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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 15,5-12.17-18

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, 
rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli 
zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne 
będzie twoje potomstwo. 

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za za-
sługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem 
Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldej-
skiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. 

A na to Abram: O Panie, mój Boże, jak będę 
mógł się upewnić, że otrzymam go na wła-
sność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie 
trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletnie-
go barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. 

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerą-
bywał je wzdłuż na połowy i przerąbane czę-
ści ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie 
porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło 
zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je od-
pędził. 

A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, 
Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go 
uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka 
ciemność. 

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprze-
nikniony, ukazał się dym jakby wydobywający 
się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia  
i przesunęły się między tymi połowami zwie-
rząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze  
z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję 
ten kraj, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki 
Eufrat.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27,1.7-9.13-14

REFREN: 
Pan moim światem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, 
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 
O Tobie mówi moje serce: 
„Szukaj Jego oblicza”.

Będę szukał oblicza Twego, Panie. 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, 
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. 
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 3,17-4,1

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi na-
śladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy 
tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego, o których często 
wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 
Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch,  
a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. 

To ci, których dążenia są przyziemne. Na-
sza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
przekształci nasze ciało poniżone, na po-
dobne do swego chwalebnego ciała, tą po-
tęgą, jaką może On także wszystko, co jest, 
sobie podporządkować. 

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tę-
sknię - radości i chwało moja! - tak stójcie 
mocno w Panu, umiłowani!

ŚPIEW  
PRZED EWANGELIĄ

Mt 17,7
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:  

„To jest mój Syn umiłowany, Tego słuchajcie”.

EWANGELIA
Łk 9,28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba  
i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a 
Jego odzienie stało się lśniąco białe. 

A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. 
Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w 
chwale i mówili o Jego odejściu, którego 
miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem 
Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 

Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i oby-
dwóch mężów, stojących przy Nim. 

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł 
do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.  
Nie wiedział bowiem, co mówi. 

Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok  
i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli  
w obłok. A z obłoku odezwał się głos:  
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! 

W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus 
znalazł się sam. A oni zachowali milczenie 
i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili  
o tym, co widzieli.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A   

W poprzednią niedzielę – pierwszą niedzie-
lę Wielkiego Postu – usłyszeliśmy w Ewangelii  
o kuszeniu Jezusa po zakończeniu przez Niego 
czterdziestodniowego postu. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, 
który wraz z wybranymi uczniami udaje się na 
górę Tabor, gdzie objawia im swoją Boską chwałę.

Te dwa wydarzenia bardzo konsekwentnie 
prowadzą nas do zrozumienia istoty Tajemnicy 
Paschalnej. W kuszeniu przez szatana zwraca-
my uwagę na ludzką naturę Chrystusa, natomiast 
Przemienienie ukazuje nam Jego Boską naturę.

W czasie Wielkiego Postu, kiedy w sposób 
szczególny rozważamy tajemnicę męki i śmier-
ci, wyczekując, by chwała Chrystusa zwycię-
skiego objawiła się w pełni w Jego zmartwych-
wstaniu, nie wolno nam zapomnieć, że dzieło 
naszego pojednania z Bogiem dokonało się 
dzięki szczególnej ingerencji Słowa, które stało 
się ciałem.

To sam Bóg, w swojej nieskończonej miłości, 
chciał nas pojednać ze sobą. On dał swojego 
Syna, aby stał się jednym z nas i w ten spo-
sób, jako Bóg i człowiek, wyzwolił nas z niewoli 
śmierci i grzechu.

Nie bez powodu w opisie Przemienienia Ewan-
gelista odnotowuje obecność Mojżesza i Eliasza 
oraz fakt, że wybrani uczniowie usłyszeli z obło-
ku głos Boga. Mojżesz i Eliasz, reprezentujący 
prawo i proroków, stają wobec Tego, w którym 
wypełniają się wszystkie proroctwa Starego Te-
stamentu i który jest źródłem wszelkiego prawa. 
Wraz ze słowami: „To jest mój Syn wybrany, Jego 
słuchajcie” nastaje nowy czas, nowa epoka,  
w której zapowiedź zostaje zrealizowana, a prawo 
znajduje swe wypełnienie w przykazaniu miłości.

W okresie Wielkiego Postu podejmijmy, jako 
wspólnota, wysiłek przemiany naszego życia. 
Wsłuchujmy się w sposób szczególny w to, co w 
tym błogosławionym czasie ma nam do powie-
dzenia Bóg. Jego zechciejmy słuchać.

ks. dr Waldemar R. Macko

K O M E N T A R Z

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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POZOSTANIE Z NAMI 
W MODLITWIE

Przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI 
jako wyraz głębokiej wiary, zaufania do Pana Boga  
i ogromnej odpowiedzialności za Kościół. Odejście 
od sprawowanej posługi następcy Jezusa Chrystusa 
nie oznacza pozostawienia Kościoła i zniknięcia z na-
szego życia.

W zaciszu klasztoru sióstr kontemplacyj-
nych, które nieustannie modlą się w intencji 
Kościoła, papież pozostanie z nami ducho-
wo. W ciszy swego serca będzie wspierał 
nas modlitwą wstawienniczą.

Pan Jezus w różny sposób posługuje się 
swoimi apostołami. Przez Ducha Świętego 
wyznacza im różne zadania, wskazuje, jak 
mają prowadzić Kościół. Jan Paweł II pu-
blicznie, na oczach świata, przeszedł swoją 
drogę krzyżową aż do śmierci, z wielką wia-
rą, ufnością i pokorą. Poddał się cierpieniu 
przywarty do krzyża. Były to wielkie rekolek-
cje dla świata.

Benedykt XVI otrzymał natomiast inne za-
danie. Prowadził Kościół teologicznie, jedno-
cześnie realizując wskazania Soboru Waty-
kańskiego II. Kontynuował pontyfikat swego 
poprzednika, ale w innej formie przekazu. 
Z wielką skromnością apostołował słowem. 
Wyrażał swoje myśli w ogromnym skupieniu. 
Emanował z niego wewnętrzny pokój Boży. 
Pokornie traktował siebie jako „prostego, 
skromnego pracownika Winnicy Pańskiej”.

Środki masowego przekazu skupiają się 
prawie wyłącznie na powierzchownej ocenie 
tej wielkiej postaci oraz na przewidywaniach 
związanych z nowym, ewentualnym kandy-
datem. Znacznie ważniejsze jest docenienie 
dokonań w krótkim, ale bardzo owocnym  
w treści pontyfikacie, w czasie którego napi-
sał trzy encykliki:
- 25.12.2005 r. – „Deus caritas est” [O miło-

ści chrześcijańskiej],
- 30.11.2007 r. – „Spe salvi” [O nadziei 

chrześcijańskiej],
- 29.06.2009 r. – „Caritas in veritate” [O in-

tegralnym rozwoju ludzkim  
w miłości i prawdzie].

Pozostawił nam również inne liczne publi-
kacje, listy apostolskie, z wielką staranno-
ścią przygotowane homilie. Głosił treści uni-
wersalne, które czerpał z Pisma Świętego,  
z dekalogu, treści, które nie ulegają tren-
dom mody ani systemom politycznym. Bro-
niąc tych nienaruszalnych wartości, musiał 
być często w konfrontacji ze współczesnym 
światem, który wypiera Boga.

11 października 2012 r. ogłosił Rok Wia-
ry – czas łaski, nawracania się, uczenia się 
wiary, zgłębiania jej, życia nią na co dzień. 
W liście apostolskim „Porta fidei” prowa-
dzi nas drogami Ewangelii. Oto fragmenty: 
„Odnowa Kościoła dokonuje się także przez 
świadectwo, jakie dają życiem wierzący: 
chrześcijanie są faktycznie powołani, aby 
przez samo swoje istnienie w świecie uka-
zywali blask Słowa prawdy, jakie pozosta-
wił nam Pan Jezus... Wiara bowiem rośnie,  

gdy jest przeżywana jako doświadczenie do-
znawanej miłości i kiedy jest przekazywana 
jako doświadczenie łaski i radości. Powo-
duje, że życie wiernych wydaje owoce, bo 
dzięki nadziei serce rośnie, oraz umożliwia 
składanie skutecznego świadectwa: otwie-
ra w istocie serca i umysły słuchających na 
zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego 
słowa, by stali się Jego uczniami”. Ów Rok 
to będzie „też dobra okazja, by z większym 
zaangażowaniem celebrować wiarę w litur-
gii, a zwłaszcza w Eucharystii, która <<jest 
szczytem, do którego zmierza działalność 
Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego 
wypływa cała jego moc>>… Współczesny 
świat szczególnie potrzebuje dziś wiary-
godnego świadectwa osób mających umysł  
i serce oświecone przez Słowo Boże i zdol-
nych otwierać serca i umysły tak wielu ludzi 
na pragnienie Boga i prawdziwego życia, 
które nie ma końca.’’ 

Dzisiejszy zlaicyzowany świat, wyklucza-
jący Boga, skupiający się na wygodzie i roz-
rywkach, odrzuca jakiekolwiek ograniczenia. 
Kościół przeszkadza. Nasilone ataki i bez-
podstawne oskarżenia dotykają Ojca Święte-
go. Wrogowie Kościoła przedstawiają go jako 
bezradnego wobec współczesnych wyzwań. 
Boli go brak akceptacji we własnej ojczyźnie. 

Ta ostra krytyka to najlepszy dowód jego 
wielkości i jawnej walki dobra ze złem. Pa-
pież, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, 
znosi obelgi z godnością, cierpi w milczeniu.

„Kto wierzy, nigdy nie będzie sam” [motto 
papieskiej pielgrzymki do Niemiec w 2011 r.].

Ksiądz Jerzy Szymik, profesor teologii 
Uniwersytetu Śląskiego, napisał w „Gościu 
Niedzielnym”: „Ojcze Święty, Kościół w Pol-
sce jest z Tobą, w Twojej starości, tak ser-
decznie i wiernie jak był z Janem Pawłem II. 
Bądź tego pewien, wiedz o tym”. 

Trwajmy w modlitwie z papieżem Benedyk-
tem XVI, polecajmy go Bożej Opatrzności.

M. J.

Korespondencja  
z Watykanu

W Środę Popielcową mieliśmy nie-
zwykłą okazję do podziękowania Ojcu 
Świętemu za prowadzenie Kościoła, 
prowadzenie nas. Uczestniczyliśmy  
w ostatniej publicznej Mszy Świętej, 
którą Benedykt XVI odprawił w bazy-
lice watykańskiej. Tysiące ludzi przy-
szło z wdzięcznością i wzruszeniem, 
aby modlić się za Papieża. 

Na zakończenie pięknej, a zarazem 
niezwykle skromnej liturgii podzięko-
wania w imieniu nas wszystkich wyraził  
ks. kard. Tarcisio Bertone (przyp. red. se- 
kretarz stanu Stolicy Apostolskiej i ka-
merling Świętego Kościoła Rzymskiego).  
Mówił o bliskości, miłości do Ojca Świę-
tego i smutku, jaki wypełnia w tej chwili 
nasze serca. Podziękował za lata peł-
nego troski i mądrości prowadzenia Ko-
ścioła, za przykład prostego robotnika 
przynoszącego Boga ludziom. Wszyscy 
zebrani potwierdzili te słowa kilkuminu-
towymi brawami, wiele osób płakało.  
Ojciec Święty spontanicznie odpowie-
dział: „Dziękuję serdecznie za modlitwę”. 

Po błogosławieństwie powoli udał się 
do zakrystii, pozdrawiając zgromadzo-
nych wzdłuż bazyliki. Nie zapomnę jego 
spojrzenia, gdy przejeżdżał koło mnie.  
Z wdzięcznością i wzruszeniem dzięko-
wałem za tego Papieża, którego słowa 
kilka razy bardzo konkretnie przemieniły 
moją relację z Panem Bogiem. O jak wiel-
ki to zaszczyt dziękować tak pokornemu 
Papieżowi. kleryk Mikołaj Dobosz

POLECAMY:
  Wszystkie encykliki Be-
nedykta XVI, jak również 
list apostolski „Porta fidei” 
- ogłaszający Rok Wiary 
- można czytać w naszej 
bibliotece internetowej na:
www.parafiawilanow.pl.

Panie, naucz mnie szukać Cię  
i ukaż mi się, gdyż Cię szukam. 
Nie mogę Cię szukać,  
jeśli Ty mnie nie pouczysz, 
i nie mogę Cię znaleźć,  
jeśli Ty mi się nie objawisz. 
O Panie, spraw,  
abym szukał, pragnąc Cię, 
abym pragnął, szukając Cię, 
abym znalazł, kochając Cię, 
abym kochał, znajdując Cię. 

(św. Anzelm)



3 Nr 209

PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Dotychczas wznieśliśmy się do Boga przez cztery stopnie: żal (akt pokuty), pragnienie (Kyrie),  
chwałę (Gloria) oraz prośbę (kolekta). Po modlitwie dnia nastąpiło nasze „Amen” i zamknęło 
obrzędy wstępne Mszy św., których celem było to, byśmy gromadząc się razem, stanowili 
wspólnotę oraz przygotowali się do uważnego słuchania słowa Bożego i godnego sprawo-
wania Eucharystii (por. OWMR, 46).
Przychodzimy na Eucharystię, by spotkać się ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. Przy-
chodzimy, by słuchać Jego słowa. Przed nami liturgia Słowa oraz liturgia eucharystyczna 
– dwie części Mszy św., które ściśle łączą się ze sobą, by stanowić jeden akt kultu. Na Mszy 
św. zostaje dla nas zastawiony zarówno stół Słowa, jak i Chrystusowego Ciała, z którego mo-
żemy czerpać naukę i pokarm. Tak uczy Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, taka 
jest też nauka Soboru Watykańskiego II, ale czy w naszej świadomości rzeczywiście te dwa 
stoły wystarczająco wyraźnie są zaakcentowane? 
Istnieją wierni, którzy komunię z Jezusem Chrystusem w Eucharystii sprowadzają jedynie do 
przyjęcia Jego Ciała, zapominając o spotkaniu z Nim w Jego słowie. Tymczasem słowo Boże 
i jego przyjęcie to niezbędne warunki właściwego uczestnictwa w liturgii Eucharystii.

Jak ważna jest rola słowa Bożego w litur-
gii i w życiu chrześcijańskim, zwięźle podaje 
OWMR (33): „W czytaniach, które wyjaśnia 
homilia, Bóg przemawia do swego ludu, ob-
jawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia, 
i podaje mu pokarm duchowy, a sam Chry-
stus poprzez swoje słowo obecny jest pośród 
wiernych. Lud przyswaja sobie to Boże sło-
wo przez śpiew i łączy się z nim ściśle przez 
wyznanie wiary, a posilony nim w modlitwie 
powszechnej zanosi prośby w potrzebach 
całego Kościoła i o zbawienie całego świata”.

Odcinek 15:
LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
– Ambona

Liturgia Słowa nie jest niezależną celebracją, 
ale ożywia wiarę i przygotowuje do Eucharystii, 
przygotowuje nas do zbliżającego się właściwe-
go aktu ofiarnego. Podobnie jak chrzest stano-
wi „podłoże” pod przyjęcie kolejnych sakramen-
tów, tak liturgia Słowa uzdalnia do owocnego 
uczestnictwa w eucharystycznej Ofierze. Słowo 
Boże jest dla nas pokarmem. W liturgii staje się 
ciałem. Ustanowienie Eucharystii przez Jezusa 
Chrystusa poprzedziła Jego mowa pożegnalna. 
Zmartwychwstały Jezus, zanim zasiadł do sto-
łu z uczniami w Emaus, po drodze wyjaśniał im 
Pisma (por. Łk 24, 13-25).

Podział Mszy św. na dwie zasadnicze części 
podkreślają także miejsca, w których sprawuje 
się liturgiczne czynności. Ołtarz – stół Chleba 
– i ambona – stół Słowa Bożego – stanowią 
przestrzeń komunijną, na nich dokonują się 
uczta Baranka i uczta Słowa Bożego. Spotka-
nie z Chrystusem w Komunii Świętej powinno 
być zawsze poprzedzone spotkaniem z Nim  
w Jego słowie, które On kieruje do nas. 

Ambona, umieszczona w prezbiterium, wyzna-
cza miejsce przepowiadania, głoszenia słowa 
Bożego i jego wyjaśniania. Podkreśla obecność 
Chrystusa nauczającego. Nie jest więc elementem 
drugorzędnym, ale koniecznym dla podkreślenia 
znaku Chrystusa obecnego w przepowiadaniu.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzym-
skiego przypomina: „Gdy w Kościele czyta się 
Pismo Święte, [wówczas] sam Bóg przemawia 
do swego ludu, a Chrystus, obecny w słowie, 
zwiastuje Ewangelię” (OWMR, 29). 

Ambona – stół Słowa Bożego
„Godność Słowa Bożego wymaga, by w ko-

ściele było ono głoszone z miejsca, na którym 
w czasie liturgii Słowa spontanicznie skupia 
się uwaga wiernych. […] Ambona […] powinna 
być tak umieszczona, by czytający i mówiący 
byli dobrze widziani i słyszani przez wiernych” 
(OWMR, 309).

Godność głoszonego Słowa Bożego wymaga, 
aby było ono głoszone z miejsca specjalnie do 
tego przygotowanego i przeznaczonego: „We 
wnętrzu kościoła winno się znajdować podwyż-
szone, stałe, dogodne i okazałe miejsce, odpo-
wiadające godności Słowa Bożego. Powinno 
jasno przypominać wiernym, że we Mszy św. zo-
staje przygotowany stół Słowa Bożego, jak i stół 
Ciała Chrystusowego, winno wreszcie stanowić 
skuteczną pomoc dla wiernych w uważnym słu-
chaniu liturgii Słowa” (Wprowadzenie do lekcjo-
narza, nr 32).

Z ambony głosi się Słowo Boże: czytania, 
psalm responsoryjny oraz orędzie wielkanocne, 
tzw. Exsultet; można też stąd wygłaszać homi-
lię, kazanie, konferencję czy katechezę oraz 
odmawiać modlitwę powszechną, czyli modli-
twę wiernych. 

O znaczeniu Bożego słowa w życiu 
chrześcijanina mówią modlitwy Kościoła. 
W modlitwie błogosławieństwa nowej am-
bony celebrans mówi: „Boże, Ty w swojej 
niepojętej miłości przemawiasz do nas 
jako do przyjaciół. Udziel nam łaski Ducha 
Świętego, abyśmy doświadczając słodyczy 
Twego słowa, zostali napełnieni mądrością 
Twojego słowa. […] Ty zaspokajasz nasz 
głód pożywnym pokarmem swego słowa 
[…], niech głos Twego Syna rozbrzmiewa 
w naszych uszach, abyśmy posłuszni na-
tchnieniom Ducha Świętego, byli nie tylko 
słuchaczami słowa, lecz także gorliwymi 
jego wykonawcami”.

Ambona to miejsce, gdzie mówi Bóg. Jest 
tym miejscem, z którego Bóg głosi swoje orędzie 
zbawcze; jest tym miejscem, gdzie człowiek spoty-
ka nauczającego Boga, który tu i teraz przemawia 
do człowieka i przekazuje mu słowo przemiany 
serca, będące również pokarmem duchowym. Ten 
zbawczy przekaz bardzo często zobowiązuje, gdyż 

wymaga wielu zmian w dotychczasowym myśleniu 
i postępowaniu. Chrystusowe: „Błogosławieni, 
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” 
(Łk 11,28), zamieszczane na wielu ambonach, pod-
kreśla rolę tego miejsca, jako ołtarza wewnętrznej 
ofiary. Słuchane słowo domaga się realizacji.

Ambona – miejsce duchowej ofiary
Powszechnie stosowane określenie „ambon-

ka” jest deprecjonujące i kojarzy się z pulpitem. 
Ambona jest znakiem Chrystusa Nauczyciela, 
jest ołtarzem, na którym podejmuje się ofiarę 
posłuszeństwa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
zawiera często słowa pełne wyrzeczeń i ducho-
wej ofiary, tak niezbędnie wymaganych w czasie 
przyjęcia słowa Bożego, które domaga się często 
zmiany mentalności i postępowania, bo „postępo-
wanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa 
ofiara” (Prz 21,3). Przykładem może być Abraham 
i jego pełne posłuszeństwa „zdanie się na Boga”. 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
(2570): „Na wezwanie Boga Abraham zaraz 
udaje się w drogę, «jak mu Pan rozkazał» 
(Rdz 12, 4); jego serce jest całkowicie «pod-
dane Słowu»; jest posłuszny. Istotne dla 
modlitwy jest słuchanie serca, które skłania 
się do Boga; słowa mają charakter względ-
ny. Modlitwa Abrahama wyraża się jednak 
najpierw w czynach: jako człowiek milcze-
nia, w tych miejscach, gdzie się zatrzymu-
je, buduje ołtarz dla Pana. Dopiero później 
pojawia się jego modlitwa wyrażona w sło-
wach: cicha skarga przypominająca Bogu 
Jego obietnice, które – jak się wydaje – nie 
spełniają się. Od samego początku ukazuje 
się w ten sposób jeden z aspektów modli-
twy: próba wiary w wierność Boga”.

Katechizm mówi wprawdzie o próbie wiary, ja-
kiej zostaje poddany ojciec wiary, ale jej podsta-
wą jest posłuszeństwo Bogu na usłyszane słowo: 
„Wyjdź z twej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę (Rdz 12,1). Natychmiasto-
we podjęcie rozkazu Boga wymagało całkowite-
go zerwania z dotychczasowym życiem i reali-
zowania zleconego zadania, jako sensu swego 
istnienia. Postawa ta wymagała dramatycznych 
nieraz decyzji i narażona była na wiele trudno-
ści, ale osiągnięty cel okazał się zbawienny dla 
samego Abrahama i jego potomstwa. Katechizm 
(2656) poucza, że: „W modlitwę wchodzi się jak  
w liturgię: przez ciasną bramę «wiary». Przez zna-
ki Jego obecności szukamy i pragniemy właśnie 
Oblicza Pana; chcemy słuchać Jego słowa i je 
zachowywać”.
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Z historii Abrahama wnioskujemy, że ważne 
jest nie tylko słuchanie słowa Boga, ale przede 
wszystkim decyzja zawierzenia i wykonanie 
usłyszanej woli Stwórcy. Wiemy jednak, że 
łatwiej słuchać, niż karmić się słowem Boga. 
To słowo bywa wymagające, a o jego skutecz-
ności przyjęcia świadczy wyjaśnienie przez Je-
zusa Chrystusa przypowieści o siewcy (por. Mt 
13, 1-23). Przyjęcie słowa Bożego to niezbęd-
ny warunek właściwego uczestnictwa w liturgii 
sakramentów i sakramentaliów, a szczególnie 
w Eucharystii. Można nawet stwierdzić, że bez 
przyjęcia Słowa mówiącego Boga nie ma pełne-
go uczestnictwa w liturgii. Przy ambonie doko-
nuje się decyzja, na ołtarzu składa się złożoną 
ofiarę podjętej decyzji. To ofiarowanie upoważ-
nia do uczestnictwa w uczcie – Komunii eucha-
rystycznej, będącej zarazem umocnieniem na 
realizację podjętej przemiany serca czy złożonej 
obietnicy budowania lepszego świata.

Ambona staje się zatem ołtarzem ludzkie-
go umysłu i serca, gdzie przyjmując polecenie 
Stwórcy, składa się dotychczasowy sposób rozu-
mowania i postępowania, a przyjmuje nowy, nad-
przyrodzony, pochodzący od Boga i prowadzący 
do pełni człowieczeństwa. Wymaga to często ra-
dykalnego zerwania z przeszłością i rozpoczęcia 
nowego etapu życia w Chrystusie.

Przy ambonie podejmuje się więc decyzję – 
osobisty dar wewnętrznej ofiary, który później 
złożony zostanie na ołtarzu Zbawiciela. Zna-
mienne są słowa św. Pawła: „Lecz jak zawsze 
tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus 
będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez 
życie, czy przez śmierć” (Flp 1,20). Dopiero tak 
usposobiony wierny przystępuje do stołu ofiary 
Chrystusa, gdyż pierwszym darem składa-
nym Bogu jest posłuszeństwo Jego woli. 

Niedościgłym przykładem pozostaje dla nas 
zawsze Pan Jezus, który „ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za 
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się po-
słusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” 
(Flp 2, 7-8). Do takiej postawy współofiarowania 
zachęca nowy mszał, gdzie czytamy: „Sprawu-
jąc tę pamiątkę – Mszę św. – Kościół, zwłaszcza 
tu i teraz gromadzony w Duchu Świętym, składa 
Ojcu nieskalaną Ofiarę. Kościół dąży do tego, 
aby wierni ofiarowali nie tylko niepokalaną Ho-
stię, lecz także uczyli się składać samych siebie 
w ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo 
Chrystusa coraz ściślej jednoczyli się z Ojcem  
i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we 
wszystkich” (OWMR, 79b). 

Składać samych siebie w ofierze przez po-
średnictwo Chrystusa oznacza, że należy po-
dejmować Jego postawę posłuszeństwa. Posłu-
szeństwo słowu Bożemu jest posłuszeństwem 
w wolności. Bóg ułatwia człowiekowi słuchanie 
Jego słowa, pozostawił bowiem w człowieku 
„możność posłuszeństwa”, przyjęcia objawie-
nia. Człowiek, który słucha Słowa, otrzymuje od 
Boga łaskę dania odpowiedzi w wierze. Wymaga 
to od nas postawy całkowitego otwarcia się na 
propozycję pełnej komunii z Bogiem i zdania się 
na Jego wolę.

Słuchanie słowa Bożego
Objawienie Boże nie zamyka się w treści. 

Jest obecnością, mocą. W objawieniu Bóg 
wychodzi do człowieka, chce nawiązać z nim 
dialog, otwiera się na związki z człowiekiem, 
„zaprasza i przyjmuje go do wspólnoty ze 
sobą”. Człowiek staje się partnerem Boga, Jego 
współpracownikiem.

Objawienie jest komunią miłości, jest postawą 
modlitwy, „rozmową pomiędzy Bogiem a czło-

wiekiem. Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się 
modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie 
wypowiedzi” (KO, 25).

Właściwie całe Pismo Święte można określić 
słowem „szema” (słuchaj) – „Schema Jisrael”. 
W Nowym Testamencie słuchanie jest ukie-
runkowane na osobę Jezusa, Syna Bożego:  
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). Jak cała 
egzystencja Izraela opierała się na słuchaniu sło-
wa Bożego, tak i Kościół Chrystusowy jest Ko-
ściołem słuchania, słowo Boże stanowi pokarm 
dla wierzących, które w liturgii staje się ciałem.

Aby usłyszeć, trzeba zamilknąć. Milczenie 
jest modlitwą, w której działa Duch Święty. Jo-
nasz przebywał trzy dni i trzy noce we wnętrz-
nościach ryby (Mt 12,40), aby potem zrozumieć, 
czego Pan od niego wymaga.

Wierzący to ten, kto z wiarą słucha słowa 
Bożego. Ten, kto słucha, potwierdza obecność 
tego, kto mówi, i chce nawiązać z nim relację. 
Kto słucha z ufnością, otwiera się na tego, kto 
mówi. Chętne słuchanie słowa Bożego, „słu-
chanie z sercem”, z czcią i zrozumieniem jest 
łaską. Słowo Boże przemienia życie tych, któ-
rzy podchodzą do niego z wiarą. Stanowi nie-
wyczerpane źródło, każdego dnia jest nowe. 
Aby tak było, potrzeba wiary, która otwiera na 
słuchanie. Ono z kolei nie oznacza jedynie wy-
słuchiwania zdań biblijnych, lecz duchowe ich 
rozważanie, wymaga wiary i musi się dokony-
wać w Duchu Świętym (por. Instrumentum la-
boris, nr 24).

Słuchanie, wsłuchiwanie się w słowo Boże 
to długotrwały proces. Uczymy się słuchania 
słowa Bożego podobnie jak słuchania muzy-
ki. Im częściej słucha się muzyki, tym głębiej 
się ją odkrywa, tym „więcej się słyszy”. Aby 
usłyszeć głos Boży i Boską muzykę, trzeba 
dostroić fale własnego życia do Boskiej czę-
stotliwości. Boga – Jego muzykę, Jego słowo, 
Jego bliskość – słyszy się tylko wtedy, kiedy 
odbiera się na częstotliwościach, którym na 
imię miłość. Słowo Boże w swojej pełni brzmi 
jak duchowa symfonia, w której każdy dźwięk 
jest potrzebny, abyśmy usłyszeli piękno i sens 
całości, abyśmy rozpoznawali jej takty w melo-
dii własnego życia.

Moc słowa Bożego i jego 
znaczenie w naszym życiu

Słowo Boże czytane w czasie każdej Mszy 
św. stanowi mowę Pana Boga skierowaną do 
nas, stosownie do naszej aktualnej sytuacji ży-
ciowej. Przez to Słowo Bóg nas naucza, mówi 
nam, na co w naszym życiu powinniśmy zwró-
cić uwagę, podpowiada, w jaki sposób powin-
niśmy układać nasze życie, co w nim zmienić, 
poprawić. Słowo Boże oświetla nasze życie. 
Wsłuchując się w nie, pozwalamy, aby stawiało 
nam pytania, wskazywało kierunek, kształtowa-
ło. Kiedy w takim duchu zaczynamy czytać sło-
wo Boże, wtedy ono może „czytać nam” nasze 
życie. Jest to czytanie, które dokonuje się we 
dwoje: „serce w serce” z Bogiem.

Czasami wydaje się nam niezrozumiałe, nie-
dotyczące naszej egzystencji, abstrakcyjne, 
niedzisiejsze. To tylko nasze wrażenia. Jeśli go 
nie rozumiemy, to znaczy, że domaga się od 
nas choćby trochę wysiłku, żeby je pojąć.

W Liturgii Godzin czytamy: „Istnieje za-
tem Słowo u Ojca, Słowo w przepowiadaniu 
i Słowo w sercu. Duża litera w pisowni wyra-
zu <<Słowo>> wskazuje na Chrystusa Pana 
przyjmowanego i On też ma moc przemiany 
serca ludzkiego, «żywe bowiem jest słowo 
Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny» (Hbr 4, 12)”. 

„To Słowo, gdy jest głoszone, udziela 
zewnętrznie przyjmowanemu słowu we-
wnętrznej mocy. Przez nie umarli odzyskują 
życie i odradzają się synowie Abrahama. 
Żywe jest przeto Słowo w sercu Ojca, żywe 
na ustach głoszącego, żywe w sercu tego, 
kto wierzy i miłuje. /.../ Skuteczne jest, gdy 
działa, skuteczne, gdy jest przepowiadane. 
Nie powraca nigdy bezowocnie, ale wydaje 
owoce wszędzie, dokądkolwiek jest posła-
ne. Jest skuteczne i «ostrzejsze niż wszel-
ki miecz obosieczny», gdy się je przyjmuje  
z wiarą i miłością. Cóż bowiem niemożli-
wego dla człowieka, który wierzy? Albo cóż 
uciążliwego dla tego, kto miłuje? Kiedy to 
Słowo przemawia, Jego głos przenika ser-
ce jak ostra strzała wysłana z łuku mocarza 
i jak gwoździe wbijane głęboko, dosięga 
najskrytszych tajników duszy. To Słowo 
jest «ostrzejsze niż wszelki miecz obosiecz-
ny», skuteczniejsze niż jakakolwiek moc  
i potęga, przenikliwsze niż wszelka wiedza 
i rozumowanie człowieka, trafniejsze niż 
jakakolwiek mądrość ludzka i uczone prze-
mawianie.” /z traktatów Baldwina, biskupa 
kantuaryjskiego (Traktat 6)/

Warto uświadomić sobie powagę chwili, we-
wnętrznie się mobilizować i stawiać Panu Bogu 
podstawowe pytanie: „Co Ty, Panie, chcesz mi 
dziś przez to Słowo powiedzieć?” Jeżeli przycho-
dzę z wiarą na Eucharystię, jeżeli chcę spotkać 
i usłyszeć Pana Jezusa, to Duch Święty, który 
zna moje życie, zna moje serce, sprawi, że usły-
szę słowa, które przeznaczone są dla mnie. Jeśli 
panuje we mnie pragnienie słuchania Boga, to 
jest niemożliwe, by Jego słowo mnie nie dotknę-
ło. Może nie wszystko zrozumiem, ale słuchając 
pozwalam, by to słowo się we mnie zakorzeniło, 
by było we mnie skuteczne. Skuteczność sło-
wa charakterystycznie podkreśla prorok Izajasz 
(55, 10-11): „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają  
z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią 
ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju (…), 
tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca 
do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona 
tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego 
posłannictwa”. Słowo Boże nigdy nie wraca do 
Boga, zanim nie „użyźni” człowieka.

Jeśli więc chcemy, aby słowo Boże zapu-
ściło w nas korzenie i wydało owoc, otwórzmy 
się na jego moc, aby spełniły się na nas słowa 
Chrystusa: „Jeżeli we mnie trwać będziecie, 
a słowo moje w was, poproście o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni” (J 15, 7-8). Słu-
chajmy więc słowa Bożego, które rozbrzmiewa 
w świątyni, sięgajmy do lektury Pisma Święte-
go w domu, zabierajmy w podróż, choćby księ-
gę Nowego Testamentu. Z uwagą wsłuchujmy 
się w Słowo Boga, które jest mocą, które jest 
życiem, które jest Jego dyskretną obecnością. 
To sam Jezus mówi do nas, gdy je czytamy  
i rozważamy. To zawsze aktualne słowo życia, 
a jego treść zawiera w sobie wielkie bogactwo, 
choćby ono było tak zwięzłe jak wezwanie z dzi-
siejszej Ewangelii: „Jego słuchajcie”. Dostoso-
wanie życia do tego jednego wezwania może je 
całkowicie przemienić. Słowo Boże ma bowiem 
szczególną moc przemiany człowieka.
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„Błogosławieni, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je” 

(Łk 11,28)
Maryja prawdziwie jest błogosławiona między 

niewiastami jako ta, która uwierzyła, dała posłuch 
słowu Bożemu, przeoblekła je w ciało. W ten 
sposób stała się Matką tych wszystkich, którzy 
słuchają słowa Bożego i zachowują je. Od Niej 
możemy się uczyć słuchania i przeżywania sło-
wa Bożego w życiu. Pismo Święte mówi o Matce 
Bożej: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Razem 
z Nią i tak jak Ona powinniśmy słuchać i przyj-
mować słowo Boże w czasie Mszy św., wtedy na 
pewno nie wróci ono bezowocne do Boga.

Bóg przychodzi, aby oczyszczać i zbawiać 
mocą swego Słowa. Człowiek może przyjąć słowo 
Boże, może je wypełnić w życiu, może też je zlek-
ceważyć, odrzucić. Tego, który je przyjmie, może 
przemienić: grzesznika uczynić świętym. Czy go-
tów jestem otworzyć serce, umysł, sumienie na 
moc tego Słowa, które może mnie przemienić?

„Mów do mnie, Panie, bo sługa Twój słucha…”. 
Niech te słowa staną się modlitwą tych, którzy 
pragną usłyszeć, co chce im powiedzieć Bóg. 
„Kto ma uszy, niechaj słucha!” 

 Ojcze, jestem tu, by Cię słuchać.
Boże, chcę z uwagą słuchać Twojego Słowa. 
Niech Twój Święty Duch oczyści  
wnętrze mojego serca, 
aby Twoje Słowo wzrastało, rozwijało się
i przyniosło obfity owoc na glebie mojego życia.
Panie, przymnóż nam wiary.

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

Drugie słowo Chrystusa na krzyżu: „Zapraw-
dę powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w raju” 

Razem z Jezusem zostali ukrzyżowani dwaj 
przestępcy – jeden po prawej, drugi po lewej 
ręce Zbawiciela. Dwóch obok Niego ma to 
samo posłanie – krzyż, ale jakże odmienne na-
stawienie wobec Chrystusa. Obaj byli świadka-
mi cierpliwości i spokoju Jezusa. Obaj słyszeli, 
jak modlił się za swoich wrogów i katów. Obaj 
stali przed bramą śmierci. Obydwu została ofia-
rowana łaska nawrócenia. Obydwaj są z Nim, 
ale w różny sposób potoczą się ich dalsze losy. 

Jeden zamknął swe serce i zmarł z bluźnier-
stwem na ustach, a drugi się zreflektował. Jezus 
po prostu spojrzał na łotra, a on zrozumiał wszyst-
ko. „Jezu, wspomnij na mnie, gdy pójdziesz do 
swego Królestwa” – ta krótka, pokorna wypo-
wiedź w ustach złoczyńcy jest wyznaniem wiary. 
Uznanie Bóstwa Chrystusa następuje nie wtedy, 
kiedy czyni cuda, lecz w chwili, gdy jest przedmio-
tem szyderstwa i wzgardy. Jawny i publiczny hołd 
otrzymuje Jezus od człowieka, którego po raz 
pierwszy spostrzegł przed paroma godzinami. 
Zawieszony obok na drzewie śmierci zbrodniarz 
uznaje i wyznaje swoją winę. Ogłasza niewin-
ność Jezusa i broni Go przed pełnym złości to-
warzyszem. Staje się gorliwym wyznawcą: „Jezu, 
wspomnij na mnie”. Odpowiedź Jezusa brzmi: 
„Dziś ze Mną będziesz w raju”.

TESTAMENT BOŻEJ MIŁOŚCI

Nasz testament: 
siedem słów 
Pana Jezusa na krzyżu

Jest to jedyny przypadek w Ewangelii, kiedy 
ktoś zwraca się do Jezusa po imieniu. Dialog z ło-
trem jest Jego ostatnią rozmową przed śmiercią. 
Z Maryją ani z Janem nie było rozmowy. Jezus 
mówił, a oni słuchali.

Jezus powiedział: „Dziś ze Mną będziesz w 
raju”. Dziś! – więc w mgnieniu oka ten człowiek 
nie tylko otrzymał odpuszczenie grzechów, lecz 
także został uświęcony. Pełne nawrócenie po-
zwala bowiem natychmiast z ufnością przylgnąć 
do Ukrzyżowanego. Chrystus nam pokazał, że 
do świętości bardziej potrzeba serca i dobrej woli 
niż czasu. Wystarczył przypływ skruchy, aby łotr 
doznając od Jezusa przebaczenia i usprawiedli-
wienia, został kanonizowany przez samego Syna 
Bożego. Łotr wszedł do raju w Wielki Piątek, 
przed wszystkimi świętymi – oto do czego posłu-
żyła krew Boga. Oto dokonało się ostatnie przed 
odejściem Pana nawrócenie. 

Dramatyczna chwila na krzyżu odsłania nam, 
że właściwie to potrzeba tak mało do uzyskania 
przebaczenia – wystarczy przyznać się do winy, 
wyrazić żal i zaufać wielkiemu Miłosierdziu Boże-
mu. Jezus pokazuje nam, iż nikt z nas nie odszedł 
tak daleko od Boga, by znaleźć się poza zasię-
giem Jego Miłości, a On sam ocenia nas według 
ukrytej tęsknoty naszego serca i dążenia za do-
brem. Uświadamia nam, że tylko On jest jedynym 
Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, a Krzyż 
staje się mostem łączącym ziemię i niebo. 

Scena na krzyżu powinna nam uzmysłowić, że 
nie ma grzechu tak wielkiego, by Bóg go nam nie 
przebaczył. Nikt więc z nas nie powinien rozpa-
czać i tracić nadziei, albowiem nawet późna skru-
cha może uratować naszą duszę, byle by tylko 
była silna i szczera.                                        Cdn.

Wernisaż artystów wilanowskich
W ubiegłą sobotę, 16 lutego, odbył się w dzwonnicy wernisaż prac wilanowskich arty-

stów. Stało się już tradycją, że w tym właśnie miesiącu pomieszczenia galerii oddajemy 
na wyłączny użytek naszych parafian. Tym razem w wystawie wzięło udział szczególnie 
liczne grono twórców, a zaproszone rodziny i znajomi z trudem zmieścili się w Saloniku.

 Goście z zainteresowaniem oglądali zapre-
zentowane prace. Podobała się różnorodność 
tematów i technik. Obok obrazów olejnych, 
akwareli i pasteli wisiały rysunki wykonane tu-
szem, węglem i ołówkiem. Uwagę przyciągały 
barwne fotografie ziół i kwiatów, misterne ha-
fty i pomysłowe ozdoby, a wśród nich olbrzy-
mia wielkanocna pisanka. Dzieci przyglądały 
się pracom ceramicznym swoich rówieśników, 
uczęszczających na warsztaty w Centrum 
Kultury Wilanów.

Wszystkim Twórcom dziękujemy za tak licz-
ny udział w wystawie, a gościom za obecność. 
Zapraszamy za rok. Dziękujemy również na-
szym księżom oraz siostrze Beniaminie – pa-
sjonistce – za obecność na wernisażu. 

To między innymi w ten właśnie sposób re-
alizuje się pierwotny zamysł księdza probosz-
cza, by nieczynną przez wiele lat dzwonnicę 
oddać w ręce parafian. Aby powstało w niej 
miejsce, które zechcą odwiedzać, gdzie będą 
się spotykać, realizować własne pomysły.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorki wystaw

Uczestniczki wystawy z księżmi

Dziecięcy kącik ceramiczny

Wystawa 
parafialna

Do końca lutego 
prezentujemy w dzwonnicy  

prace Artystów mieszka-
jących w naszej parafii.

Wśród wystawionych prac  
możemy zobaczyć:

- obrazy olejne 
IRENY WIŚNIEWSKIEJ 

ALEKSANDRY MURAWIEC 
MARTY PIEKUT

- akwarele  
EWY BRZOSTOWSKIEJ 

-RADZIWIŁŁÓW 
JULII POLACZEK 

ALEKSANDRY ZYZAK
- akryle 

KATARZYNY JERZYKOWSKIEJ
- rysunki 

DARII SZYMAŃSKIEJ 
SAJANA BUCZKOWSKIEGO

- fotografie 
BARBARY DOBRZAŃSKIEJ

- serwetki haftowane  
i torebki z filcu 

CECYLII KRAJEWSKIEJ
- obrazy haftowane i pisanki 

IRENY ZIÓŁKOWSKIEJ
- origami 

JANINY KANABUS
- ceramikę 

DZIECI Z CENTRUM KULTURY WI-
LANÓW

Osoby zainteresowane zakupem 
prac po bardzo atrakcyjnych cenach 
zachęcamy do bezpośredniego kon-
taktu z artystami. Numery ich telefo-

nu można uzyskać w dzwonnicy.
Wszystkim Twórcom dziękujemy za 

udział w ekspozycji. 
Zapraszamy tradycyjnie za rok!
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Wczorajszego wieczoru zgromadziliśmy 
się w wilanowskiej kolegiacie św. Anny na Eu-
charystii sprawowanej w intencji śp. Księdza 
Prymasa, a w pamięci odżyły wspomnienia 
mówiące o jego obecności w naszej świątyni 
i naszej parafii, z którą był bardzo związany. 

Z parafią św. Anny w Wilanowie łączyła go 
szczególna więź. Oprócz duszpasterskich 
wizytacji kanonicznych, często zapraszano 
go na uroczystości parafialne, których w ro- 
ku liturgicznym nie brakuje, oraz na spo-
tkania związane z licznymi sprawami spo-
łeczno-kulturalnymi o znaczeniu lokalnym  
i ogólnonarodowym. Odbywały się również 
uroczystości związane z budową Świątyni 
Opatrzności Bożej oraz z wyniesieniem ko-
ścioła św. Anny do rangi kolegiaty. Za każ-
dym razem były to prawdziwe święta Wila-
nowa, przepełnione modlitwą i radością. 

Tak było we wrześniu 1999 r., kiedy pod-
czas Mszy św. sprawowanej w kolejną rocz-
nicę Odsieczy Wiedeńskiej, wśród wielu 
darów, Ksiądz Prymas otrzymał rower gór-
ski. Ów prezent okazał się nie tylko wyjątko-
wo pomysłowy, ale i praktyczny, ponieważ 
wkrótce zbliżał się młodzieżowy gwiaździsty 
rajd rowerowy na pola świątynne, w którym 
uczestniczyli także hierarchowie Kościoła 
warszawskiego. Ksiądz Prymas wyruszył na 
wspomnianym rowerze z grupą młodzieży 
wilanowskiej, spod kościoła św. Anny, a na 
całej trasie kibicowali mu parafianie i dzien-
nikarze. W ten sam sposób przyjeżdżał na 
spotkania z młodymi na Polach Wilanow-
skich przez kolejne dwa lata.

W naszej świątyni wielokrotnie obchodził 
kolejne rocznice swoich święceń kapłań-
skich, 8 grudnia celebrując Eucharystię 
wraz z kapłanami, którzy w tym dniu przed 
laty święcenia otrzymali. Uroczystą Mszę 
św. dziękczynną za 50 lat kapłaństwa 
Księdza Prymasa również sprawowano  
w naszym kościele, w niedzielę, 10 grudnia 
2006 r., o godz. 13.00. Pamiętamy Msze św.  
rezurekcyjne, Pasterki, które Ksiądz Pry-
mas celebrował, Mszę św. w Adwencie po-
łączoną z wilanowską tradycją dzielenia się 
chlebem, transmitowaną przez TV Polonia, 
podczas której poświęcił chleby, przekaza-
ne następnie do domów samotnej matki, 
hospicjów i szpitali.

2 stycznia 2000 r., w Sali Białej Pałacu 
w Wilanowie, miała miejsce uroczystość 
nadania Księdzu Prymasowi tytułu Hono-
rowego Obywatela Wilanowa. Uroczystości 
związane z tym radosnym i ważnym wyda-
rzeniem poprzedziła Msza św. w wilanow-
skim kościele św. Anny. 

W 2000 r. ks. kard. Józef Glemp poświę-
cił dom kolegiacki, w którym po latach za-
mieszkał, kiedy już zakończył swój urząd  
i posługę metropolity warszawskiego. 

Obecność Księdza Prymasa w Wilano-
wie jako mieszkańca otworzyła nowe karty 
w historii naszej świątyni, parafii i dzielnicy 
Wilanów.

Uczestniczyliśmy we Mszach św. z okazji 
imienin Księdza Prymasa, we Mszach św.  
w Wielki Czwartek, którym przewodniczył, 
w liturgii całego Triduum Paschalnego  
z jego udziałem, uroczystościach odpusto-
wych i w wielu uroczystościach okoliczno-
ściowych. Słuchaliśmy jego homilii, słowa 
pasterskiego skierowanego do nas. Jed-
ną z ostatnich uroczystości była Msza św.  
sprawowana w święto Chrystusa Króla 
Wszechświata, w listopadzie 2012 r., pod-
czas której poświęcił sztandar Akcji Katolic-
kiej parafii św. Anny w Wilanowie. 

Mimo obciążenia rozlicznymi obowiązka-
mi w kraju i zagranicą potrafił zawsze zna-
leźć czas i przyjąć osoby zwracające się  
z prośbą o audiencję. Odznaczał się życz-

Ks. kard. Józef Glemp 
obecny w Wilanowie

Minął miesiąc od dnia, kiedy w godzinie Apelu Jasnogórskiego zakończył 
swoje ziemskie pielgrzymowanie śp. kard. Józef Glemp, Prymas Senior. 
30 minionych dni to czas żałoby, modlitwy, refleksji i wspomnień. 

liwym stosunkiem do ludzi, dużą wrażliwo-
ścią na sprawy społeczne i szacunkiem dla 
tradycji narodowych. 

Zawdzięczamy mu bardzo wiele. Jego 
szczególną zasługą było umiejętne prze-
prowadzenie polskiego Kościoła przez 
wzburzone fale rodzącej się demokracji, 
przewodniczenie II Synodowi Plenarnemu 
w Polsce, rozsądne i wyważone prowa-
dzenie Narodu w czasie stanu wojennego, 
prawidłowe ułożenie stosunków Kościoła  
z władzą świecką, otwartość na media,  
a w tym wszystkim wyjątkowa pokora, po-
zwalająca mu na cierpliwe wysłuchanie ra-
cji wszystkich stron, z poszanowaniem dla 
każdego, kto kiedykolwiek miał okazję się 
z nim spotkać.

Dużo uwagi i troski okazał Akcji Katolic-
kiej, którą reaktywował w 1995 r. Zawsze 
miał dla nas czas, dobre słowo, dobrą 
radę, miły i ciepły uśmiech. Taki pozostanie  
w naszej pamięci, taki pozostanie w pamię-
ci Wilanowa, w naszych sercach, w naszej 
modlitwie i w naszych wspomnieniach.

Księże Prymasie, pozostałeś w Warsza-
wie, w warszawskiej katedrze św. Jana. 
Nie zapomnimy o Tobie. Będziemy nawie-
dzać Twój grób.

Wilanów potrafi być wierny.
Elżbieta Olejnik

Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej - 25 listopada 2012 r.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja 
Ecclesia 
Villanovensis
www.fundacja-wilanow.pl

 
 

Parafialna grupa Odnowy  
w Duchu Świętym  

„EFFATHA”  
i ks. Dariusz Kuczyński  
zapraszają na adorację  

Najświętszego Sakramentu  
– w piątek, 1 marca,  

po Mszy św. o godz. 18.00.
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Autor: Maciej Lichota

zadanie:  Rozwiąż test.

1. Kiedy Pan Jezus wypowiedział na-
stępujące słowa: „Odtąd nie będę 
już pił z owocu winnego krzewu,  
aż przyjdzie królestwo Boże”?:

 a) wisząc na krzyżu
 b) modląc się w Ogrójcu
 c) podczas Ostatniej Wieczerzy
 d) na weselu w Kanie Galilejskiej

2.  Kto „umacniał” Pana Jezusa pod-
czas modlitwy przed męką?

 a) pasterz
 b) Piotr 
 c) Jan
 d) anioł z nieba

3.  W jaki sposób Judasz wydał Pana 
Jezusa?

 a) pocałunkiem
 b) podaniem ręki
 c) padnięciem na kolana
 d) braterskim pozdrowieniem

4.  Ile razy Piotr zaparł się Pana Jezusa?
 a) 5
 b) 2
 c) 3
 d) 4

5.  Kto pomagał nieść krzyż Panu Jezu-
sowi?

 a) Szymon Gorliwy
 b) Szymon z Cyreny 
 c) Weronika
 d) Szczepan

6.  Gdzie ukrzyżowano Pana Jezusa?
 a) na Miejscu Czaszki (po hebr. Golgota)
 b) w Ogrodzie Oliwnym
 c) w pretorium
 d) w centrum miasta

7.  W jakich językach był napis, który 
został umieszczony na krzyżu Pana 
Jezusa?

 a) hebrajskim, greckim, aramejskim
 b) łacińskim, greckim, aramejskim
 c) hebrajskim, łacińskim, aramejskim
 d) hebrajskim, łacińskim, greckim

8.  Ilu złoczyńców ukrzyżowano wraz z 
Panem Jezusem?

 a) 3
 b) 4
 c) 5
 d) 2

9.  Jakie były ostatnie słowa Pana Je-
zusa przed śmiercią na krzyżu?

 a) „Dzisiaj ze Mną będziesz w raju.”
 b) „Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego 
ducha.”

 c) „Odtąd Syn Człowieczy będzie sie-
dział po prawej stronie wszechmogące-
go Boga.”

 d) „Moje królestwo nie jest z tego świata.”
10.  Kto poprosił Piłata o ciało Pana 

Jezusa?
 a) Maria Magdalena 
 b) Piotr
 c) Józef z Arymatei
 d) Barnaba

Również i ja, Benedykt XVI, na-
stępca papieża Jana Pawła II, proszę 
was:

– byście stojąc na ziemi, wpatry-
wali się w niebo – w Tego, za którym 
od dwóch tysięcy lat podążają kolej-
ne pokolenia żyjące na naszej ziemi, 
odnajdując w Nim ostateczny sens 
istnienia;

– byście umocnieni wiarą w Boga, 
angażowali się żarliwie w umacnianie 
Jego Królestwa na ziemi, Królestwa 
dobra, sprawiedliwości, solidarności  
i miłosierdzia;

– byście odważnie składali świa-
dectwo Ewangelii przed dzisiejszym 
światem, niosąc nadzieję ubogim, 
cierpiącym, opuszczonym, zrozpa-
czonym, łaknącym wolności, prawdy 
i pokoju;

– byście czyniąc dobro bliźnie-
mu i troszcząc się o dobro wspólne, 
świadczyli, że Bóg jest miłością;

– byście skarbem wiary dzielili się 
z innymi narodami Europy i świata, 
również przez pamięć o waszym Ro-
daku, który jako następca św. Piotra 
czynił to z niezwykłą mocą i skutecz-
nością;

– byście pamiętali o mnie w wa-
szych modlitwach i ofiarach, tak jak 
pamiętaliście o moim wielkim Po-
przedniku, bym wypełnił misję powie-
rzoną mi przez Chrystusa.

Proszę was, trwajcie mocni w wie-
rze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwaj-
cie mocni w miłości!

/Fragment homilii Ojca Świętego 
Benedykta XVI wygłoszonej 28 maja 
2006 r., na krakowskich Błoniach/

WIADOMOŚCI Wybrała i opracowała: Anna BiesiekierskaDni otwarte  
w wilanowskich 
przedszkolach  

i szkołach
27 marca, o godz. 17.15, Przedszkole 

nr 56 „Wesołe Kubusie” (ul. Gubinowska 
28/30) organizuje warsztaty dla rodziców. 
Także niebawem, bo 1 marca – o godz. 
17.00, odbędzie się dzień otwarty dla ro-
dziców sześciolatków w Zespole Szkół  
nr 79 przy ul. Wiertniczej 26.

Harmonogram dni otwartych organizo-
wanych dla rodziców w poszczególnych 
szkołach i przedszkolach w Wilanowie 
znajduje się na stronie urzędu dzielnicy 
Wilanów: www.wilanow.pl.

Rekrutacja do 
przedszkoli 

i klas I szkół 
podstawowych

Na stronie internetowej Biura Edukacji 
dzielnicy Wilanów opublikowane zostały 
informacje dotyczące rekrutacji do przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych oraz 
klas pierwszych szkół podstawowych na 
rok szkolny 2013/2014: http://www.wila-
now.pl/index.php?option=com_conten-
t&view=category&layout=blog&id=56&I-
temid=167.
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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: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione o godz. 17.00, następnie będziemy się 
modlić za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.Za udział w Gorzkich Żalach 
można uzyskać odpust zupełny pod zwykły-
mi warunkami.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane 
jest w naszym kościele w każdy piątek Wiel-
kiego Postu o godz.: 12.30 (dla dorosłych), 
16.30 (dla dzieci) oraz 18.30 (dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracującej).

3. Spotkanie egzaminacyjne dla młodzieży przy-
gotowującej się do sakramentu bierzmowania 
odbędzie się po Mszy św. o godz. 18.00.

4. Siostry pasjonistki zapraszają do wspólnej, 
nieustannej modlitwy różańcowej (Jerycho 
Różańcowe) w intencjach: o wzrost wiary dla 
nas, dla naszych bliskich i dla wszystkich na-
szych rodaków oraz za papieża Benedykta 
XVI i o światło Ducha Świętego dla kardyna-
łów w czasie konklawe.

 Na modlitwie w naszych domach będziemy 
trwali od 1 do 8 marca. Na modlitwę będzie 
można też przyjść do domu zakonnego sióstr 
przy ul. Husarii 55/57. Kaplica udostępniona 
będzie w tym czasie do godz. 21.00. 

 Zgłoszenia przyjmuje siostra w zakrystii. 
Można również zgłaszać swój udział w mo-
dlitwie, dzwoniąc do domu sióstr (numer te-
lefonu: 22 858 87 61).

5. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i młodzieży lice-
alnej zostaną przeprowadzone od 18 do 20 
marca. Rekolekcje parafialne rozpoczną się 
w niedzielę, 17 marca, i potrwają do środy, 
20 marca.

6. Przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar 
na pomoc Kościołowi w świecie. W ten spo-
sób chcemy wyrazić naszą jedność z mi-
sjonarzami świeckimi i duchownymi, którzy 
z dala od ojczyzny, często w bardzo trud-
nych warunkach, z narażeniem życia głoszą 
Ewangelię.

7. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. 

 - W piątek, 1 marca, Msza św. wotywna  
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zosta-
nie odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania będzie można skorzy-
stać rano i od godz. 16.00, w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Pragniemy rów-
nież odwiedzić chorych i osoby w podeszłym 
wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakramentu po-
kuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub  
w kancelarii parafialnej. 

 - W sobotę, 2 marca, Msza św. wotywna  
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odpra-
wiona o godz. 7.00, a zaraz po niej nabożeń-
stwo różańcowe.
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K O M U N I K AT Y
D U S Z PA S T E R S K I E

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

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 związku z pogarszającym się stanem 
zdrowia dra Wojciecha Fijałkowskiego, 
historyka sztuki i wieloletniego dyrektora 
Muzeum Pałac w Wilanowie, jako wspól-
nota parafialna pragniemy włączyć się  
w akcję krwiodawstwa organizowaną 
przez jego przyjaciół z Muzeum. 

By uznać akcję za zakończoną sukce-
sem, a tym samym pomóc Panu Wojcie-
chowi Fijałkowskiemu, potrzeba krwi od 
co najmniej 30 dawców.

Krew będzie można oddać 1 marca 
2013 r. (piątek), w specjalnym ambulan-
sie na dziedzińcu Muzeum Pałac w Wila-
nowie, w godz. 10.00 - 14.00.

KREW
DAREM ŻYCIA

 

od 10.02.2013 do 10.03.2013
Módlmy się, aby w Ziemi Świętej  
zapanował pokój i aby Arabowie  

oraz Żydzi nauczyli się  
współistnieć w pokoju  

i we wzajemnym poszanowaniu.

10 marca, o godz. 16.00, 
odbędzie się spotkanie parafial-
nych Kół Żywego Różańca, 
na które zapraszamy nie tylko sta-
łych, ale i nowych członków – tych 
wszystkich, którzy chcą doświad-
czyć w swoim życiu potęgi modli-
twy różańcowej, zwłaszcza tej od-
mawianej we wspólnocie.


