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PIERWSZE	  CZYTANIE	  
Rdz	  2,7-‐9;	  3,1-‐7	  

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął  
w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego 
stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród 
w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam 
człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga 
wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu    
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia          
w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.      
A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich 
zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to 
rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg 
powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?«”. 
Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew 
tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, 
które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie 
wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 
abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do 
niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, 
że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą 
się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” 
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla 
oczu i że owoce tego drzewa nadają się do 
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; 
a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy    
i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe   
i zrobili sobie przepaski. 

Oto słowo Boże. 

PSALM	  RESPONSORYJNY:	  
Ps	  51,3-‐6.12-‐14.17	  	  

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 
Uznaję bowiem nieprawość swoją, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
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DRUGIE	  CZYTANIE	  
Rz	  5,12-‐19	  

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,        
a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 
przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo 
jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują 
obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą 
w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. 
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło 
na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich 

ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak 
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 

wszyscy stali się grzesznikami, tak przez 
pos łuszeństwo Jednego wszyscy staną się 

sprawiedliwymi. 
 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW	  PRZED	  EWANGELIĄ	  
Mt	  4,4b	  	  

	  

Chwała Tobie, Słowo Boże. 
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

EWANGELIA	  
Mt	  4,1–11	  

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy przepościł 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł          
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 
żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu 
odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi    
z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł 
Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże 
o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. 
Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”. 
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na 
to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

Oto słowo Pańskie. 

Dz i s i e j s z a	   l i t u r g i a	   s ł owa	  
wprowadza	   nas	   w	   dramat	  
grzechu.	  Grzech	  wszedł	  na	   świat	  
spektakularną	   sceną,	   opisaną	   w	  
pierwszym	   czytaniu.	   Przez	  
jednego	   dotknął	   nas	   wszystkich.	  
W	   ten	   sposób	   rozpoczęła	   się	  
historia	   grzechu,	   a	   kuszenie,	  
modelowo	   ukazane	   w	   Księdze	  
Rodzaju,	  odsłania	  się	  w	  kolejnych	  
aktach,	   powtarza	   się	   w	   historii	  
ludzi,	  w	  historii	  mojego	  życia.	  

Ale	   dzieje	   grzechu	   tak	   się	   nie	  
kończą.	   Zwycięża	   już	  Dawid,	   gdy	  
uznaje	   swój	   grzech.	   Prosi	   Boga	  
o wybaczenie,	   bo	   wie,	   że	   Bóg
grzech	   wybacza.	   Jego	   psalm	  
wyśpiewany	   w	   momencie,	   gdy	  
zdał	   sobie	   sprawę	   ze	   strasznego	  
grzechu,	   jaki	  popełnił,	  usłyszymy	  
między	  czytaniami.	  

Ostatecznie	   zwycięzcą	   nad	  
grzechem	   jest	   Jezus,	   Baranek	  

Boży,	   który	   przyszedł	   zgładzić	  
grzech	   świata.	   Już	   na	   początku	  
swej	  misji	  wciela	  się	  w	   	  sytuację	  
kuszonego,	   w	   skórę	   Ewy.	  
Kuszenie,	   pojedynek	   na	   słowa,	  
który	  ona	  przegrała,	  On	  wygrywa.	  
Również	  w	  Twoim	  imieniu.	  

In	  the	  Wilderness	  Ron	  DiCianni,2003r.	  

ks.	  Przemysław	  Śliwiński	  



„(…) Niech nas ogarnie
łaska Panie Twa
Duch Twój Święty
niech dotknie nas…”

SPOTKANIE
BOGA

ŻYWEGO	


Zapraszamy na

MODLITWĘ UWIELBIENIA

słowem i śpiewem,
która odbędzie się
w sali nad Galerią 

(w dzwonnicy)

w piątek – 14 marca
o godz. 19.00

Serdecznie zapraszamy 
do wspólnej modlitwy!

Parafialna grupa 
Odnowy w Duchu Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Marcinem Loretzem
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1.  Rozpoczął się okres Wielkiego Postu,
czas nawrócenia, pokuty i rozważania
Męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich
Żali zostanie odprawione dziś o godz.
17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

2.  Nabożeńs two Drog i Krzyżowej ,    
w naszym kościele odprawiane jest
w każdy pią tek Wielkiego Postu
w następujących godzinach: o godz.
12.30 – dla dorosłych, o godz.16.30 – dla
dzieci oraz o godz.18.30 – dla
dorosłych, młodzieży, studentów oraz 

młodzieży pracującej.

3.  Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane
jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz.17.00.

4.  Spotkanie dla dzieci przygotowujących
się do I Komunii Świętej i ich rodziców
odbędzie się po Mszy św. o godz. 11.30.

5.  Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
rozpocznie się dziś o godz.16.00
w Kanonii.

6.  Siostry Pasjonistki zapraszają na
„Jerycho” różańcowe do kaplicy sióstr
przy ul. Husarii 55/57, w dniach 18 – 25
marca, w godzinach 7.00 – 22.00.
Modlitwa różańcowa będzie odmawiana
w intencjach: naszej Ojczyzny oraz
pokoju na świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

7.  W Wielkim Poście zapraszamy na cykl
sześciu spotkań na temat: „Poznaj Boże
rozwiązania na różne sytuacje życiowe”.
Spotkania z filmami z serii „Boże
rozwiązania” będą odbywały się w środy
po Mszy św. o godz.18.00. Po każdym
filmie będzie krótka konferencja na
temat związany z biblijnymi radami
dotyczącymi zarządzania finansami.
Szczegółowy plan spotkań znajduje się
w gablocie przed kościołem.

8.  Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze
szkół podstawowych, gimnazjum oraz
młodzieży licealnej przeprowadzone
będą w dniach 7 – 9 kwietnia br.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się
w niedzielę, 6 kwietnia i będą trwały
do środy 9 kwietnia br.
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Michała Bieniasza 

naszego wieloletniego współpracownika. 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają: 
ks. proboszcz Waldemar R. Macko,  

księża pracujący w parafii,  
zespół redakcyjny "Klimatów św. Anny"  

oraz wdzięczni parafianie. 

Intencja różańcowa	

Kół Żywego Różańca	


od 9.03.2014 do 13.04.2014 

Módlmy	  się	  
o Światło	  Ducha	  Świętego

dla	  spowiedników	  i	  rekolekcjonistów,	  
którzy	  będą	  głosić	  

Wielkopostne	  nauki	  rekolekcyjne.	  

Szczęść Boże 

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku. 
www.facebook.com/parafia.wilanow 

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

Rzymskokatolicka Parafi a 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001

internet: www.parafi awilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafi awilanow.pl
Wydawca




