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PIERWSZE CZYTANIE
Wj 3,1-8a.13-15

Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, ka-
płana Madianitów, zaprowadził pewnego razu 
owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bo-
żej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański  
w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 

Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem,  
a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powie-
dział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć 
temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew 
się nie spala? 

Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, 
żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze 
środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś 
odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: 
Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż 
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 
Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca 
twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał 
się bowiem zwrócić oczy na Boga. 

Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrę-
kę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się 
narzekań jego na ciemiężców, znam więc 
jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać  
z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi 
żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa  
w mleko i miód. 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izra-
elitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał 
mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie 
jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? 

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, 
KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom 
Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił 
dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraeli-
tom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abra-
hama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie 
do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje 
zawołanie na najdalsze pokolenia.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-4.6-8.11

REFREN: 
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj  
o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby, 
On twoje życie ratuje od zguby 
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
swoje dzieła synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 10,1-6.10-12

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wie-
dzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, 
zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli 
przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni  
w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszy-
scy też spożywali ten sam pokarm duchowy  
i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towa-
rzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to 
był Chrystus. 

Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało 
się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za 
przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złe-
go, tak jak oni pożądali. Nie szemrajcie, jak 
niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni 
przez dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzyło się im jako 
zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś 
zostało ku pouczeniu nas, których dosięga 
kres czasów. Niech przeto ten, komu się 
zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

ŚPIEW  
PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,17
Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest 

Królestwo Niebieskie.

EWANGELIA
Łk 13,1-9

W tym czasie przyszli niektórzy i donie-
śli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że 
ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami 
niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na 
których zwaliła się wieża w Siloam i zabi-
ła ich, było większymi winowajcami niż inni 
mieszkańcy Jerozolimy? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 

I opowiedział im następującą przypo-
wieść: Pewien człowiek miał drzewo figo-
we zasadzone w swojej winnicy; przyszedł  
i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 

Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy 
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na 
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij 
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? 

Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze 
na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obło-
żę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,  
w przyszłości możesz je wyciąć.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A   

Przypowieść o drzewie figowym 
ukazuje Boga jako ogrodnika, który 
wciąż nas wzmacnia w oczekiwaniu, 
że wydamy owoc. 

Jezus wie, kim jesteśmy. Zna nas 
doskonale. To jest dobra nowina, że 
przy wszystkich naszych słabościach 
i upadkach, On wciąż chce pracować 
nad tym, abyśmy wydali owoc dobrego 
życia. Jego miłosierdzie to najlepszy 
zasilacz gleby naszych serc. Ożywia 
nas i wzmacnia. Pozwala nam po-
konać wszelkie przeciwności życio-
we, postawić kolejny krok w kierunku 
owocnego, pełnego pokoju życia. 

W Wielkim Poście wiele się mówi 
o potrzebie nawrócenia, czyli zmiany 
swojego życia ku Bogu i ku bliźnim. 

Drogą, którą wskazuje nam liturgia, 
jest modlitwa, post i uczynki miłosier-
dzia. Droga ta wiedzie w głąb pustyni. 
W miarę wędrówki staje się coraz trud-
niejsza i bardziej stroma, ale dopiero 
u jej kresu człowiek jest w stanie po-
wiedzieć Panu Bogu z przekonaniem  
i mocną wiarą: „Oto jestem”. I usłyszeć 
niemal natychmiast odpowiedź Stwór-
cy: „Jestem, który jestem”.

ks. dr Michał Dubicki

K O M E N T A R Z

Przypowieść o drzewie figowym.  
Ilustracja z „Mszału rzymskiego”,  

Wenecja, 1521
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Benedykt XVI w Ojczyźnie Jana Pawła II

„Trwajcie mocni 
w wierze”

Gdy 25 maja 2006 r., przed południem, 
papieski samolot wylądował na lotnisku 
Okęcie i jego drzwi się otworzyły, stanęła 
w nich postać w białej sutannie, a w pa-
mięci wielu z nas odżyły wspomnienia wi-
zyt naszego wielkiego rodaka – Jana Paw-
ła II. Tym razem gościliśmy Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Na jego twarzy widać było 
niepewność i tremę, jak wypadnie i zo-
stanie przyjęty. Przyjęty został wspaniale  
i pokochaliśmy go szczerze.

Trema i przejęcie udzieliły się również pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Le-
chowi Kaczyńskiemu, który wraz z małżonką 
witał dostojnego gościa na płycie lotniska. 

Po krótkim powitaniu, podczas którego 
głos zabrali również: Benedykt XVI i prymas 
Polski, kolumna samochodów ruszyła w kie-
runku katedry św. Jana na Starym Mieście. 
W papamobilu Ojcu Świętemu towarzyszył 
kard. Józef Glemp. W czasie przejazdu uli-
cami Warszawy kolumna papieska zatrzy-
mała się tylko raz, przed Katedrą Polową 
Wojska Polskiego, gdzie biskup polowy WP 
– Tadeusz Płoski – wręczył papieżowi bukiet 
kwiatów.

W wygłoszonym w katedrze św. Jana 
przemówieniu do polskiego duchowieństwa 
Ojciec Święty w dość mocnych słowach 
przypomniał, co jest najważniejszym po-
słannictwem kapłana katolickiego: 

„W katedrze tej szczególnie wspominam 
sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, 
którego nazywacie Prymasem Tysiąclecia, 
który – zawierzając siebie Chrystusowi  
i Jego Matce – umiał wiernie służyć Kościo-
łowi, nawet pośród długotrwałych, bole-
snych doświadczeń. Z uznaniem i wdzięcz-
nością wspominamy tych, którzy nie ulegli 
siłom ciemności. Uczmy się od nich odwa-
gi, konsekwencji i wytrwałości w dochowa-
niu wierności Ewangelii… 

(…) Wierni oczekują od kapłanów tylko 
jednego, aby byli specjalistami od spotkania 
człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księ-
dza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, 
budownictwa czy polityki. Oczekuje się od 
niego, by był ekspertem w dziedzinie życia 
duchowego. Dlatego, gdy młody kapłan sta-
wia swoje pierwsze kroki, potrzebuje u swe-
go boku poważnego mistrza, który mu pomo-
że, by nie zagubił się pośród propozycji kul-
tury chwili. Aby przeciwstawić się pokusom 
relatywizmu i permisywizmu, nie jest wcale 
konieczne, aby kapłan był zorientowany we 
wszystkich aktualnych, zmiennych trendach; 
wierni oczekują od niego, że będzie raczej 
świadkiem odwiecznej mądrości, płynącej  
z objawionego Słowa. Dbanie o jakość oso-
bistej modlitwy oraz o dobrą formację teolo-
giczną owocuje w życiu…

(…) Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy 
będą dojrzali, męscy, zdolni do praktykowa-
nia duchowego ojcostwa. Aby to nastąpiło, 
trzeba rzetelności wobec siebie, otwartości 
wobec kierownika duchowego i ufności w mi-
łosierdzie Boże…

(…) Trwajcie mocni w wierze! Również 
wam powierzam to motto mojej pielgrzymki. 

Bądźcie autentyczni w waszym życiu i posłu-
dze. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem 
skromnym, solidarnym z wiernymi, do któ-
rych jesteście posłani. Służcie wszystkim, 
czekajcie na nich w parafiach i w konfesjo-
nałach, towarzyszcie nowym ruchom i wspól-
notom, wspierajcie rodziny, nie traćcie więzi  
z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opusz-
czonych. Gdy będziecie żyli wiarą, Duch 
Święty wam podpowie, co macie mówić i jak 
macie służyć. Będziecie mogli zawsze liczyć 
na pomoc Tej, która przewodzi Kościołowi 
w wierze. Zachęcam was, abyście zawsze 
wzywali Ją słowami, które dobrze znacie: 
<<Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam>>. 
Wszystkim wam błogosławię”. 

Po spotkaniu z polskim duchowieństwem 
papież modlił się na grobach wielkich pryma-
sów Polski: Stefana Wyszyńskiego i Augusta 
Hlonda.

Tego dnia spotkał się jeszcze w Pałacu Na-
miestnikowskim z prezydentem RP – Lechem 
Kaczyńskim – i jego rodziną oraz odmówił 
modlitwę ekumeniczną w parafii św. Trójcy 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Następny dzień wizyty apostolskiej roz-
począł Mszą św. w historycznym miejscu: 
na placu Piłsudskiego, gdzie jego poprzed-
nik, podczas swej pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny, wypowiedział pamiętne słowa: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Zie-
mi. Tej Ziemi!”. We Mszy św. koncelebrowa-
nej przez 120 kardynałów i biskupów uczest-
niczyło ponad 300 000 wiernych.

 
„Zachowujcie i pogłębiajcie 

waszą wiarę”
Na początku swojej homilii Benedykt XVI na-

wiązał do wspomnianych słów Jana Pawła II, 
wygłoszonych w czerwcu 1979 r., na ówcze-
snym placu Zwycięstwa. Wspomniał także 
pogrzeb prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

którego ćwierćwiecze śmierci wówczas ob-
chodzono. Zwracając się do wiernych prosił, 
podobnie jak jego poprzednik, by Naród pol-
ski, trwał mocny w wierze, jak to czynił przez 
tysiąclecie, przy Kościele Chrystusowym  
i jego tradycji, wspierany przez Ducha Praw-
dy i Pocieszyciela. Napominał, byśmy nie 
ulegali pokusie relatywizmu oraz subiektyw-
nego i selektywnego interpretowania Pisma 
Świętego. Przypominał także o obowiązku 
wypełniania woli Bożej, czyli przykazań de-
kalogu. Na zakończenie swojego wystąpie-
nia powiedział: „Proszę was, pielęgnujcie 
to bogate dziedzictwo wiary poprzednich 
pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkie-
go Polaka, papieża Jana Pawła II. Trwajcie 
mocni w wierze, przekazujcie ją waszym 
dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, któ-
rej doświadczyliście w sposób obfity przez 
działanie Ducha Świętego w waszej histo-
rii. Niech Maryja, Królowa Polski, wskazu-
je wam drogę do swego Syna i towarzyszy 
wam na drodze do szczęśliwej i pełnej po-
koju przyszłości. Niech nigdy nie zabraknie 
w waszych sercach miłości do Chrystusa  
i Jego Kościoła”.

W czasie tej Mszy św. papież ukoronował 
obraz Matki Boskiej Trybunalskiej… koronami 
poświęconymi jeszcze przez Jana Pawła II. 

Po południu modlił się już przed cudow-
nym wizerunkiem Czarnej Madonny w Czę-
stochowie. Odprawił nabożeństwo majowe, 
w którym uczestniczyło prawie pół miliona 
wiernych, przybyłych do tronu Jasnogórskiej 
Pani ze wszystkich zakątków kraju. Prze-
mówienie wygłoszone z wałów jasnogór-
skich skierowane było głównie do członków 
ruchów katolickich i wspólnot zakonnych. 
W kaplicy Cudownego Obrazu przekazał 
wspólnocie paulińskiej złotą różę, która mia-
ła być darem papieża Pawła VI na Tysiącle-
cie Chrztu Polski (w 1966 r. władze komu-
nistyczne nie wpuściły Pawła VI do Polski).

Około godziny 20.00 przybył do Krakowa. 
Przed spoczynkiem przemówił do wiernych 
z okna Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 
na Franciszkańskiej 3. 

W sobotę przed południem odwiedził ro-
dzinne miasto Jana Pawła II – Wadowice. 
Spotkał się z jego mieszkańcami i przyby-
łymi pielgrzymami. Nawiedził bazylikę Ofia-
rowania Najświętszej Marii Panny oraz dom, 
w którym mieszkał w dzieciństwie Karol 
Wojtyła. 

Następnie udał się do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, gdzie z ołtarza polowego prosił 
wiernych o modlitwę za niego i cały Kościół.

Po powrocie do Krakowa spotkał się  
z dużą grupą chorych w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia i modlił się przy relikwiach 
św. Faustyny.

O godzinie 18.00 złożył wizytę na Wawelu. 
Tam, w katedrze – miejscu spoczynku na-
szych monarchów i wielkich Polaków, modlił 
się przy konfesji św. Stanisława. 

Potem przybył na Błonia krakowskie, 
gdzie oczekiwało na niego około 600 000 
młodych ludzi. Mottem spotkania były 
słowa, które Jezus skierował do swego 
następcy – św. Piotra – „Ty jesteś skała”.  
W swoim przesłaniu do młodych Ojciec 
Święty wskazywał, by budowali dom na 
skale, którą jest Chrystus. Podczas tej uro-
czystości poświęcił kamień węgielny pod 
budowę Centrum Jana Pawła II. Centrum 
to ma powstać na terenie dawnej fabryki 
Solvay, w której jako młody robotnik praco-
wał Karol Wojtyła.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
W liturgii Słowa wspominamy dzieła Boże po to, abyśmy mogli odpowiedzieć na kierowane do 
nas słowo przez ofiarę w drugiej części Mszy św. Oddawanie czci Bogu jest naszą odpowiedzią 
na to, co Bóg dla nas uczynił. Aby jednak właściwie odpowiedzieć, musimy poznać, co On dla 
nas uczynił. 
Przez ożywienie naszej wiary, miłości i oddania się zostajemy uzdolnieni do bardziej gorliwego 
uczestniczenia w ofierze eucharystycznej. Zatem liturgia Słowa i liturgia Eucharystii wzajemnie 
się dopełniają i uzupełniają.

Odcinek 16:
LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
– Księga Życia

W okresie Wielkiego Postu czytamy księgi 
prorockie, szukając zrozumienia ich słów z po-
mocą Ducha Świętego. Lektura księgi proroka 
Jeremiasza w sposób szczególny wskazuje 
nam wagę słuchania słów Pisma Świętego:

„Słuchajcie głosu mojego, a będę wam 
Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. 
Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, 
aby się wam dobrze powodziło.” /Jr 7,23/

Korzenie
Sam zwyczaj czytania i głoszenia słowa Bo-

żego został wzięty z liturgii Pierwszego Przymie-
rza, czyli z czasów przed przyjściem Chrystusa 
na ziemię. Ważnym momentem jest nie tylko 
samo czytanie przekazu Bożego, ale również 
świadome przyjęcie tego słowa i udzielenie na 
nie odpowiedzi. Istotny jest także fakt, że głosze-
nie słowa poprzedza złożenie samej ofiary. 

Biblijne źródło wagi przekazu Bożego 
stanowi Księga Wyjścia, przedstawiająca 
opis zawarcia Przymierza Boga z Naro-
dem Wybranym: „Wrócił Mojżesz i obwie-
ścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszyst-
kie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowie-
dział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie 
powiedział Pan, wypełnimy»” (Wj 24,3).  
Następnego dnia Mojżesz zbudował oł-
tarz, na którym złożył ofiarę przymierza  
i znów odczytał głośno Księgę Przymierza, 
a po usłyszanych słowach lud znów odpo-
wiedział: «Wszystko, co powiedział Pan, 
uczynimy i będziemy posłuszni» (Wj 24,7).

Opisane wydarzenie było dla ludu bardzo 
ważnym przeżyciem – doświadczeniem spotka-
nia z Bogiem: „Ujrzeli Boga Izraela /.../, mogli 
przeto patrzeć na Boga” (Wj 24, 10-11). 

Także w czasach Chrystusa czytano i obja-
śniano słowo Boże w liturgii sprawowanej w sy-
nagogach. Jezus uczęszczał do synagogi, aby 
w szabat słuchać słowa Bożego i modlić się. 
On także czytał święte księgi podczas liturgii 
synagogalnej. Ewangelia według św. Łukasza 
podaje zdarzenie z Nazaretu (por. Łk 4, 14-21), 
kiedy to Jezus przychodzi do synagogi, czyta 
wersety z Księgi Izajasza i komentuje je, ujaw-
niając tajemnice Królestwa Bożego. Słuchacze 
zgromadzeni w synagodze „ujrzeli Boga”, ale 
Go nie zobaczyli; słuchali słowa z ust samego 
Boga, ale Go nie zrozumieli. Dlaczego? Bo ich 
serca zagubiły swoją wrażliwość na głos Boży.

Dla ludzi mających otwarte serca Biblia może 
stać się sposobem spotkania Boga. Bóg mówi 
do nas podczas Mszy św. przez swoje Słowo 
– stopniowo nam się objawia. Przez wieki for-
mowania się Biblii Bóg „zatrudnił” wielu różnych 
pośredników swego Objawienia, aby dotrzeć do 
każdego, kto będzie szukał Prawdy. Bóg, który 
zostawił człowiekowi przesłanie, posłał również 
swojego Syna, aby je odczytał i wyjaśnił, dając 
się poznać tym, którzy zechcą otworzyć się na 
tę niezwykłą Księgę.

Pismo Święte
Pismo Święte to niezwykle pociągający 

świat, tajemniczy ogród, w którym przechadza 
się Bóg. Kto raz znalazł się w tym świecie, chęt-
nie do niego wraca. Kto zaś się nim zachwy-
cił, niechętnie go opuszcza. Bogactwo owego 
ogrodu odsłania się przed nami, gdy podczas 
Eucharystii czytamy wybrane przez Kościół 
fragmenty biblijne.

Czym właściwie jest Biblia? Na początku 
warto sobie uświadomić, że okres jej powsta-
wania obejmuje kilkanaście wieków. To rozległy 
czas niewiarygodnej przygody, kiedy Bóg stop-
niowo odsłaniał swoją twarz w historii ludu, któ-
ry sobie wybrał.

Wszystko zaczęło się właśnie od wybrania 
– propozycji, aby pójść razem w drogę: Izrael  
i jego Pan. W trakcie tej wędrówki przez wie-
ki ludzie pojmowali coraz więcej z tajemnicy 
Boga. On dawał się poznać poprzez to, co 
mówił i czynił. Ci o najwrażliwszym sercu prze-
kazywali przychodzącym po nich wszystko to, 
co zdołali zrozumieć z wielkości, dobroci i mi-
łosierdzia Tego, który ich prowadził jako Wierny 
Opiekun. Dokonywało się to najpierw poprzez 
słowo mówione, opowiadanie o dziełach Pana, 
a dopiero później w formie pisanej. 

Zdumiewa fakt, że Bóg wydał swoją ta-
jemnicę tak różnorodnie wrażliwym ludziom, 
pozostawiając im wolność wyrazu poznanej 
o Nim prawdy. Każdy z tych, których Bóg wy-
brał, mówił czy pisał w charakterystyczny dla 
siebie sposób. Jedni czynili to, opowiadając 
o ważnych, milowych wydarzeniach z życia 
ludu prowadzonego przez Pana: o przymierzu 
z Abrahamem, wyjściu z Egiptu, wędrówce 
przez pustynię, zdobywaniu Ziemi Obiecanej, 
narodzeniu, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa, dziejach Kościoła. Inni sięgali po 
fikcję literacką, aby za pomocą barwnych opo-
wieści przekazać to, o czym zostali pouczeni 
przez Boga. Ludzie, których nazywamy proro-
kami, głosili usłyszane wprost od Boga słowa 
Jego pouczenia, miłosierdzia, gniewu z powodu 
czynionego zła, obietnic pełnych nadziei. Znaj-
dziemy też w Biblii pełną miłości poezję. Wiele 
kart Księgi pulsuje modlitwą serca. 

Późnym wieczorem papież ponownie spo-
tkał się z wiernymi na Franciszkańskiej 3.

W niedzielę rano, w ostatnim dniu piel-
grzymki, odprawił na Błoniach krakowskich 
Mszę św. dla miliona wiernych. Koncele-
browało ją 1900 duchownych z Polski i kil-
kunastu z innych państw świata. Mogło się 
wydawać, że w tej Eucharystii uczestniczyły 
tylko dwie osoby: on, Benedykt XVI – na-
uczyciel – i lud – uczeń z milionem twarzy. 
Panowało niesłychane skupienie i powaga. 
Uroczystość zakończyła modlitwa Regina 
Coeli. 

Po południu, po raz ostatni, spotkał się 
z wiernymi na Franciszkańskiej: „Drodzy 
przyjaciele, chciałem wam podziękować 
za waszą obecność, za waszą przyjaźń, 
za waszą radość. Niech Pan Bóg będzie 
z wami. Do zobaczenia w Rzymie, a je-
żeli Pan Bóg pozwoli, to również jeszcze  
w Krakowie. Arrivederci, gracie, dziękuję. 
Do widzenia. Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus”. 

Ostatni punkt papieskiego pobytu w Pol-
sce stanowiła wizyta w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau. 
Ojcu Świętemu towarzyszył prezydent Lech 
Kaczyński. Papież modlił się pod Ścianą 
Straceń i w celi, w której zginął, dobity za-
strzykiem z fenolu, o. Maksymilian Maria 
Kolbe. W przemówieniu po niemiecku (jedy-
ny raz użył tego języka w oficjalnym wystą-
pieniu) powiedział: „W miejscu takim jak to 
brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce 
woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? 
Dlaczego na to pozwoliłeś? W tej ciszy chy-
limy czoło przed niezliczoną rzeszą ludzi, 
którzy tu cierpieli i zostali zamordowani.  
Cisza ta jest jednak głośnym wołaniem  
o przebaczenie i pojednanie, modlitwą do 
żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy 
więcej”.

Przed godziną 22.00 Ojciec Święty odle-
ciał z lotniska Balice do Stolicy Apostolskiej 
w Rzymie. 

Józef Ratzinger nim został wybrany na 
Stolicę Piotrową, odwiedził Polskę osiem 
razy. Towarzyszył Janowi Pawłowi II m.in.  
w jego pierwszej wizycie w Ojczyźnie, a tak-
że uczestniczył w uroczystościach pogrze-
bowych prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Krzysztof Kanabus
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Poznawanie siebie  
w świetle Słowa Bożego

Bóg zostawił nam Biblię nie tylko po to, aby 
objawić siebie samego, ale także po to, aby ob-
jawić nam nasz własny obraz. To prawda, że 
zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo 
Boga, i prawda ta dotyczy każdego z nas. Każ-
dy z nas w rozważaniu słowa Bożego może od-
naleźć drogę do poznania siebie, może odna-
leźć prawdę o sobie samym, a w konsekwencji 
prawdziwe życie. 

Słowo Boże uczy nas patrzeć na siebie oczami 
Boga. Kiedy zaczynamy słuchać Jego słów, czu-
jemy, jak powoli doświadczamy naszej rzeczy-
wistej wartości: „Ponieważ drogi jesteś w moich 
oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję” (Iz 43,4). 
Kiedy słuchając słowa Bożego, wpatrujemy się  
w Boga, wracamy do źródeł swojego rzeczywi-
stego piękna, do najczystszego obrazu własnego 
„ja”. Odkrywamy naszą twarz w twarzy Boga.

Słusznie mówi św. Augustyn: „Pismo 
Święte jest jak zwierciadło, które nigdy nie 
kłamie, nie schlebia i nie sądzi partyjniac-
ko. Jeśli jesteś pięknie ukształtowany, to 
widzisz w nim siebie także pięknie ukształ-
towanego; jeśli jesteś brzydki, to widzisz 
w nim także takiego brzydkiego”. Daje 
on nam dobrą radę, byśmy nie oskarżali 
zwierciadła, jeśli jesteśmy brzydcy. Musi-
my po prostu zmienić życie, by być piękny-
mi wobec zamysłu Boga.

Słowa Boga nie są tylko samą historią, lecz 
Jego słowem skierowanym do mnie i do współ-
czesnej społeczności. Pismo Święte to księga 
o każdym z nas, dlatego tyle w niej opisów. 
Bóg mówi do mnie przez wydarzenia opisane w 
Biblii. Jestem Adamem, Ewą, Dawidem, Jaku-
bem, Efraimem, Apostołem… Mnie też zdarza-
ją się podobne sytuacje. Mogę uniknąć wielu 
błędów, ponieważ takie same błędy ludzkiego 
postępowania i ich skutki odnajdę w Piśmie 
Świętym.

„To zaś, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało i dla naszego pouczenia, 
abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 
niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.” 

/Rz 15,4/

Rozważanie Słowa Bożego
Wszystkie czytania warto rozważać z trzech 

zasadniczych punktów widzenia:
1. „Ja, Pan, chcę być twym lekarzem.” (Wj 15,26)
 Bóg zawsze pragnie nas uratować, zbawić. 

Lekarz chcąc nas ratować, wyleczyć, czyni 
to, przepisując odpowiednie lekarstwa, prze-
prowadzając operację, a czasami nawet sto-
sując bardzo bolesne środki. Nikt z nas nie 
jest zdrowy, czyli święty. Pan Bóg pragnie 
nas uzdrowić – uświęcić.

2. Pan mówi: „Znam cię po imieniu.” (Wj 33,17) 
 Bóg zna nas dokładnie i wszystko o nas wie. 

A gdy zwraca się do nas, woła nas najbar-
dziej ufnym imieniem, jakie posiadamy: Ufaj, 
jestem tutaj, przy tobie, nie musisz się lękać!

3. „Nie wolno ci się ukazać przede Mną z pusty-
mi rękami” (Wj 34,20) 

 Wznosimy nasze ręce do Boga i przynosimy 
Mu nasze serca. Nasze życie wówczas co-
raz bardziej zagłębia się w Jego miłość, co-
raz bardziej „przyoblekamy się” w Chrystusa 
(por. Rz 13,14) i coraz bardziej pragniemy 
unikać grzechu. Panie, oto moje ręce! Oto 
moje serce! On nas przemieni, jeżeli Mu 
wszystko z wiarą i z ufnością oddamy.

Pan powiedział do św. Gertrudy: „Wy-
szukaj te słowa Pisma Świętego, z których 
możesz najlepiej odczytać moją miłość, 
zapisz je, czytaj często i zachowaj je jak 
święte relikwie. Wierz mi, te najcenniejsze 
relikwie, które zostawiłem na ziemi, to moje 
słowa, który spłynęły z mojego serca”.

Słowo Boże jest „mocą Bożą 
ku zbawieniu dla każdego 

wierzącego” /Rz 1,16/ 
Wszystkie czytania mszalne są po to, by nam 

pomóc w prowadzeniu naszego życia w jedno-
ści z Bogiem i w Bogu. Bóg przez swe słowa 
zaprasza do nawrócenia, do przyjęcia Jego mi-
łości. One zawsze służą naszemu zbawieniu.

Św. Augustyn nawrócił się właśnie dzięki sło-
wom Pisma Świętego, opowiada o tym w swo-
ich „Wyznaniach”. 

Było to latem 386 r., w Mediolanie. Opuścił 
właśnie na chwilę dom, by w ogrodzie wypłakać 
swoją życiową rozpacz: „Wyciągnąłem się pod 
jednym z drzew figowych i zacząłem gorzkie 
łzy wylewać. Modliłem się: Jak długo jeszcze, 
Panie, jak długo jeszcze, będziesz się gniewał? 
Nie wspominaj już więcej na moje nędzne czy-
ny!”. Nagle usłyszał dochodzący z sąsiednie-
go domu głos dziecka, które śpiewając, ciągle 
powtarzało słowa: „Weź i czytaj! Weź i czytaj!”. 
Zrozumiał, że w ten sposób Bóg nakazuje mu 
wziąć księgę Pisma Świętego i czytać tam, 
gdzie mu się ona otworzy. Tak też uczynił i jego 
wzrok padł na miejsce, w którym było napisane: 
„Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hu-
lankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzda-
niu, nie w kłótni i zazdrości” (Rz 13,13).

Św. Augustyn tak to komentuje: „Dalej już nie 
chciałem czytać i nie było to już nawet koniecz-
ne. Albowiem ledwo przeczytałem to zdanie do 
końca, spłynęła na mnie taka pewność jakby 
światło w strapione serce, że cała noc tej i tam-
tej wątpliwości ustąpiła”. Te słowa św. Pawła 
trafiły św. Augustynowi głęboko do serca i już 
wiedział, co należy czynić: „Ale przyobleczcie 
się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się 
zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,14).  
Udał się do św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, 
i zgłosił się jako uczeń, by przygotować się do 
chrztu. Później stał się jednym z największych 
Ojców Kościoła i świętych w historii.

Nasze zrozumienie, zachwyt i posłuszeństwo 
słowu Boga będą możliwe tam, gdzie nauczymy 
się Go słuchać, pozostając wrażliwymi na wy-
darzenia naszego życia. Gdy z większą uwagą 
będziemy śledzić to, co niesie codzienność, ła-
twiej dotrze do nas Światło.

„Weź i czytaj!” Te słowa powinny również sta-
le dźwięczeć w naszych uszach, kiedy siadamy, 
by słuchać czytania Słowa Bożego.

Ś
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Wszystkie te drogi ujawniania tajemnicy 
Boga, zwieńczone powstaniem Pisma Święte-
go, były objęte Jego dyskretną i mocną opieką.

Wszystko po to, by słowa zapisane w Biblii 
niosły najczystszą prawdę o Bogu. Na kartach 
Księgi Życia jest samo… życie; ludzie rodzą 
się, walczą, kochają, zdradzają, przebaczają, 
płaczą, skaczą ze szczęścia, żenią się, wycho-
dzą za mąż, mają dzieci, wreszcie spotyka ich 
śmierć. Te zwykłe i niezwykłe doświadczenia 
Bóg uczynił miejscem ujawniania tajemnicy 
swojego wewnątrzboskiego życia.

Biblia – obraz Boga
W Biblii poznajemy prawdziwy obraz Boga – 

żywą, kochającą Osobę. Tu spotykamy Boga, 
odczuwamy Jego bliskość. Możemy zobaczyć 
Jego oczy, usłyszeć Jego kroki, usłyszeć Jego 
głos, często drżący ze wzruszenia. Pismo 
Święte przepełniają poruszające, żywe obrazy, 
w których możemy zobaczyć, jak Bóg pochyla 
się nad człowiekiem, jak karmi, tuli, obejmuje. 
Można poczuć dotyk i ciepło Jego policzka. Bi-
blia oddycha Jego obecnością. W niej słychać 
bicie Serca Bożego!

Kiedy Bóg chce nam coś o sobie powiedzieć, 
mówi ludzkim językiem, używając obrazów z ży-
cia człowieka. Od wieków objawiał nam prawdę 
o sobie przez proroków. Objawił się nam przez 
ludzkie słowa Syna Bożego – Jezusa, przez 
Jego ludzkie spojrzenia, gesty, miłość, wrażli-
wość…, objawił swoje ojcostwo. W Jezusie mo-
żemy Go dotykać, możemy na Niego patrzeć, 
możemy Go przyjmować do swojego serca.

Ludzie zmieniają się pod wpływem 
poznawania Biblii, „dostają się w obręb 
Wzroku Niewidzianego i zaczynają błysz-
czeć skąpani światłem promieni. Niektórzy  
z nas rumienią się, inni wkładają maskę. 
Wiara to rumieniec wywołany Obecnością 
Boga” /A.J. Heschel, „Prosiłem o cud”/.

Gdy poznajemy obrazy Boga, które przed-
stawia nam Biblia, możemy skonfrontować je 
z tym obrazem Boga, który nosimy w sobie. 
Otwórzmy więc nasze serca na słowa z Pi-
sma Świętego, aby się zarumienić na widok 
Boga, który nas kocha, tęskni za nami. Nie 
bójmy się żadnych uczuć, pozwólmy im prze-
mawiać. Przyłóżmy ucho do stronic Biblii i po-
słuchajmy bicia Serca Bożego. Posłuchajmy, 
jak Księga o Nim mówi.
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„Słuchaj pilnie mojej nauki ludu mój” 
/Ps 77,1/ 

Św. Augustyn bardzo trafnie ukazuje 
związek pomiędzy słowem Bożym a Ko-
munią Świętą. Pyta swoją społeczność: 
„Co wam się wydaje większe: słowo 
Boże czy Ciało Chrystusa?” Odpowiada: 
„Jeżeli chcecie powiedzieć prawdę, musi-
cie zawsze przyznać, że słowo Boże nie 
jest mniejsze niż Ciało Chrystusa”. I doda-
je: „Kto słucha słów Bożych niedbale, jest 
winny nie mniej niż ten, kto lekkomyślnie 
pozwala Ciału Chrystusa upaść na ziemię”.

Konieczne jest wewnętrzne nastawienie, aby 
być otwartym na przyjmowanie tego, co pocho-
dzi od Boga. Ważne jest, aby nie chcieć szukać 
w słowie Bożym potwierdzenia tego, co już się  
w sobie „przerobiło”. Potrzeba otwartości na to, 
że może przyjść do człowieka zupełnie nowa 
treść, wzywając do wyjścia, do nawrócenia. Wy-
maga to od nas wysiłku, gotowości na wszystko, 
co może się stać, gdy do naszego wnętrza do-
trze słowo, gdy nas wezwie i zostanie odebrane 
jako impuls do czegoś nowego. Tym, co prze-
szkadza w takim słuchaniu, jest rutyna i przeko-
nanie, że się już to słowo zna i wie, o co w nim 
chodzi. Warto również słuchać słowa aktywnie 
i poszukiwać związku pomiędzy wzorem, w jaki 
układa się nasze życie, a wzorami biblijnymi.

Słuchanie słowa Bożego stanowi modlitwę, 
daje wzrost wiary i prowadzi do zmiany życia. 
Szczególnie wtedy, gdy jak Maryja odpowiada-
my sercem na Boże słowo: „Niech mi się stanie 
według twego słowa” (Łk 1,38). Aby Bóg, przy-
chodzący do nas w swoim słowie, mógł prze-
mieniać nasze życie, nasze słuchanie winno 
być połączone z otwarciem serca. Im bardziej 
otworzymy nasze serca, tym więcej Bóg osobi-
ście będzie mógł do nas mówić.

Effatha! Otwórz się! Otwórz się na to, kim 
jest Bóg. Otwórz się na to, kim ty jesteś, a bę-
dziesz owocować i twoje oko będzie się cie-
szyć twoim dziedzictwem, które daje ci Bóg.

Jeżeli słuchamy z wiarą, słowo ciałem się sta-
je. Boże słowo ma moc twórczą, jest skuteczne  
i aktywne. Pada jak nowe ziarno na przygotowa-
ną glebę serca i obiecuje obfity owoc. Co więcej, 
jest w stanie przemienić samą glebę, czyli nas 
samych. Warunkiem jest, abyśmy uwierzyli słowu 
Boga i pozwolili się przez nie przemieniać.

Słowo Boże przemienia mnie
Celem czytań i homilii jest głoszenie słowa 

Bożego, które ma moc przemieniania naszego 
życia. Mamy ich nie tylko słuchać, lecz także od-
powiedzieć na to, co jest głoszone. Żywe słowo 
Boże jest nie mniej potężne dzisiaj, niż było to  
w przeszłości: ponieważ Bóg jest taki sam wczo-
raj, dziś i na wieki. Dlatego żadne inne czytanie, 
bez względu na swoje piękno i przekonujący 
sposób wypowiedzi, nie może dokonać w nas 
takiej przemiany, jak słowo Boże.

Celem liturgii Słowa jest przemienianie, a nie 
informowanie. Słowo Boże mówi o tym, czego 
Bóg dokonuje dzisiaj, a nie o tym, co uczynił  
w przeszłości; prowadzi do uwielbienia Boga,  
a nie jedynie poucza.

Pod wpływem słów Bożych człowiek staje się 
posłuszny Duchowi Świętemu, który oświeca 
go i uzdalnia do wcielania w życie usłyszanych 
prawd i do dawania świadectwa wobec świata. 
Św. Jakub Apostoł pisze: „Wprowadzajcie sło-
wo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami”  
(Jk 1,22)

Żyć słowem Bożym
Podstawowym warunkiem życia według sło-

wa Bożego jest słuchanie nie tylko uszami, ale 
i sercem. Takie słuchanie, aby to słowo usły-
szeć, zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie.

Matka Boża powiedziała: „Chcę, abyś 
uważnie słuchała czytań i całej homilii ka-
płana. Pamiętaj, że Biblia mówi, że słowo 
Boże nie wraca bezowocne. Jeśli będziesz 
uważna, coś z tego, co usłyszałaś, pozo-
stanie w tobie. Powinnaś starać się przy-
pominać sobie przez cały dzień te Słowa, 
które zrobiły na tobie wrażenie. Czasem 
mogą to być dwa wersety, innym razem 
cała Ewangelia lub może tylko jedno sło-
wo. Smakuj je przez resztę dnia, a stanie 
się ono częścią ciebie, ponieważ jest to 
sposób na przemianę życia, pozwolić, by 
Słowo Boże przemieniało człowieka”. 

/Catalina Rivas/

Starajmy się usłyszeć, co Bóg mówi do nas 
tutaj i teraz. Nie zatrzymujmy się nad tym, cze-
go nie rozumiemy. Nieraz wystarczy jedno zda-
nie, jedno słowo, które oświetli drogę. Zabierz-
my je ze sobą. Powtarzajmy za Maryją: „Niech 
mi się stanie według słowa Twego”, pamiętając, 
że niemożliwe jest wypełnienie słowa własną 
mocą. Bóg nas kocha i chce nam pomóc wypeł-
nić swoje słowo w nas.

O Maryjo, Matko Słowa Bożego,
wstawiaj się za nami, aby Twój Syn, 
Odwieczne Słowo Boga,
był stale obecny w naszych myślach, 
pragnieniach i czynach.
Bądź nam Przewodniczką w naszym 
poznawaniu treści Pisma Świętego,
byśmy w nich odnajdywali Jezusa Chrystusa,
by Jego Słowo nas przemieniało i nawracało.
Naucz nas rozważania  
i zachowywania słowa w sercu.
Niech nasze serca będą wrażliwe na Słowa,
które Bóg kieruje do nas  
w czasie każdej Eucharystii,
stając się naszym pokarmem 
na drodze do wieczności.
Panie, przymnóż nam wiary.

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

Duchu Święty, 
otwórz moje serce 
swoją mocą, 
natchnij moją duszę, 
by oderwała się od tego, 
co przyziemne, 
i pomóż mi skupić myśli 
na moim Stwórcy 
i Jego Synu 
w cudownej Ofierze 
Miłości.

Trzecie słowo Jezusa na krzyżu: 
„Niewiasto, oto syn Twój, synu, 
oto Matka twoja…” 

Ukrzyżowany Jezus słabł z każdą chwilą.  
Konając, wypowiedział siedem zdań, w tym 
jedno do rodzonej Matki. Świadom zbliżającej 
się śmierci, patrząc na stojącą pod krzyżem 
zbolałą Matkę, oddał Ją pod opiekę swego 
najwierniejszego i umiłowanego ucznia: „Nie-
wiasto, oto syn Twój”. 

Stwierdzenie: „Niewiasto” najdotkliwiej uderza  
w serce Maryi i Jej macierzyńską czułość, albo-
wiem dla Niej z pewnością to słowo, mimo zawar-
tego w nim szacunku i uprzejmości, brzmi bole-
śnie. W tym zerwaniu najgłębszych więzów Mary-
ja dociera do samego serca krzyża. Jezus nie na-
zywa Jej Matką, aby nie ranić Jej ponownie i aby 
od tej chwili całą swą miłość skierowała ku przy-
branym dzieciom, czyli nam wszystkim. Tak jakby 
chciał Jej powiedzieć, że On umiera za wszystkie 
dzieci, dlatego Ona ma je przyjąć jak swoje.

Na słowa: „Oto syn Twój” Maryja nie wzbrania 
się i jest gotowa przyjąć wolę Boga. Kolejny raz 
bez słowa wypowiada swoje „Fiat” (niech mi się 
stanie).

W wypowiedzianych słowach: „Oto Matka two-
ja” i „Oto syn Twój” Jezus łączy swoje dwie naj-
większe miłości na ziemi: Niewiastę z Betlejem 
– swoją Matkę – oraz młodzieńca, który był Jego 
uczniem i doskonale czuł bicie Jego Serca – czyli 
Jana. Jezus patrząc na stojącego pod krzyżem 
Jana, wyznacza mu rolę opiekuna – był to niewąt-
pliwy zaszczyt, ale i poważny obowiązek.

Słowami: „Synu, oto Matka twoja” Jezus ofiaro-
wał Janowi i nam swoją Matkę. Od tej chwili, mocą 
ostatniej woli Jezusa, mamy Maryję za Matkę, 
możemy Jej mówić: „Mamo”. 

W swoim trzecim słowie na krzyżu Pan Jezus 
daje nam swoją najmilszą Matkę i chce, abyśmy 
Ją kochali i uciekali się do Niej z ufnością, albo-
wiem jesteśmy Jej dziećmi i wolno nam liczyć na 
Jej matczyną opiekę. Ona zawsze stanie przy nas 
i nauczy nas „stania pod krzyżem” czy też docho-
dzenia do miłości Jezusa.                                        Cdn.

TESTAMENT BOŻEJ MIŁOŚCI

Nasz testament: 
siedem słów 
Pana Jezusa  
na krzyżu
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WIADOMOŚCI Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

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.

Dlaczego Chrystus opuszczony? Może wo-
lelibyśmy inaczej? A jednak taki jest nasz Bóg 
i taka jest logika Boża. Zbawienie przyszło 
przez Krzyż: „Tak Ojcze, bo tak spodobało się 
Tobie”. Bóg okazał nam swoją miłość przez 
ofiarę. „Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć  
i życie swoje dać na okup za wielu.” Wielka mi-
łość wymagała wielkiej ofiary. Taka jest zbaw-
cza rzeczywistość.

Dlaczego rozważamy Jezusa Ukrzyżowa-
nego? Dlaczego post, Gorzkie Żale, umar-
twienia – czy to stanowi cel sam w sobie? Z 
pewnością nie. A gdyby tak było, to źle. A więc 
dlaczego? Mamy uczyć się Ukrzyżowanego, 
upodobnić niejako do Niego. A może nasze 
życie mogłoby być inne?

A czy jest uczeń nad Mistrza? I w nasze 
życie wplata sie krzyż niezrozumienia, niepo-
wodzeń, zdrady, choroby, starości, osamotnie-
nia. Krzyż, którego bardzo często nie można 
z życia wyeliminować. Cóż więc pozostaje? 
Przyjąć postawę Chrystusa. Musimy się na-
uczyć akceptacji krzyża, cichej służby innym, 
łagodności i cierpliwości, odpowiedzialności 
za siebie i innych, wierności sobie i posłuszeń-
stwa Ojcu.

Sprawdźmy nasz profil duchowy. Czy jest 
w nas choć odrobina podobieństwa do Chry-
stusa? Modlimy się. Czy nasza modlitwa 

przemienia nas? Jeżeli nie, to źle się modli-
my. Nikt z nas nie jest doskonały, dlatego ko-
nieczność NAWRÓCENIA do Boga. Święty 
Paweł wszystko uznał za stratę, ze względu 
na najwyższą wartość poznania Chrystusa  
i to Ukrzyżowanego. I sam o sobie pisze: „Nie 
daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, 
jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chry-
stusa”. On kochał Jezusa Ukrzyżowanego: 
„Dla mnie żyć to Chrystus”, a ponieważ wiele 
doświadczył i wycierpiał, stąd jego mądrość  
i zrozumienie innych.

Tajemnicy Jezusa Ukrzyżowanego nie jest 
w stanie wyjawić żadne dzieło teologiczne. 
Tylko ten, kto wiele przeżył i wycierpiał, rozu-
mie tajemnicę krzyża i zrozumie innych. Chry-
stus idący do Emaus wyjaśnia uczniom swo-
im, że trzeba było, aby Syn Człowieczy umarł 
i zmartwychwstał, i tak wszedł do chwały swo-
jej. I nam trzeba przejść przez krzyż, aby mieć 
udział w chwale Pana.

Prośmy Jezusa, byśmy nauczyli się akcep-
tacji tego, co boli, abyśmy pokochali krzyż.  
Z takim nastawieniem nauczymy się służyć in-
nym i pracować dla innych. Prośmy, abyśmy 
mówiąc Bogu „TAK” na co dzień, najbardziej  
w tym, co trudne i boli, osiągnęli autentyzm 
życia i zjednoczyli się z Ojcem w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym.                        /pasjo/

Panie, przemień nas
Człowiek współczesny chciałby osiągnąć wszystko na drodze prostej i łatwo. 

Ucieka przed trudem i wysiłkiem, nie rozumie krzyża. Kościół natomiast wiernym 
swoim ukazuje krzyż. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu staje przed nami 
Chrystus opuszczony, cierpiący, ukrzyżowany.

Bezpłatne badania 
mammograficzne  

i cytologiczne
Każda Polka pomiędzy 25. a 59. ro-

kiem życia, która w ciągu ostatnich 3 lat 
nie wykonała wymazu cytologicznego  
w ramach ubezpieczenia, powinna zgło-
sić się na bezpłatne profilaktyczne ba-
danie cytologiczne do wybranego przez 
siebie gabinetu ginekologicznego, który 
podpisał umowę z NFZ. 

Każda Polka w wieku 50-69 lat, która  
w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonała mam-
mografii w ramach ubezpieczenia, powinna 
zgłosić się na bezpłatne badanie mammo-
graficzne do placówki, która podpisała umo-
wę z NFZ na wykonywanie takich badań. 
Szczegóły na stronach: 

     www.bezplatnamammografia.pl 
oraz  www.bezplatnacytologia.pl.

Modlitwa za 
pontyfikat

5 marca – o godz. 18.00 – w ar-
chikatedrze warszawskiej zostanie 
odprawiona Msza święta z udziałem 
Konferencji Episkopatu Polski, w cza-
sie której wszyscy przybyli podzięku-
ją Bogu za pontyfikat Ojca Świętego 
Benedykta XVI i pomodlą się o dary 
Ducha Świętego dla kardynałów, któ-
rzy zgromadzą się na konklawe w celu 
wybrania nowego papieża.

Ostatnia audiencja 
generalna 

Benedykta XVI 
W katechezie podczas swej ostatniej 

audiencji generalnej przed końcem 
sprawowania urzędu Benedykt XVI za-
pewnił, że „nie schodzi z krzyża” i po-
dziękował wszystkim za szacunek i zro-
zumienie, z jakimi przyjęli jego decyzję 
o ustąpieniu ze stanowiska z powodu 
wieku i słabnących sił.

– Zawsze ten, kto przyjmuje posługę 
Piotrową, nie ma już więcej prywatności. 
Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, 
do całego Kościoła. Jego życiu odebrany 
zostaje, by tak rzec, całkowicie prywatny 
wymiar – powiedział papież. Podkreślił też: 
– Nie wracam do życia prywatnego, życia 
spędzanego na podróżach, spotkaniach, 
konferencjach. Nie porzucam krzyża, ale 
na nowy sposób pozostaję przy Ukrzyżo-
wanym Panu. 

Papieską katechezę zakończyła długa 
owacja na stojąco. 

800 tys. dzieci 
w Polsce 

niedożywionych 
Problem niedożywienia dzieci w Pol-

sce dotyczy co dziesiątego ucznia z klas 
1-3. Około 800 tys. dzieci w Polsce nie je 
obiadu i innych posiłków, jak wynika z 
raportu: „Głód i niedożywienie dzieci w 
Polsce”, przeprowadzonego przez Dom 
Badawczy MAISON dla Polskiej Fundacji 
Pomocy Dzieciom „Maciuś”. 

Badanie przeprowadzono wśród nauczy-
cieli i pracowników ośrodków pomocy spo-
łecznej – poinformowała Daria Affeltowicz 
z Domu Badawczego MAISON.

Ponad 30% badanych uznaje niedoży-
wienie za najważniejszy problem dotyczą-
cy dzieci w naszym kraju. Jak twierdzą na-
uczyciele i pracownicy opieki społecznej, 
dzieci nie proszą o pomoc, ponieważ głód 
wynikający z biedy jest rzeczą wstydliwą. 

Z raportu wynika, że zdecydowana więk-
szość szkół wdraża programy mające na 
celu pomoc niedożywionym uczniom, jed-
nak to nie wystarcza. Wsparcia brakuje 
przede wszystkim w województwie dolno-
śląskim i świętokrzyskim, gdzie ponad 13% 

placówek szkolnych nie realizuje żadnych 
programów dożywiania. 

Największy problem z głodem występuje 
w dużych miastach. Najmniejszy w spo-
łecznościach wiejskich, gdzie mieszkańcy 
lepiej się znają i szybciej reagują.
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Autor: Maciej Lichota

zadanie 1:  Połącz odpowiednie postacie z czynami, jakich się dopu-
ścili. Litery odczytane w kolejności numerycznej utworzą hasło, które wpisz poniżej.

1. Piotr

2. Judasz

3. Kajfasz

4. Poncjusz Piłat

5. Szymon z Cyreny

6. Weronika

7. Jan

8. Józef z Arymatei

9. Maria Magdalena

pomógł nieść krzyż Panu JezusowiI

stała pod krzyżem Pana JezusaE

wydał Chrystusa PiłatowiA
otarła twarz Panu JezusowiE
skazał Pana Jezusa na śmierć na krzyżuW
jako jedyny z Apostołów stał pod 
krzyżem Pana Jezusa

N

zaparł się trzykrotnie Pana JezusaZ
poprosił o ciało Pana JezusaI
zdradził Pana JezusaB

hasło:

zadanie 2:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wpisując odpowiedni skrót (P/F).

1 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej obejmuje trzynaście stacji

2 Nabożeństwo Gorzkich Żali składa się z trzech części.

3 W Wielkim Poście wypada osiem niedziel.

4 9 marca obchodzimy wspomnienie dowolne św. Dominika Savio.

W marcu prezentujemy  
wystawę malarstwa

IWONY
WOJEWODY - JEDYNAK
Serdecznie zapraszamy!

IWONA WOJEWODA - JEDYNAK 
urodziła się 16 X 1976 r. w Łomży. Studiowała na 
Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Otrzy-
mała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny 
Artystycznej prof. Wojciecha Sadleya, w Pracow-
ni Malarstwa prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz 
w Pracowni Struktur Wizualnych prof. Jacka Dy-
rzyńskiego. 

Brała udział w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w wielu 
kolekcjach w Polsce i zagranicą.

Artystka, wyliczając inne zajęcia: rysunek, 
tkaninę artystyczną, malarstwo na jedwabiu, ba-
tik, uprawia malarstwo sztalugowe w unikatowej 
technice tempery żółtkowej. W świecie szybkości, 
komercji i efekciarstwa technika ta może wyda-
wać się archaizmem. Warsztat tempery wymaga 
cierpliwości, dokładności i niewątpliwie talentu 
malarza. Samodzielne gruntowanie podobrazia, 
przygotowanie farb z żółtek i pigmentów ucie-
ranych w moździerzu, nakładanie tylko dwóch 
warstw farby dziennie wielu może zniechęcić…, 
lecz technika, może mało plastyczna, pozwala 
osiągnąć głębię koloru, szczególnie w partiach 
cienia, nieosiągalną innym sposobem.

Alchemia warsztatu ma tu istotne znaczenie, 
jednak jest coś jeszcze, co w malarstwie artystki 
poraża i porusza dogłębnie: słyszalna cisza ob-
razów. W dzisiejszym świecie trudno stworzyć 
coś „nowego”, coś, co przykuwa wzrok i zatrzy-
ma widza na dłużej. Rodzi się zatem pytanie: czy 
wobec możności odkrycia tego, co dotychczas 
pozostawało poza zasięgiem ludzkich rąk, po-
wszednia i szara rzeczywistość może wydawać 
się atrakcyjna? Czy codzienność, pojmowana  
w kategorii sacrum –profanum, jako strefa pozba-
wiona wzniosłości i mistycyzmu, może stać się 
nośnikiem piękna?

Wnętrza, przedmioty, postacie naznaczone 
zwykłym światłem lub zatopione w cieniu zda-
ją się być tylko pretekstem do ukazania treści 
duchowych, oderwanych od obrazu. Pod tą ze-
wnętrzną powłoką, pozornie skupioną na zwykłej, 
nieatrakcyjnej materii, kryje się głębia znaczeń  
i rozbudowana symbolika, która przeistacza 
szarą rzeczywistość we wzniosłą sferę sacrum. 
Światło uzyskując wymiar metafizyczny, pozwala 
przemienić zwykły przedmiot, wnętrze w coś nie-
zwykłego. Intrygując, zatrzymuje widza, czaruje 
światłem, budząc zarazem niepokój toczącej się 
odwiecznie walki światła z ciemnością. 

W swojej twórczości artystka porusza wiele 
aspektów: samotność, poczucie izolacji i oddale-
nia, przemijalność. Pojawiająca się, w ostatnich 
obrazach, postać człowieka jawi się przed wi-
dzem jako jednostka samotna, pozbawiona towa-
rzystwa, zdająca się być pogrążona w nurcie wła-
snych myśli i egzystencji. Odwrócenie postaci ty-
łem do odbiorcy i zerwanie relacji między widzem 
a bohaterem przedstawienia tym silniej podkreśla 
poczucie osamotnienia tego ostatniego i jego izo-
lowanie się we własnym, intymnym świecie skłę-
bionych myśli i refleksji. Wpływa na uwznioślenie 
postaci ludzkiej, to nie status i zbytek, lecz rzeczy-
wisty stan duszy ukazuje jej piękno.

Schola zaprasza
PRZYJDŹ I WYŚPIEWAJ 
Z NAMI JEGO CHWAŁĘ!

Jesteśmy grupą modlącą się śpiewem. 
Zajmujemy się przygotowaniem oprawy 
muzycznej do niedzielnej Mszy św. o godz. 
11.30. Repertuar, z którego wybieramy pie-
śni, to utwory utrzymane w młodzieńczym 
duchu. W śpiewie chcemy odnaleźć swo-
ją modlitwę, jeszcze mocniej przeżywać  
Eucharystię. Podczas niedzielnych prób 
– o godz. 10.30, w kanonii –uczymy się 
nowych pieśni, szlifujemy nasze muzyczne 
umiejętności, poznajemy się nawzajem. 

Jeśli czujesz radość i zapał, by śpiewać 
czy grać dla Najwyższego, przyłącz się do 
amatorów -entuzjastów... 
ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ PRÓBĘ!
Kontakt e-mail: schola.wilanow@onet.pl.
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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 odprawione o godz. 17.00. Następnie będziemy się modlić 
za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Dziś przypada 6. rocznica nominacji Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza na stolicę me-
tropolitalną. W naszych modlitwach prośmy o potrzebne łaski dla księdza kardynała w pełnionej 
posłudze pasterskiej i opiekę Matki Bożej.

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

4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie się  
po Mszy św. o godz. 18.00. 

5. Trwa zorganizowana przez siostry pasjonistki nieustanna modlitwa różańcowa (Jerycho Różań-
cowe) w intencjach: o wzrost wiary dla nas, dla naszych bliskich i dla wszystkich naszych roda-
ków oraz za Jego Świątobliwość Benedykta XVI, Papieża Seniora, i o światło Ducha Świętego 
dla kardynałów w czasie konklawe. 

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

 Swój udział w modlitwie można jeszcze zgłaszać u siostry w zakrystii, a także dzwoniąc do domu 
zakonnego (numer telefonu: 22 858 87 61).

6. Pragniemy utworzyć w naszej parafii wspólnotę Domowego Kościoła. Dziś, po Mszy św.  
o godz. 10.00, 11.30 i 13.00, państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie, nasi parafianie, przedstawią 
program formacyjny dla małżeństw. Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 5 marca,  
po Mszy św. o godz. 18.00, w Saloniku Wilanowskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych problematyką rodzinną i pragnących pogłębić swoją duchowość.

7. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i młodzieży licealnej  
zostaną przeprowadzone od 18 do 20 marca. 

 Rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę, 17 marca, i potrwają do środy, 20 marca.

8. W poprzednią niedzielę zebraliśmy 2889 PLN na pomoc Kościołowi w świecie. Wszystkim ofia-
rodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

9. Świece Caritas na stół świąteczny można nabyć przed kościołem. 
 Pragniemy przypomnieć, że za środki uzyskane ze sprzedaży świec Caritas prowadzi działal-

ność charytatywną, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. 

10. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych parafian:
 - śp. Irenę Materzyńską,
 - śp. Zofię Kaczmarską,
 - śp. Stanisława Trzewika,
 - śp. Barbarę Słojewską.
 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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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.

W piątek, 8 marca, 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…”

 

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.

Zapraszamy wszystkich chętnych do tworze-
nia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy 
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współ-
czesnym, i tych, którzy dysponują materiałami 
– również archiwalnymi – o naszej parafii.

Wszelkie pytania i propozycje można kiero-
wać do ks. proboszcza, do któregoś z członków 
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy:  
klimaty@parafiawilanow.pl.              Redakcja


