustami – do zbawienia”    /Rz 10, 9-10/. 

Jako chrześcijanie dokładnie to robimy, celebru-
jąc Mszę św. i wołając do Boga: „Kyrie eleison”. 
Przez to wezwanie wyznajemy, że naszym jedynym 
Panem jest Bóg: Ojciec – Stworzyciel świata, Jezus 
– Syn Boży, Duch Święty – Ożywiciel. Wyznajemy to 
swoimi ustami, wołając do siebie nawzajem, a ser-
cem wierzymy, że „Bóg Go wskrzesił z martwych”. 
Nasza wiara pozwala nam doświadczać i smako-
wać zbawienia już tutaj, na ziemi, w tym życiu.

Liturgia Mszy św., do której przystępujemy, jest 
właśnie smakowaniem zbawienia: smakowaniem 
Słowa Bożego, obecności Chrystusa w Jego słowie, 
obecności Chrystusa w Ciele i we Krwi pod postacią 
sakramentalną. Eucharystia to zadatek zbawienia, 
a na jej progu wszyscy wyznajemy przed sobą na-
wzajem, że tylko Bóg jest naszym Panem i że tylko 
do Niego należeć chcemy, bo Jego jesteśmy wła-
snością. 

Odcinek 12:
OBRZĘDY WSTĘPNE MSZY ŚW.
– „Panie, zmiłuj się nad nami”  
   / „Kyrie eleison”

Jezus Chrystus, nasz Pan, jest wśród nas. Bez 
Jego obecności nie byłoby Eucharystii. W odpowie-
dzi na Jego miłującą obecność wyrażamy naszą 
radość, wołając: „Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison”. 

We Mszy św. to wezwanie rozlega się mówione 
lub śpiewane w wersji „Kyrie eleison” bądź polskiej: 
„Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad 
nami”. 

Śpiew „Kyrie eleison” – „Panie, zmiłuj się nad 
nami” – to nie tylko śpiew błagalny, ale to przede 
wszystkim śpiew tryumfalny, przez który nasza 
zgromadzona wspólnota uznaje w Chrystusie swe-
go Pana i Króla. Wykonujemy ten śpiew, stojąc, po-
nieważ ogłaszamy chwalebne zwycięstwo Chry-
stusa. W pełnej gotowości, w poczuciu siły, już nie 
w smutku żalu za grzechy, ale w radości. 

„Kyrie eleison” jest aklamacją najpierw i przede 
wszystkim hołdu i uwielbienia. Natomiast nie wyra-
ża aktu pokuty (z wyjątkiem „Kyrie” tropowanego,  
o którym pisaliśmy w poprzednim odcinku), nie jest 
też jego wzmocnieniem. Chociaż przywykliśmy 
traktować „Kyrie eleison” jako prośbę, to jednak wią-
że się ona bardziej z pochwalnym hymnem uwiel-
bienia: „Chwała na wysokości Bogu” (Gloria), niż 
z aktem pokuty. Dlatego aklamację „Kyrie eleison” 
śpiewamy zgodnie z charakterem uwielbiającym, 
radosnym, a nie pokutnym. Hymn Gloria, który za-
zwyczaj (w niedziele – z wyjątkiem niedziel Adwentu 
i Wielkiego Postu – w święta i uroczystości) nastę-
puje po „Kyrie eleison”, stanowi najlepszą jego in-
terpretację.

„Kyrie eleison” pochodzi z języka greckiego: Ky-
rios – Pan, eleao, eleeo – czynię miłosierdzie (czas 
przyszły eleeso); przekład łaciński: „Domine misere-
re” („Panie, zmiłuj się”). Polskie tłumaczenie OWMR 
(Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego) 
podaje: „(…) jest to śpiew, w którym wierni wzywają 
Pana i błagają Go o miłosierdzie”, a zatem znacze-
nie „Kyrie” najlepiej oddaje tłumaczenie: Panie mi-
łosierdzia, Panie zmiłowania, Chryste zmiłowania. 
Z polskiego przekładu jednoznacznie wynika tylko 
charakter błagania, zmiłowania. Tekst oryginalny 
wskazuje, że „Kyrie” zawiera także element uwiel-
bienia, aklamacji zwycięskiego Chrystusa, obwoły-
wania, wiwatowania.

Wezwanie „Kyrie” było w starożytności bardzo 
popularne. Tak pozdrawiano bóstwo, a także impe-
ratora – władcę przyjeżdżającego do miasta, zwy-
cięskiego dowódcę, którego w triumfie prowadzono  

przez forum do świątyni. Było to wezwanie tych, 
którzy byli podbici, a w triumfalnym pochodzie przy-
prowadzeni do Rzymu przez tego, który ich podbił. 
W tym marszu szli na śmierć, chyba że błagając  
o łaskę, zawołali do tego, który ich podbił: „Kyrie ele-
ison” – „Panie zmiłuj się”. Jeśli tak zawołali, to wów-
czas unikali śmierci, stawali się poddanymi. Chrze-
ścijanie również przez to wezwanie unikają śmierci. 

Wszyscy razem wołając „Kyrie eleison”, 
zgodnie oddajemy się pod władzę tego, który 
nas podbił: podbił nas przez chrzest, przez 
wiarę. Oddajemy się pod Jego władzę, ponie-
waż chcemy smakować zbawienie i mieć życie 
w obfitości.

„Kyrie” to bardzo stara modlitwa strzelista, pozo-
stałość z liturgii greckojęzycznego Wschodu. Zawo-
łanie „Kyrie” wielokrotnie występuje w Starym Te-
stamencie. Jest „klejnotem pochodzącym z począt-
ków”, jest szczególnym świadkiem języka, w którym 
został napisany Nowy Testament i Słowo Boże po 
raz pierwszy zostało głoszone. To właśnie w języku 
greckim na początku sprawowano chrześcijańską 
liturgię, także w Rzymie. Mimo iż od III w. w liturgii 
rzymskiej powszechnie zapanował język łaciński, 
greckie wezwania: „Kyrie –, Christe –, Kyrie eleison” 
zachowano w pierwotnym brzmieniu. Dla chrześci-
jan bodźcem do włączenia tych słów do liturgii były 
liczne fragmenty w Piśmie Świętym (np. Ps 40, 5;  
Mt 9, 27; 20, 30).

Warto wspomnieć, że w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa żądano od chrześcijan, aby cesa-
rzowi, jako Kyriosowi, składali kadzidło, od czego 
się wzbraniali. Zrozumiałe jest więc to, że dla nich 
te wezwania były świadomym wyznaniem prawdzi-
wego Kyriosa – Chrystusa. Te wezwania do Kyriosa 
– Pana, który zwołał swój lud, stanowiły początek 
Mszy św. Tak oto wspólnota chrześcijańska przejęła 
to zawołanie do swojego Pana i Zbawcy i stosuje. 

Poprzez trzykrotne powtarzanie „Kyrie eleison” 
łączono te wezwania, zwłaszcza w średniowie-
czu, z trzema osobami Trójcy Świętej. Pierwsze 
wezwanie – „Kyrie eleison” – skierowane do Boga 
Ojca, kolejne – „Christe eleison” – do Syna Bożego,  
a ostatnie – „Kyrie eleison” – do Ducha Świętego. 
Jak wszystkie tego typu wezwania nie powinno być 
ono niesłusznie rozumiane jedynie jako prośba, 
gdyż stanowi ono również pozdrowienie pełne 
chwały i wyznanie pełne zaufania. 

„Kyrie” to radosny, powitalny okrzyk ku czci 
Chrystusa. On jest głównym adresatem tych 
aklamacji: „Jezus Chrystus jest Panem ku 
chwale Boga Ojca” (Flp 2,11).

Kościół wezwanie „Kyrie eleison” wprowadził 
do liturgii w takim znaczeniu, w jakim stosował je  
św. Paweł Apostoł w swoich listach, kierując je jako 
uwielbienie do Chrystusa jako Pana i Boga. „Kyrie 
eleison” jest radosną aklamacją Chrystusa obecne-
go w zgromadzeniu, Chrystusa, którego Misterium 
Paschalne, Ofiara i Zmartwychwstanie uobecniają 
się w Eucharystii.

Greckie słowo „kyrios” w Nowym Testamencie 
należy do najznaczniejszych tytułów dla Jezusa,  
w Septuagincie jest zarezerwowane tylko dla Jah-
we. „Kyrie” rozumiane jako: „Panie zmiłowania, 
Chryste zmiłowania” stanowi uwielbienie skiero-
wane do Jezusa Chrystusa, którego czcimy jako 
prawdziwą Światłość w świecie. Przez słowo „Kyrie” 
wyrażamy uznanie: „Tyś jest Panem, Tyś jest Kró-
lem”. Wymawiając „eleison”, prosimy: „użycz nam 
swojego błogosławieństwa i zmiłowania”. Treścią 
tej modlitwy jest więc oddanie należnej czci Bogu, 
uniżenie się przed Wszechmogącym, ale również 
usilne błaganie Go o pomoc. W tym powtarzanym 
wołaniu przebija się gorące pragnienie wyzwolenia  
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z naszych słabości, wad, ułomności oraz tęsknota za 
Bogiem zbawiającym. Przystąpiwszy do ołtarza, tu 
właśnie spodziewamy się otrzymać zbawczą pomoc.

Wezwanie „Kyrie eleison” to wyznanie wiary  
w Boskie miłosierdzie. Wołając do Chrystusa:  
„Panie, zmiłuj się nad nami”, upodabniamy się do 
tych, którzy wołali, błagali Chrystusa o uzdrowie-
nie, o przebaczenie grzechów, jak choćby owi dwaj 
niewidomi, siedzący przy drodze, którzy wołali do 
Jezusa: „Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida”  
(Mt 20, 30). Widzimy więc, że taka usilna prośba jest 
przede wszystkim wyznaniem wiary w Chrystu-
sa, uznaniem Jego mocy, wielkości i godności. 

Jak kiedyś niewidomi, chromi, trędowaci i grzesz-
nicy wołali do Chrystusa, żeby się ulitował nad nimi 
i okazał swoje miłosierdzie, tak i my dzisiaj wołaj-
my z ufnością do Chrystusa Pana o miłosierdzie w 
naszych duchowych i cielesnych niedomaganiach.  
On, miłosierny Pan, staje pośród nas, gdy do 
Niego wołamy, a my mamy taką możliwość 
rozpoznać Go za chwilę pod znakami chleba  
i wina. A potem z Apostołem Tomaszem zawołać:  
„Pan mój i Bóg mój!”.

Kyrie, Christe eleison!
Jezu Chryste, Panie zmiłowania,  
Królu wszechświata, 
Który objawiasz swoją wszechmoc  
poprzez łaskę przebaczenia,
Zmiłuj się nad nami wszystkimi  
i okaż nam swoje miłosierdzie. 
Otocz nas swoją miłością,
Uczyń nas uczestnikami miłości,  
która jest w Tobie,
Bo jedynie Ty, Panie, jesteś źródłem miłości  
i drogą naszego zbawienia. 
Panie, przymnóż nam wiary.

       Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko

LUTY
Miesiąc poświęcony  
modlitwie za konających

Miesiąc luty w tradycji Kościoła katolickiego jest szczególnie dedykowany naszej 
modlitwie za konających. Wielką orędowniczką za konającymi była św. siostra Fausty-
na, do której wiele razy zwracano się z prośbą o modlitwę w tejże intencji. Odmawiała 
wtedy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Sama mawiała, że co sekundę ktoś na świecie 
kona i oczekuje naszej modlitwy.

Św. siostra Faustyna: „Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, powiedział 
mi Pan: Córko Moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konające-
go, odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam 
odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach  
i walkach. Bronił go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości 
nędzy tej duszy. Całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę, jednak 
podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest 
namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa, 
ogarnęły chorego, moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostat-
nie tchnienie spokojnie. Kiedy przyszłam do siebie, zrozumiałam, jak ta 
koronka ważna jest przy konających, ona uśmierza gniew Boży” 
[„Dzienniczek”, 1565]. Inne przykładowe zapiski św. Faustyny dotyczące ko-
nających: „Dzienniczek”, akapit 207, 820, 828, 873, 935, 971, 985, 1015, 1035.

Maria Simma, austriacka mistyczka, w wieku 25 lat otrzymała od Pana Boga specjalny 
charyzmat spotkań z duszami czyśćcowymi. Całe swoje życie ofiarowała, aby nieść pomoc 
duszom w czyśćcu cierpiącym przez modlitwę, cierpienie i apostołowanie. Widziała dusze, 
których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem. Dzięki jej modlitwie pewna dusza uniknę-
ła wiecznego potępienia, a znalazła się w czyśćcu. 

Maria Simma: „Dusze czyśćcowe mówią, że wielu dostaje się do piekła, ponieważ za mało 
ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem modlitwy odpustowej wiele dusz 
można uratować przed potępieniem” [„Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”, s.27].

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!

Mój Boże, 
udziel mi łaski, 
bym żył i umierał 
w Twojej świętej miłości 
i nigdy Cię nie obraził.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy
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Wystawa 
parafialna

Do końca lutego  
prezentujemy w dzwonnicy  

prace Artystów  
mieszkających  

w naszej parafii.
Wśród wystawionych prac  

możemy podziwiać:
- obrazy olejne 

IRENY WIŚNIEWSKIEJ 
ALEKSANDRY MURAWIEC 

MARTY PIEKUT
- akwarele  

EWY BRZOSTOWSKIEJ 
-RADZIWIŁŁÓW 

JULII POLACZEK 
ALEKSANDRY ZYZAK

- akryle 
KATARZYNY JERZYKOWSKIEJ

- rysunki 
SAJANA BUCZKOWSKIEGO

- fotografie 
BARBARY DOBRZAŃSKIEJ

- serwetki haftowane  
i torebki z filcu 

CECYLII KRAJEWSKIEJ
- obrazy haftowane i pisanki 

IRENY ZIÓŁKOWSKIEJ
- orgiami 

JANINY KANABUS
- ceramikę 

DZIECI Z CENTRUM KULTURY 
WILANÓW

Artystom serdecznie dziękujemy 
za udział w wystawie, 

a Państwa zapraszamy do jej 
obejrzenia!

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Jan Bosco
W maju zostaną przywiezione do Pol-

ski relikwie św. Jana Bosco, wybitnego 
wychowawcy i duszpasterza młodzie-
ży, którego 31 stycznia obchodziliśmy  
125. rocznicę śmierci. 

Był księdzem, przyjacielem młodych. 
Całe swoje życie poświęcił biednym, 
zbuntowanym, często żyjącym na margi-
nesie społecznym chłopakom. W swoich 
domach stosował nowatorski sposób wy-
chowania, nazwany systemem prewen-
cyjnym. Opierał się on na trzech filarach: 
rozumie, miłości i religii, zakazywał nato-
miast wszelkiego rodzaju kar cielesnych. 
Młodym proponował drogę radosnej 
świętości, opartej na rzetelnym wykony-
waniu swoich obowiązków, modlitwie ści-
śle związanej z codziennością i radości 
ze wszystkiego, co przynosi życie. 

Urna z relikwiami świętego rozpoczę-
ła swoje pielgrzymowanie we Włoszech, 
25 kwietnia 2009 r. Będzie ono trwało aż 
do 31 stycznia 2015 r. W tym czasie urna 
dotrze do 130 krajów na 5 kontynentach, 
odwiedzając wszystkie miejsca, gdzie 
obecny jest charyzmat salezjański.

Peregrynacja relikwii ma przygotować 
Rodzinę Salezjańską do zaplanowanych 
na 2015 r. obchodów dwusetnej rocznicy 
urodzin Jana Bosco.

Wampiryzm  
– nowe zagrożenie

– Demonologia, magia, wampiryzm w ładnym opakowaniu stają się coraz czę-
ściej elementem kultury pop – stwierdził ks. dr Andrzej Wołpiuk, konsultant ds. 
sekt i nowych ruchów religijnych w diecezji bielsko-żywieckiej. 

Kapłan podkreślił, że ludzie zapominają 
często, jak niebezpieczne treści te ideolo-
gie niosą i jakie są ich korzenie. Skrytyko-
wał także odbywający się na Dolnym Ślą-
sku festiwal „Castle Party”. Jego zdaniem 
impreza jest pełna satanistycznych sym-
boli, a niezwykle popularny we współ-
czesnej kulturze masowej wampiryzm 
wymaga starannego namysłu – spoj-
rzenia przede wszystkim z płaszczyzny 
wiary, nauki Biblii i Magisterium Kościoła.  
– Zastanawiałem się, jak można mówić 
od tej drugiej strony: nie od strony pięknej 
treści, pięknego podania, fantastycznego 
PR, lecz sięgnięcia głębiej. Jak przeko-
nać współczesnego człowieka, że to, co 
o wampirach mówi współczesna popkul-
tura, trzeba przyjmować z pewnym zna-
kiem zapytania – zaznaczył ks. Wołpiuk 
na antenie diecezjalnego radia Anioł Be-
skidów.

Jak podkreślił, filmowe sagi o wampirach 
podaje się w bardzo atrakcyjnej formie. 

– To już nie jest stary, brzydki, obleśny 
wampir, lecz wampir, który przyciąga. 
Piękny wzrok, zachęta do miłości, do 
przyjaźni, sprawia nawet wrażenie dobre-
go duchowo, niezwykle atrakcyjnego. Nie 
wolno jednak zapominać, że cały czas 
mamy do czynienia z czymś, co pocho-
dzi od demona i czego nie da się przyjąć 
bez zastrzeżeń. I trzeba o tym młodym 
ludziom, zafascynowanym „magią wam-
piryzmu”, mówić jasno, spokojnie, ale  
i dobitnie, wskazując, że tego nie da się 
pogodzić z wiarą katolicką. 

Duchowny podkreślił również, że po-
wstał olbrzymi przemysł, który czerpie 
potężne zyski z zainteresowania wampi-
ryzmem i czyni ze swych klientów „nie-
wolników”. – To bardzo ciemna i smutna 
subkultura, podkreślająca samotność mło-
dego człowieka, którego jednak w swoim  
zagubieniu i zafascynowaniu wampirami  
i demonami nie można pozostawić bez od-
powiedniego wsparcia i pomocy.

Jan Melchior Bosko, 
wł. Giovanni Melchiorre Bosco 
(ur. 16 sierpnia 1815 w Becchi, 
zm. 31 stycznia 1888 w Turynie) 
– duchowny włoski, prezbiter, za-
łożyciel zgromadzenia salezjanów  
i salezjanek oraz Stowarzyszenia Sa-
lezjanów Współpracowników, twórca 
Rodziny Salezjańskiej, tercjarz fran-
ciszkański. Nazywany jest „Ojcem  
i Nauczycielem Młodzieży”.

Święty Jan Bosko został beatyfiko-
wany 2 czerwca 1929 i kanonizowany 
1 kwietnia 1934 przez Piusa XI.
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E-booki  
na parafialnej stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Państwo zakładkę „Biblioteka”,  
w niej zaś kolekcję e-booków, czyli książek elektronicznych, które za dar-
mo – w formacie PDF – można pobierać na swoje komputery oraz inne-
go rodzaju nośniki. W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana Pawła II czy 
Benedykta XVI, „Kazania sejmowe” ks. Piotra Skargi, a także kilka dzieł  
z klasyki polskiej literatury. Biblioteka jest sukcesywnie rozbudowywana.

Autor: Maciej Lichota

zadanie:  Rozwiąż test.
1. Czy wszystkie księgi Pisma Świę-

tego są natchnione?
 a) tak
 b) nie
 c) nie mamy dostatecznych informacji
 d) niektóre tak, niektóre nie 

2. Wulgata to:
 a) inna nazwa Księgi Rodzaju
 b) przekład Pisma Świętego
 c) inna nazwa Księgi Kapłańskiej
 d) przekład tylko Pięcioksięgu 

3. Zaznacz, które zdanie jest fałszywe.
 a) Św. Łukasz napisał Dzieje Apostolskie.
 b) Św. Jan napisał jedynie Apokalipsę. 
 c) Św. Mateusz napisał jedną z Ewangelii.
 d) Św. Marek napisał jedną z Ewan-
gelii. 

4. Syn króla Dawida to:
 a) Aaron 
 b) Mojżesz
 c) Salomon
 d) Jozue 

5.  „Ojcem wszystkich wierzących” 
nazywamy:

 a) Abrahama
 b) Mojżesza
 c) Dawida
 d) Eliasza 

6.  Skróty Ksiąg Pisma Świętego  
tworzących Pięcioksiąg to:

 a) Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt
 b) Rdz, Wj, Ap, Jud, Na
 c) Mt, Mk, Łk, J, Jud
 d) Rdz, Wj, Kpł, Lb, Mt

7.  Rodowód Pana Jezusa zapisany 
jest:

 a) jedynie w Ewangelii według św. 
Mateusza

 b) w Ewangeliach według św. Marka i 
św. Jana

 c) tylko w Ewangelii według św. Łu-
kasza

 d) w Ewangeliach według św. Mate-
usza i św. Łukasza

8.  Z której Ewangelii pochodzi frag-
ment: „A Słowo ciałem się stało”?

 a) z Ewangelii wg św. Mateusza
 b) z Ewangelii wg św. Marka
 c) z Ewangelii wg św. Łukasza
 d) z Ewangelii wg św. Jana 

9.  Pan Jezus urodził się w (I.) ………, 
za panowania króla (II.) ……… .

 a) I. - Betlejem,  II. - Heroda
 b) I. - Nazarecie,  II. - Heroda
 c) I. - Betlejem,  II. - Kwiryniusza
 d) I. - Nazarecie,  II. - Kwiryniusza 

10.  Co to są apokryfy?
 a) księgi uznane przez Kościół za 
nienatchnione

 b) inaczej wszystkie Listy Apostolskie
 c) inaczej wszystkie Ewangelie
 d) inaczej Pięcioksiąg

  
  

  

Zapraszamy  
do wspólnego tworzenia  

i apostołowania  
na łamach  

„Klimatów św. Anny”.
Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o kontakt z ks. probosz-
czem, z którymś z członków Re-
dakcji bądź o wysłanie swojego 
zgłoszenia na redakcyjny adres 
mailowy: 
klimaty@parafiawilanow.pl. 

W zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej można zostawić 
kontakt do siebie. Na pewno 
odpowiemy.

Redakcja

W piątek, 8 lutego, zapraszamy  
na MODLITWĘ UWIELBIENIA 

słowem i śpiewem. 
Rozpoczniemy ją o godz. 19.00,  
w sali nad Galerią (w dzwonnicy). 

Serdecznie zapraszamy  
do wspólnej modlitwy!

Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim

„(…) Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
   Duch Twój Święty niech dotknie nas…”
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- Wydawca
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny 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 nr 2 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
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

1. Dziś przypada I niedziela lutego. 
Nabożeństwo adoracyjne zostanie 
odprawione o godz. 17.00, a po nim 
odbędzie się procesja eucharystycz-
na wewnątrz świątyni. Prosimy mi-
nistrantów, bielanki, asystę kościel-
ną i wszystkie wspólnoty parafialne  
o udział w procesji.

2. Na przełomie roku, od grudnia do 
końca stycznia, planowaliśmy udać 
się z wizytą duszpasterską do 1315 
rodzin. Przyjęło nas 681.

 Ofiary złożone przy okazji kolędy 
przeznaczone są na kontynuację 
remontu kościoła i remont wieczerni-
ka, który po otrzymaniu stosownych 
zezwoleń zamierzamy rozpocząć 
wiosną tego roku. Wszystkim ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.

3. Światowy Dzień Chorych będziemy 
obchodzili w naszej parafii 11 lutego. 
Na Mszę św. o godz. 10.00 zapra-
szamy wszystkie osoby w podeszłym 
wieku i chore. Prosimy również wo-
lontariuszy o pomoc w dowiezieniu 
do kościoła tych, którzy sami nie 
będą mogli przybyć na tę uroczy-
stość.

4. W tym tygodniu przypadają następu-
jące święta liturgiczne:

 - we wtorek, 5 lutego – wspomnienie 
św. Agaty, dziewicy i męczennicy;

 - w środę, 6 lutego – wspomnienie 
świętych męczenników: Pawła Miki  
i towarzyszy.

 Wszystkim obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym i zawodowym.

5. Miłosiernemu Bogu polecamy zmar-
łych w ostatnim miesiącu naszych 
parafian: 

 - śp. Krzysztofa Józefa Bardeckiego,

 - śp. Karola Sławika.

 Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj 
im świeci. Niech odpoczywają w po-
koju wiecznym. 

 Amen.

IV Niedziela Zwykła – 3 lutego 2013 r.

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

„Klimaty” dostępne są także  
na stronie internetowej parafii:

 

od 13.01.2013 do 10.02.2013
Za naszą Ojczyznę, o jedność 

wszystkich Polaków, za rządzących, 
aby w swoim postępowaniu  
kierowali się uczciwością,  

prawością i umiłowaniem prawdy.

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

Próby odbywają się we wtorki,  
o godz. 18.30, w kanonii. 

W każdą III niedzielę miesiąca swoim śpiewem 
uświetniamy Mszę św. o godz. 13.00.

Kontakt z p. Natalią Knyziak: 
tel. 725 524 372, 
e-mail: n.knyziak@wp.pl.

Wszystkich, którzy kochają muzykę i śpiew,
zapraszamy do chóru parafialnego.

W INTERNECIE

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.


