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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie

Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym 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 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że  1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.
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PIERWSZE CZYTANIE
Wj 17, 3–7

Ps 95, 1–2.6–9   
Kiedy B·g m·wi, nie gardŦ Jego sğowem.

Chwała Tobie, Królu wieków.

Oto słowo Pańskie.

PSALM RESPONSORYJNY

ŚPIEW 
PRZED EWANGELIĄ

J 4, 42.15

EWANGELIA
J 4, 5–42

Oto słowo Boże.

PrzyjdŦcie, radoŜnie Ŝpiewajmy Panu,
wznoŜmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
staŒmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radoŜnie Ŝpiewajmy Mu pieŜni.

PrzyjdŦcie, uwielbiajmy Go padajŃc na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, kt·ry nas stworzyğ
albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

ObyŜcie dzisiaj usğyszeli gğos Jego:
ĂNiech nie twardniejŃ wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doŜwiadczali Mnie, choĺ widzieli Moje dzieğaò.

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5, 1–2.5–8

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, 
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy 
przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy        
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, 
który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za 
nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, 
gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka 
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylkoo    
z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za 
człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść 
śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami.

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud 
pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw 
Mojż
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na śmierć z pragnienia?”. Mojżesz wołał wtedy do 
Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? 
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”. Pan odpo-
wiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku 
ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, 
którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na 
skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie
z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”. 
Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny 
izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, 
ponieważ tutaj kłócili się synow iz aelscy i wysta-
wiali Pana na próbę, mówiąc: 

ie 
„Cz

r
y też Pan jest 

rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”.

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar,   
w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam 
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. 
Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby 
zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na 
to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie 
utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: 
„O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: 
«Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. 
Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia 
jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś 
większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której 
pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł 
do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, 
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody 
wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj 
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”.   
A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”.   
A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej 
Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś bowiem 
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To 
powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, 
widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na 
tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy 
czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że 
nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie 
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, 
co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to 
czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by 
czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do 
Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.    
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej 
Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Na to przyszli Jego 
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie 
powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią 
rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do 
miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który 
mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest 
Mesjaszem?”Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go 
uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia 
pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do 
drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im 
Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, 
i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, 
a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście oczy i po-
patrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę 
i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze 
żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: 
Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym 
wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście 
weszli”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć 
dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co 
uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 
aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej 
ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już 
nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy 
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata”.
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L I T U R  G  I A  S  Ł O W A

Simon Dewey, Living Water, 2001

  Słowo Boga bywa dwuznaczne. 
     Massa i Meriba - to nie tylko miejsce 

na mapie, gdzie Izrael wystawiał 
Boga na próbę. To miejsce buntu,   
w którym może się znaleźć każdy. 
Jak kobieta z Samarii, poraniona, 
ukrywająca się, pogubiona.

  Pragnienie to nie tylko potrzeba 
wody, czegoś do picia. Mając wody 
pod dostatkiem, ciągle przecież 
pragniemy. Woda to nie tylko 
pierwiastek konieczny do życia. 
Woda życia to Słowo Jezusa, Jego 
miłość. Tylko ona zaspokoi moje 
„pragnę”. Studnia to nie tylko ujęcie 
wody, dokąd pragnący przychodzi 
po wodę. To miejsce spotkania, 
dialogu. Przy studni rozpoczynają 
się piękne biblijne historie miłosne. 
Również ta, przy studni Jakuba.

 Kobieta z Samarii spotkała Oblu-
bieńca. Grzeszny człowiek spotyka 
Jezusa. Z pustej studni wytrysnęło 
nowe źródło. To najpiękniejsza 
historia miłosna.

ks. Przemysław Śliwiński



Zadanie 1. CO WIESZ O WIELKIM POŚCIE ? – zaznacz poprawne odpowiedzi

1. Do czego przygotowuje nas okres Wielkiego Postu?
a) do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
b) do uroczystości Narodzenia Pańskiego
c) do uroczystości Zesłania Ducha Świętego

2. Kiedy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu?
a) w Środę Popielcową
b) w Niedzielę Palmową
c) w I Niedzielę Wielkiego Postu

3. Jakim obrzędem rozpoczynamy każdy Wielki Post?
a) aspersją tj. obrzędem pokropienia wiernych wodą święconą
b) obrzędem poświęcenia ziół
c) obrzędem posypania głów popiołem

4. Jakie słowa wypowiada kapłan podczas szczególnego obrzędu 
w Środę Popielcową?

a) „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”
b) „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
c) „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja

was pokrzepię”

5. Jakie nabożeństwo odbywa się w każdą niedzielę Wielkiego Postu?
a) Różaniec
b) Droga Krzyżowa
c) Gorzkie Żale

6. Jakie nabożeństwo odbywa się w każdy piątek Wielkiego Postu?
a) Droga Krzyżowa
b) Gorzkie Żale
c) Koronka do Miłosierdzia Bożego

7. Jakie są najważniejsze dobre uczynki?
a) post
b) modlitwa
c) jałmużna

8. Ile jest stacji Drogi Krzyżowej?
a) 16
b) 12
c) 14

9. Ile jest części nabożeństwa Gorzkich Żali?
a) III
b) I
c) II

10. Do jakich podanych sanktuariów w Polsce ludzie pielgrzymują, aby lepiej 
przeżyć tajemnice męki i śmierci Pana Jezusa?

a) Kalwaria Zebrzydowska
b) Jasna Góra
c) Święty Krzyż

Zadanie. 2. Uzupełnij:

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, ………………………….. ……………
………………………………………………………. .

KŁANIAMY CI SIĘ PANIE JEZU CHRYSTE I ………….....
……………………….., ŻEŚ ……………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 3. Które ze stacji Drogi Krzyżowej przedstawiają poniższe ilustracje?

stacja ...
........................................
........................................

stacja ...
........................................
........................................

stacja ...
........................................
........................................
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Opracowanie: M. J. 
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BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW PAPCZYŃSKI
Dzisiaj, 23 marca, podczas Mszy św. o godz. 13:00 zostaną 
do naszego kościoła uroczyście wprowadzone relikwie 
błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, spowiednika      
i powiernika Jana III Sobieskiego.

Sługa Maryi Niepokalanej
Obdarowany licznymi charyzmatami, urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu nad 

Dunajcem. Był ósmym dzieckiem w niezamożnej rodzinie. Na Chrzcie Świętym otrzymał imię 
Jan. Od wczesnej młodości wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Opatrzności Bożej, Męki 
Pańskiej, Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej Maryi Panny Matki Pana Jezusa. 
Pobożności uczył się przede wszystkim od matki, która należała do bractwa różańcowego 
III Zakonu św. Franciszka i była gorliwą czcicielką Maryi.

Jego rozwój duchowy i intelektualny kształ-
towały Kolegia Jezuickie – w Nowym Sączu, 
Jarosławiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej. 
Wstąpił do zakonu Pijarów, tam przyjął imię 
Stanisław od Jezusa Maryi. Po roku udał się 
do Warszawy na studia teologiczne u Franci-
szkanów, gdzie 22 lipca 1656 r. złożył śluby 
zakonne. W 30. roku życia 12 marca 
otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
przemyskiego Stanisława Tarnowskiego. 
W 1670 r. opuścił Zakon Pijarów. Zrażony 
panującą wśród Pijarów tendencją do 
łagodzenia reguły poprosił o zwolnienie ze 
ślubów. Po otrzymaniu dyspensy papieskiej 
przystąpił do zakładania nowego dzieła 
apostolskiego – założenia Zakonu Marianów 
od Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 
Przywdział biały habit mający symbolizować 
nieskalaną czystość Matki Bożej.

24 października 1673 r. bp. Jacek Świę-
cicki zatwierdza dekretem pierwszy klasztor 
Zakonu Marianów. W 1677 r. marianie otrzy-
mują Kościół Wieczerzy Pańskiej z przyle-
głym klasztorem w Nowej Jerozolimie 
(obecna Góra Kalwaria). Po wielu staraniach 
21 września 1699 r. Zakon Marianów 
uzyskał aprobatę od Stolicy Apostolskiej. 
Uroczyste śluby, bardzo już schorowany 

    Ojciec Stanisław składa 6 czerwca 1701 r. 
na ręce nuncjusza apostolskiego Franciszka 
Pignatellego w Warszawie, a 5 lipca przyj-
muje profesję zakonną swoich współbraci.  
Po kilku miesiącach  – 17 września 1701 r. 
umiera w Górze Kalwarii, gdzie zostaje 
pochowany. Odchodził świadomie, Jego 
ostatnimi słowami był werset z Psalmu 31: 
„W ręce Twoje Panie powierzam ducha mego”.

Jego doczesne szczątki złożone w sarko-
fagu umieszczonym w Sanktuarium na 
Mariankach w Górze Kalwarii doznają czci, 
otoczone są kultem przez licznych pielgrzy-
mów otrzymujących różnorodne łaski uzdro-
wienia duchowego i fizycznego.  Po śmierci 
przez długi czas Jego ciało nie ulegało 
rozkładowi. 

Cud, który dokonał się za wstawiennic-
twem Ojca Papczyńskiego 4 kwietnia 2001r., 
którym było ożywienie martwego płodu 
i szczęśliwe narodzenie zdrowego dziecka, 
stanowił dowód potrzebny do beatyfikacji, 
której dokonał 16 września 2007 r. w Licheniu 
kardynał Tarcisio Bertone, legat papieża 
Benedykta XVI. Wspomnienie liturgiczne 
obchodzone jest 18 maja, w dniu urodzin.

Był cenionym spowiednikiem. Spowiadał 
między innymi nuncjusza papieskiego w Polsce 
Antonio Pignatellego, późniejszego papieża 
Innocentego XII. 

   Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński 
był pierwszym w historii Kościoła zakonnikiem, 
który złożył śluby na Regułę dziesięciu cnót NMP.

 Główny cel założonego przez niego 
zgromadzenia to szerzenie czci Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Ojciec Papczyński był nie tylko jednym z naj-
wybitniejszych humanistów XVII wieku w kra-
ju, był jednocześnie mistykiem obcującym w co-
dzienności ze Stwórcą, ogarnięty Jego miło-
ścią. Pozostawił liczne publikacje, na temat 
miłości bliźniego, którą praktykował w swoim 
życiu. Modlił się za tych, którzy mu urągali, 
przebaczał tym którzy go ranili. Potrzebu-
jących nigdy nie odprawiał z pustymi rękami.

Szczególnym wyrazem miłości bliźniego 
była Jego modlitwa za zmarłych. W swoich 
mistycznych wizjach schodził do otchłani 
czyśćca. Ofiarowywał za potrzebujących swoje 
posty, umartwienia, wyrzeczenia i modlitwy. 
„Jest on w gronie najwybitniejszych krzewi-
cieli modlitw w intencji zmarłych” – to słowa 
papieża Benedykta XVI.

Błogosławiony, wkrótce Święty Jan Paweł II 
nazwał Ojca Papczyńskiego „Niewolnikiem 
Maryi”, który we wszystkich trudnościach 
uciekał się do Niepokalanej.

Kardynał Stefan Wyszyński przy grobowcu 
Ojca Stanisława powiedział: „Życie Sługi 
Bożego Stanisława Papczyńskiego jest 
dowodem, że można wypełniać Prawdy Boże. 
Nieraz się wydaje, że nauka Chrystusa jest 

    tr     udna, może nawet niemożliwa do wykonania, 
a tymczasem jest aż tylu świętych”.

Anna Katarzyna Emmerich, mistyczka, 
stygmatyczka i wizjonerka, beatyfikowana 
3 października 2004 r. przez papieża Jana 
Pawła II powiedziała, że cząstka ciała stano-
wiąca relikwie, jest uobecnieniem całej osoby, 
którą otaczamy kultem i czcią. Dzięki relik-
wiom w naszej Świątyni będzie obecny 
Błogosławiony Sługa Boży Ojciec Papczyński, 
do którego możemy przyjść, porozmawiać z Nim 
o naszych problemach i prosić o wstawiennictwo.

Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego na 
poziomie diecezjalnym nastąpiło 16 listopada 
2012 r. Prośmy Trójcę Przenajświętszą 
i Niepokalanie Poczętą Matkę Bożą, Maryję, 
aby Błogosławiony Stanisław został zaliczo-
ny w poczet świętych.

Błogosławiony ojciec Papczyński, idąc za głosem powołania do 
służby Niepokalanej, założył Zgromadzenie Księży Marianów. 

Był też spowiednikiem Króla Jana III So-
bieskiego, któremu przepowiedział zwycię-
stwo pod Wiedniem mówiąc: ,,Imieniem 
Maryi zwyciężysz”. Sprawował funkcję 
Kapelana wojennego wojska  Jana  III Sobie-
skiego walczącego z Turkami na Ukrainie.  
Miał proroczą wizję zwycięstwa rycerstwa 
polskiego nad Turkami pod Chocimiem.

Bł. o. Stanisław Papczyński - kapelan wojsk 
Jana III Sobieskiego
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PODSTAWY TEOLOGII MAŁŻEŃSTWA 
W PRZEMÓWIENIACH JANA PAWŁA II

Radykalna zmiana znaczenia pierwotnej
nagości

Zaczęliśmy uprzednio mówić o
wstydzie, jaki zrodził się w sercu pierw-
szego człowieka: mężczyzny i kobiety wraz
z grzechem. Pierwsze zdanie opisu biblij-
nego na ten temat brzmi następująco: „a
wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali,
że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zro-
bili sobie przepaski” (Rdz 3,7). Zdanie to,
które mówi o wstydzie wzajemnym męż-
czyzny i kobiety jako symptomie upadku
(status naturae lapsae), należy osadzić w
całości tegoż opisu. Wstyd sięga głębiej,
zdaje się poruszać w tym momencie same
podstawy ich bytowania. „Gdy zaś męż-
czyzna i jego żona usłyszeli kroki Boga
Jahwe przechadzającego się po ogrodzie,
skryli się przed Bogiem Jahwe wśród drzew
ogrodu” (Rdz 3,8). Potrzeba ukrycia się
wskazuje na to, że w głębi wstydu, który
wzajemnie im się udzielił jako bezpośredni
owoc drzewa poznania dobra i zła, dojrzał
lęk wobec Boga – lęk, którego przedtem nie
znali. „Bóg Jahwe zawołał na mężczyznę i
zapytał go: <Gdzie jesteś?> On odpowie-
dział: <Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem
się>” (Rdz 3,9-10). Do istoty wstydu zawsze
należy jakiś lęk – jednakże ten pierworodny
wstyd w szczególnej mierze odsłania oblicze
lęku: „przestraszyłem się, bo jestem nagi”.
Czujemy, że chodzi tu o coś głębszego niż
sam tylko wstyd ciała połączony ze świeżo
uświadomioną jego nagością. Mężczyzna
usiłuje wstydem swej nagości pokryć wła-
ściwe źródło lęku. Poniekąd wskazuje na
skutek, aby nie nazwać po imieniu samej
przyczyny. I wtedy Bóg Jahwe czyni to za
niego: „któż ci powiedział, że jesteś nagi?
Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci za-
kazałem jeść?” (Rdz 3,11).

Przejmująca jest precyzja tego
dialogu, przejmująca precyzja całego opisu.
Ujawnia ona powierzchnię ludzkich przeżyć
w ten sposób, że odsłania zarazem ich głę-
bię. Wśród tego wszystkiego
„nagość” ma nie tylko zna-
czenie dosłowne, nie tylko
odnosi się do ciała, i nie tylko
ze względu na ciało jest
źródłem zawstydzenia. Oto
poprzez „nagość” ujawnia
się człowiek pozbawiony
uczestnictwa w Darze, czło-
wiek wyobcowany z tej Miło-
ści, która była źródłem
pierwotnego obdarowania,
źródłem pełnej miary dobra
przeznaczonego dla stwo-
rzenia. Człowiek ten, wedle
formuł teologicznego nau-
czania Kościoła, został po-

zbawiony darów nadprzyrodzonych i poza-
przyrodzonych, które należały do jego „wy-
posażenia” przed grzechem, doznał też
uszczerbku w tym, co należy do samej na-
tury, do człowieczeństwa w pierwotnej pełni
„Bożego obrazu”. Trojaka pożądliwość nie
odpowiada pełni tego obrazu, ale właśnie
owym uszczerbkom, brakom i ogranicze-
niom, które pojawiły się wraz z grzechem.
Pożądliwość tłumaczy się brakiem. Brak za-
puszcza jednak swe korzenie w pierwotnej
głębi ludzkiego ducha. Jeśli próbujemy to
śledzić u samego początku, na progu do-
świadczeń człowieka „historycznego”, mu-
simy wziąć pod uwagę zarówno wszystkie
słowa Boga Jahwe wypowiedziane do nie-
wiasty (Rdz 3,16) i do mężczyzny (Rdz
3,17-19), jak również musimy poddać ana-
lizie stan świadomości obojga, co tekst jah-
wistyczny wyraźnie nam ułatwia. Już
wcześniej zwróciliśmy uwagę na jego lite-
racką specyfikę w tym względzie.

Jaki stan świadomości może wy-
rażać się w tych słowach: „przestraszyłem
się, bo jestem nagi, i ukryłem się”? Jakiej
prawdzie wewnętrznej słowa te odpowia-
dają? O jakim poczuciu sensu własnego
ciała świadczą? Z pewnością jest to stan
głęboko różniący się od pierwotnego. Słowa
z Rdz 3,10 świadczą wprost i bezpośrednio
o radykalnej wręcz zmianie znaczenia pier-
wotnej nagości. W stanie pierwotnej niewin-
ności nagość ta – jak stwierdziliśmy już
dawniej – nie była wyrazem braku, ozna-
czała ona pełną akceptację ciała w całej
człowieczej, a więc osobowej prawdzie tego
ciała. Ciało jako wyraz osoby było pierw-
szym znakiem obecności człowieka w wi-
dzialnym świecie. W świecie tym człowiek
potrafił od początku wyodrębnić siebie,
jakby wyosobnić – czyli potwierdzić jako
osobę – również przez swoje ciało. Nosiło
ono na sobie jakby widomy rys tej transcen-
dencji, mocą której człowiek jako osoba
przerasta widzialny świat istot żyjących
(animalia). W tym znaczeniu ciało ludzkie
było od początku wiernym świadkiem i

wrażliwym sprawdzia-
nem pierwotnej „samo-
tności” człowieka w
świecie, stając się zara-
zem, przez swą mę-
skość i kobiecość,
przejrzystym wymiarem
wzajemnego obdarowa-
nia w komunii osób. W
ten sposób ciało ludzkie
w tajemnicy stworzenia
nosiło na sobie niepo-
wątpiewalne znamię
„obrazu Boga”, stano-
wiło też swoiste źródło
pewności tego obrazu
wyrażonego w całym

człowieczeństwie. Pierwotna akceptacja
ciała była poniekąd podstawą akceptacji
świata widzialnego w jego szczytowym pun-
kcie. Dawała ona z kolei człowiekowi gwa-
rancję panowania nad światem, nad ziemią,
którą miał czynić sobie poddaną (por. Rdz
1,28).

Słowa: „przestraszyłem się, bo
jestem nagi, i ukryłem się” (Rdz 3,10)
świadczą o radykalnej zmianie tego układu.
Człowiek traci niejako tę pierwotną pew-
ność „obrazu Boga”, wyrażoną w swoim
ciele. Traci też niejako poczucie prawa do
udziału w tej widzialności świata, jaką cie-
szył się w tajemnicy stworzenia. Prawo to
znajdowało swą podstawę w głębi czło-
wieka, w tym, że on sam uczestniczył w Bo-
skim oglądzie świata i swego własnego
człowieczeństwa, co dawało mu głęboki
pokój i radość przeżywania prawdy i warto-
ści swego ciała, w całej tej prostocie, jaką
przyjęło ono od Stwórcy: „widział Bóg, że
było bardzo dobre” (Rdz 1,31).

Słowa: „przestraszyłem się, bo
jestem nagi, i ukryłem się” mówią o załama-
niu się tej pierwotnej akceptacji ciała jako
znaku osoby w widzialnym świecie. Wraz z
tym zdaje się ulegać zachwianiu akceptacja
świata materialnego w relacji do człowieka.
Słowa Boga Jahwe zapowiadają jakby wro-
gość świata, opór przyrody w stosunku do
człowieka i jego zadań, zapowiadają trud,
jakiego dozna ludzkie ciało w zetknięciu z
poddaną sobie ziemią (por. Rdz 3,17-19:
„przeklęta niech będzie ziemia z tego po-
wodu, w trudzie będziesz zdobywał od niej
pożywienie dla siebie po wszystkie dni
życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a
przecież pokarmem twym są płody roli. W
pocie więc oblicza twego będziesz musiał
zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do
ziemi, z której zostałeś wzięty”). Kresem
tego trudu, tego zmagania się człowieka z
ziemią jest śmierć: „bo prochem jesteś i w
proch się obrócisz” (Rdz 3,19).

W tym kontekście, a raczej w tej
perspektywie, słowa Rdz 3,10: „przestra-
szyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”
zdają się wyrażać jakby poczucie bezbron-
ności człowieka wobec świata, bezbronno-
ści całej jego somatycznej struktury wobec
procesów przyrody, działających z nie-
uchronną koniecznością. Może więc tkwi w
tej przejmującej wypowiedzi jakiś „wstyd ko-
nieczny”, w którym zarazem dochodzi do
głosu istota stworzona na obraz Boga, po-
wołana do tego, aby ziemię czynić sobie
poddaną, aby nad nią „panować” (por. Rdz
1,28), a ona – u początku swych historycz-
nych doświadczeń – w tak wyraźny sposób
poddana zostaje ziemi tą w szczególności
„częścią” swej transcendentnej konstytucji,
którą stanowi właśnie ciało. 

Wypada nam w tym miejscu prze-
rwać nasze rozważania na temat znaczenia
owego „pierwotnego wstydu” z Księgi Ro-
dzaju. Wrócimy do nich za tydzień.     

Cdn.

Ojciec Święty Jan Paweł II, 14 maja 1980 r.

Źródło: „Nauczanie społeczne 1980”, tom III,
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Rozpoczynamy naszą rozmowę z Bogiem Ojcem, przyzywając Go słowami Modlitwy 
Pańskiej. Dzisiaj zachęcamy, byśmy się nasycali znaczeniem jej pierwszych słów – 
inwokacji: Ojcze nasz, któryś jest w niebie …

Prośmy Boga o taką łaskę, aby dał nam serce dziecka, które modli się tak, jakby po raz 
pierwszy uczyło się pacierza i dla którego każde słowo będzie świeże i nowe.

Odcinek 50:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Obrzędy komunijne
– OJCZE   NASZ

„Ojciec” to niewielkie słowo, ale wymawia-
jąc je podczas modlitwy, zwłaszcza w wyra-
żeniu „Ojcze nasz”, otrzymujemy „pięć 
rzeczy”, mówi św. Tomasz z Akwinu. 
Przede wszystkim słowa te są „ważne dla 
pouczenia wiary”; po drugie „ważne dla 
umocnienia nadziei”; po trzecie „ważne 
dla praktykowania miłości”; po czwarte 
„jesteśmy zaproszeni do naśladowania 
(Boga)” i po piąte „wzywani do pokory”.

Pierwsze słowo modlitwy: „Ojcze” jest 
„kluczem”, które otwiera serce, by wy-
płynęła z niego szczera modlitwa. Tak 
jak kluczem otwiera się drzwi, tak zro-
zumienie, że Bóg naprawdę jest naj-
lepszym Ojcem, otwiera nasze serca, aby 
spontanicznie wydobyła się z niego dzie-
cięca modlitwa. Słowo Ojcze ma wypo-
wiadać nasze serce. Prawdziwa modlitwa 
bowiem nie z samych ust płynie, lecz 
przede wszystkim z serca. Tam bowiem 
rozbudza ją Duch Święty (por. Rz 8, 26).

Charakterystyczną cechą modlitwy 
chrześcijan jest właśnie odwaga nazy-
wania Boga Ojcem. Jezus uczy nas 
modlitwy Ojcze nasz nie tak, jak zwykły 
nauczyciel, ale jak Syn zanurzony nieustan-
nie w Ojcu. Podobnie każda mama, ucząc 
dziecko modlitwy, może mu przekazać 
tyle Boga, ile ma Go w sercu, a nie w sło-
wach. Jezus, zanurzony w Ojcu, przeka-
zuje nam nie tylko słowa modlitwy, ale 
Swoją miłość do Ojca. Dzięki Jezusowi 
poznajemy Boga wewnętrznie od strony 
Jego serca. Duch Święty zaś uczy nas 
z dziecięcą ufnością zwracać się do Boga: 
Abba, Ojcze! Uczy nas wołać do Boga 
z czułością – nie ustami, lecz sercem: 
Tatusiu!

Chrystus wielokrotnie zwracał się w taki 
sposób do Boga w różnych sytuacjach. 
Rozmawiał z Nim czule, bezpośrednio, pro-
sto, z poczuciem pełnego bezpieczeństwa. 
Słowo „Abba” wyraża nie tylko relację 
ojcowską i synowską, ale i bliskość, serde-
czną czułość. Relacja człowieka z Bogiem 
ma więc charakter synowskiej miłości.

Termin aramejski: Abba znaczy nie 
tyle poważne i szacowne: „Ojciec”, ile 
raczej dziecięce i czułe: „Tatusiu”, czy 
nawet „Kochany Tatusiu”. Abba było 
pierwszym słowem, które pojawiało 
się w gaworzeniu maluchów, kiedy 
uczyły się mówić. Trzeba pamiętać, 
że w słowie Abba ukryty jest także 
bardzo głęboki szacunek, ponieważ 
tym słowem byli nazywani mistrzowie, 
ludzie poważani, o szczególnym auto-
rytecie. A więc w słowie Abba jest 
bliskość, czułość… i ogromny szacunek.

 „Ojciec” – to jedno słowo, które streszcza 
całą Biblię. Pismo Święte pokazuje nam 
Boga Ojca jako źródło życia, źródło 
dobra, wzór miłości do końca, której 
miarą jest miłość do nieprzyjaciół. Bóg 
jest Ojcem ludzi przez fakt stworzenia.

udziału w Jego Boskim życiu w Trójcy 
Świętej. Każdy z nas jest owocem zamy-
słu Bożego. Każdy z nas jest chciany, 
każdy miłowany. Bóg zwraca się do każ-
dego z nas: Ukochałem cię odwieczną 
miłością (Jr 31, 3). Nie ma innego 
powodu, dla którego każdy z nas znalazł 
się na tym świecie. Bóg jest Miłością i ta 
Jego miłość powołała nas do życia. 
Zostaliśmy stworzeni z miłości. Tylko miłość 
Boga zdecydowała o tym, że jestem!

Bóg Ojciec nieustannie objawia, że Jego 
miłość do każdego z nas jest osobista 
i wieczna, i że On nie koncentruje się na 
naszym zachowaniu, ale na naszej relacji 
z Nim. Bóg nie tylko nas stworzył, ale 
usynowił nas i pozostaje naszym Ojcem na 
zawsze. Będę wam Ojcem, a wy będziecie 
moimi synami i córkami (2 Kor 6, 18). 

Warto zauważyć, że w Kazaniu na Górze, 
w którym pojawia się treść modlitwy Ojcze 
nasz, Bóg nazwany jest Ojcem ludzi aż 16 
razy. Spośród wszystkich bytów ziemskich 
tylko człowiek ma prawo mówić do 
Boga: „Ojcze”. Człowiek bowiem, jak 
mówią pierwsze strofy Księgi Rodzaju, 
został stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże (por. Rdz 1, 26–27) i nie ma na 
świecie takiej mocy, która by mogła za-
trzeć w człowieku to podobieństwo do Boga. 
W psalmie ósmym – tekście napisanym 
około tysiąca lat przed Chrystusem – czyta-
my piękne słowa o człowieku: Czym jest 
człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś 
go niewiele mniejszym od istot niebieskich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy (Ps 8,5–7).

Przed Chrystusem ludzie mogli poznać 
Boga tylko w sposób ogólny: rozumowo – 
jako przyczynę i cel wszystkiego co istnieje; 
w wierze – jako dawcę przymierza, opie-
kuna, wyzwoliciela z niewoli egipskiej. 
Stary Testament nazywa Boga Ojcem 
Izraela (Iz 64, 7). Bóg Ojciec jest rozu-
miany jako Ten, który jest Ojcem, ponie-
waż wybrał ten lud. Kiedy Bóg w Starym 
Testamencie jest nazywany „Ojcem”, 
zawsze chodzi tylko o rozpoznanie w Nim 
jakichś rysów ojcowskich. Jest On tam 
„tak, jak ojciec”: kochający, opiekujący 
się, przebaczający, zabiegający o dobro 
swoich dzieci.

„Jeśli nie zaczniemy modlitwy od 
tego słowa (Ojcze) – wypowiedzianego 
jednak nie wargami, lecz sercem – nie 
możemy się modlić jako chrześcijanie”. 

/papież Franciszek/

Ośmielamy się mówić 
do Boga: Abba, OJCZE!

TATUSIU!

„Jest On Ojcem: z człowiekiem (…) 
łączy Go głębsza jeszcze więź niż sama 
stwórcza więź istnienia. Jest to miłość, 
która nie tylko stwarza dobro, ale 
doprowadza do uczestnictwa we 
własnym życiu Boga (…). Ten bowiem, 
kto miłuje, pragnie obdarzać sobą”.

/Jan Paweł II Dives in miscericordia/

Nie jesteśmy na świecie przez przypa-
dek i nie zostaliśmy stworzeni w roztar-
gnieniu przez Boga, który bawił się gliną, 
bo się nudził i nie miał innego zajęcia. 
Istniejemy, bo Bóg jest Ojcem, który 
pragnął mieć dzieci, które stworzył na 
Swój obraz i podobieństwo, aby mogły 
otrzymać Jego miłość i ostatecznie dojść do

„O duszo moja, czyś nie słyszała 
niekiedy w głębi serca, jak Duch Święty 
woła: ‘Abba, Ojcze’? Możesz więc 
przypuszczać, że jesteś miłowana 
miłością ojcowską, ty, która odczuwasz, 
że Duch Święty ogarnął cię jak ogarnął 
Syna. Ufaj... ufaj nic nie wątpiąc; 
w duchu Syna rozpoznasz siebie jako 
córkę Ojca, oblubienicę i siostrę Syna”.

/św. Bernard/

Św. Augustyn napisał do chrześcijan: 
„Macie uważać Boga za Ojca. Lecz 
będziecie mieli Go za Ojca, gdy 
staniecie się Jego synami”.
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STACJA PIERWSZA
Konanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

Niech się stanie. To słowa Pana Jezusa. Wzór
oddanego Bogu oczekiwania na wypełnienie
się Jego planu. Planu, który wypełnia się przez
życie i śmierć Syna Człowieczego.

Jak często czekam zrealizowanie się jakiegoś
planu, marzenia, nawet woli Bożej. Jak często
chcę, by stało się to nie moim kosztem – od-
legły jestem od ofiary. Czy odkupienie mnie
bez mojego udziału jest możliwe?

STACJA DRUGA
Aresztowanie Jezusa zdradzonego przez Judasza

Judasz pośpiesznie przyprowadził żołnierzy do
Getsemani. „Tak wyszło”. Ten Galilejczyk wciąż
był niedorzeczny w rozumieniu szczęścia czło-
wieka i wolności dla Izraela. Pocałował Jezusa,
bo już było mu wszystko jedno. Musiał się
śpieszyć.

Jak często stawiam na siebie, jakbym sam był
miarą dobra i po prostu wiedział. Tak, jest w
moim postępowaniu pośpiech. Pełen niepokoju,
że nie zrobię, co chcę, gotów jestem zdradzać. A
potem szukać argumentów swej nieprawej nie-
winności. Czy mogę żyć bez skruchy?

STACJA TRZECIA
Jezus skazany przez Sanhedryn

Prostota słów Jezusa i nauka Ewangelii jest
niewygodna dla człowieka, który stawia się w
miejscu Boga i wie lepiej. Pośpiech, by posta-
wić na swoim wbrew oczywistości  - jest w
częsty w działaniu ludzi. Ale to nie sytuacja
sięga zenitu: Sanhedryn włącza się w przybli-
żenie oczekiwanego odkupienia. Ale jak?!

Jak często domagam się kłamstwa. Przecież
wiem lepiej, umiem, potrafię – jak faryzeusz,
uczony w Piśmie. Mogę tak postępować w każ-
dej sprawie i przeciw wielu, co dzień. Gdy
wydam wyrok – obmówię , przekażę wiado-
mość nieprawdziwą , zniszczę dobre imię... od-
chodzę zadowolony: przecież tak jest lepiej.
Czy nie mam sumienia?

STACJA CZWARTA
Piotr zapiera się Jezusa

Właściwie Piotrowi potrzebny był prosty
dowód – znak. Bardzo osobisty , być zauwa-
żony tylko przez niego. Do końca Jezus  sprze-
ciwiał się jego pysze i głupocie  by przybliżyć
go do Siebie. Związać ze sobą w życiu i zbawie-
niu.

Jak często postępuję jak niewierzący. Bagateli-
zuję prawdę i stawiam na własne rozeznanie.
Przecież to niemożliwe, żeby było inaczej, niż
wiem i myślę! Rodzice, nauczyciele – autory-
tet. Świat bez niego jest wygodniejszy. Czy nie
obawiam się, że przeoczę w małym znaku co-
dzienności spotkanie z miłosierdziem? Żebym
zdążył zapłakać, Panie!  

STACJA PIĄTA
Jezus osądzony przez Piłata

„Trudno, zrobię co chcecie” - zdaje się mówić
Piłat wobec skutecznej socjotechniki i zatwar-
działości oskarżycieli Jezusa. I wzgardził Nim.
Dalej już tylko procedura postępowania w ta-
kich przypadkach. Biczowanie, i nie ma na co
czekać! Możliwa stała się nawet „przyjaźń” -

tak poleciało ku zgubie. Ale przecież ze mną
będzie inaczej. Dlaczego wole się łudzić co do
siebie, niż zdać na Boga?

STACJA DZIESIĄTA
Jezus ukrzyżowany

Nie ma końca roszczeniom grzesznego czło-
wieka. Zawsze coś się należy. Nawet zbrukana
krwią szata Jezusa. Przypadnie – po sprawied-
liwości – zwycięzcy gry w kości. Takie przecież
jest życie – argument dający święty spokój.
Ukrzyżowanie ukrzyżowaniem, a żyć trzeba.

Jak często wybieram kompromis. Dotyczy on
spraw prostych, ale przerywa relację osobową
z bliźnim. Chodzi o korzyść. Człowiek – tylko
narzędziem, okazją do powiększenia własnego
stanu posiadania. Przecież tak jest. Trzeba się
tu śpieszyć, bo ktoś inny mnie ubiegnie... Dla-
czego nie wierzę, że to moje winy krzyżują dziś
Jezusa?

STACJA JEDENASTA
Jezus obiecuje swe królestwo dobremu łotrowi

Graniczna sytuacja w życiu człowieka nie jest
gwarancją nawrócenia i zobaczenia swej sy-
tuacji w prawdzie. Łotrów było dwóch. Obaj
winni. Jeden przekroczył siebie , mówił o raju,
w którym nie był. Uważniej patrzył na przybi-
tego do krzyża Jezusa. I łaska, i rozsądek ka-
zały mu prosić o zbawienie. Dać wyraz wierze.

Dlaczego wydaje mi się, że mam w życiu czas i
nie proszę Boga o zbawienie?

STACJA DWUNASTA
Jezus na krzyżu, Matka i uczeń

Bóg jest nieustępliwy i nie ustaje w dążeniu do
pomnożenia szans człowieka na życie wieczne.
Widząc osamotnienie Jana i to, że może nie
poradzić sobie – daje mu mistyczną drogę do
siebie, którą zrealizuje w jego życiu i ucieleś-
nia w życiu każdego człowieka Maryja. Z
ewangelicznego opisu wcale nie wynika, że
Jan zrozumiał i uwierzył pod krzyżem. Tylko
wziął Matkę do siebie. Tylko?

Czy chcę , by Maryja stała się Matką mojego
życia duchowego? Zwłaszcza, gdy nie rozu-
miem, nie wiem jak – co dzień?

STACJA TRZYNASTA
Jezus umiera na krzyżu

Bóg przekracza oczekiwania czławieka. Nie za-
spokaja ludzkiej miary oczekiwań. Czy można
pojąć zbawienie idące przez krzyż?

STACJA CZTERNASTA
Jezus złożony w grobie

Cud zmartwychwstania poprzedzony jest zwy-
kłymi i  pięknymi ludzkimi staraniami. Owinię-
cie w płótno, zioła, kamień grobowy i lękliwe
zabezpieczenie się  przed możliwą ludzką po-
krętnością i sprytem – żeby stanęło na moim,
co ucieleśnia straż u grobu. Cóż to jednak zna-
czy wobec życia, w którym wszystko jest
nowe?

Czy oczekuję na odkupienie?

W Wielki Piątek  29 marca 2002r. w rzymskim
Koloseum została odprawiona pod przewod-
nictwem Ojca Świętego Jana Pawła II,
Droga Krzyżowa według powyższych Stacji

współpraca z Herodem.

Jak często chcę widzieć tylko to, co ze-
wnętrzne. Oczekuję tylko na to, czego się spo-
dziewam i znam, jak Herod, który chciał cudu
na pokaz. Jak Piłat, który bał się, że nie do-
czeka - „z łaski cezara” -  końca misji w Pale-
stynie. Chcę być zależny od innych, od mody,
zwyczaju, grupy. Nie chcę czekać na to , że
prawda dojrzeje i zaowocuje. Mówię może
wówczas – nie rozumiem, nie czuję, nie wiem.
Czy będę wciąż uciekał przed samotnością?

STACJA SZÓSTA
Jezus ubiczowany i cierniem ukoronowany

Zewnętrznie przyklękali przecież przed Kró-
lem, Panem ich życia. Czekali na brutalną roz-
rywkę, której prowincjonalnemu garnizonowi
dostarczy słaby Galilejczyk swoim kosztem.
Umęczyli, poniżyli... żartowali. Bez współczu-
cia. Byli przecież w niezwyciężonych legionach
cesarstwa. Byli kimś!

Jak często w słowie, myśli, geście i działaniu
daję słabszym poznać, że jestem ważniejszy.
Pośpiesznie rozeznana sytuacja, pominięty
wysiłek oceny moralnej – nie szukany, ukryty,
wewnętrzny sens tego, w czym uczestniczę...
Przecież ja tylko... no, i inni też. Czy zawsze
będę mówił, że jestem niewinny?

STACJA SIÓDMA
Jezus obarczony krzyżem

Pośpiech tego dnia był ze względu na tradycję,
uświęconą od wieków, zpisaną w Piśmie,
utrwaloną w mentalności Narodu Wybranego.
Szybko, przekraczając brutalnie możliwości fi-
zyczne Skazańca. Żeby zdążyć przed zachodem
słońca. On się już nie liczy!

Jak często postępuję jak duchowy i moralny
ślepiec. Śpieszę się, by zadowolić własne prze-
konania i własną dobrą opinię o sobie. Prze-
cież nie ja to wymyśliłem! Czy warto wciąż
szukać usprawiedliwienia dla własnej woli?

STACJA ÓSMA
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Nie wiem, czy Szymon docenił to, że został
przymuszony do bliskości z Bogiem. Może
potem źle ten dzień wspominał. Pośpiesznie
wracał do domu i nie czekał na takie wydarze-
nia. Nie wiemy, co w jego życiu sprawił Bóg.

Jak często lekceważę ukryte działania Boga w
moim życiu. Mówię może, nic specjalnego nie
zauważyłem, co tak wielkiego, przecież to się
zdarza od czasu do czasu. A przecież Bóg jest
obecny w wydarzeniach. Czy nie chcę  odna-
leźć w mojej codzienności Jego Obecności?

STACJA DZIEWIĄTA
Jezus spotyka kobiety jerozolimskie

Jezus nie pozostawia wątpliwości co do tego,
że jest niewinny i żywy. Inaczej niż ludzie, któ-
rzy patrza na Niego. Ale nie gasi nadziei.
Mówi: „Jest jeszcze czas na zmianę, na nawró-
cenie”. Zatrzymanie się na samej Męce – nie-
wiele da. Nadzieja na sens umożliwia
wrośnięcie w szczep żywy, zielony, rosnący w
życie wieczne.

Jak często nie chcę się zmieniać. Trzymam się
doświadczenia jak suchego badyla, który i tak
nie da mi oparcia i złamie się. Wiem, że wielu 4  Nr 263

Bóg  jest Ojcem silnym, wiernym, wymaga-
jącym. Jest Tym, który jest obecny. Jest Tym, 
który towarzyszy. On nie tylko stoi obok, ale 
jest Tym, który chce mi pomagać. Chce dla 
mnie samego dobra, tak jak Ojciec dla swo-
jego ukochanego dziecka. Jestem dla Niego 
umiłowanym dzieckiem, nie jestem Mu oboję-
tny. Ojciec jest ze mnie dumny, raduje się 
moją obecnością, jest blisko mnie. To jest Ten 
Ojciec, który dla mnie, ukochanego dziecka 
jest gotów przemieniać rzeczywistość, w któ-
rej ja się znajduję. On chce Swymi wszystkimi 
dziełami potwierdzać Jego miłość do mnie.

Gdy nie pozwalamy, by Bóg był naszym 
Ojcem, wstępujemy w grzech, bo istotą 
grzechu jest odrzucenie synostwa Bożego. 
Grzech ma miejsce wtedy, gdy nie udaje 
nam się odpowiadać na Jego miłość i pro-
wadzenie, gdy nie chcemy żyć z Nim w tej 
osobistej i pełnej miłości relacji jako Jego 
synowie i córki.

Choć jesteśmy grzeszni, słabi i wielokro-
tnie upadamy, nadal mamy prawo mówić 
do Boga: Ojcze. Syn marnotrawny z przy-
powieści o miłosiernym Ojcu, zapisanej 
przez św. Łukasza mimo, że tak nisko upadł, 
jak to obrazowo napisał Ewangelista, jadał 
strawę, którą „żywiły się świnie" (Łk 15, 16), 
powiedział: „Wstanę i wrócę do mego 
ojca" (Łk 15, 18). To wspaniały znak 
nadziei dla nas, słabych i grzesznych ludzi! 
Ojciec Niebieski nie przestaje być dla nas 
kochającym Ojcem, także i wtedy, gdy odcho-
dzimy w daleką od miłości Ojca krainę grzechu.

Tym, co może sprawić, że my sami bę-
dziemy się oddalali, zrywali relację z Ojcem 
jest świadome odrzucanie kogokolwiek z na-
szych braci lub sióstr. Ranimy wtedy naszą 
relację z Ojcem, ponieważ w relacji z Ojcem 
pulsują, bez wyjątku, wszystkie inne Jego 
relacje z dziećmi, z ludźmi. Dlatego nie może-
my w prawdzie modlić się do Ojca jak tylko 
wtedy, gdy mówimy:” Ojcze nasz” i w tym „nasz” 
mieszczą się wszyscy nasi bliscy i wszyscy, 
których znamy, bez odrzucenia kogokolwiek.

Miłość Boża nie ogranicza się do niektó-
rych, lecz jest wspólna dla wszystkich. Do 
tego, aby modlić się za siebie przymusza 
potrzeba, jednak miłość braterska wzywa 
do modlitwy za drugiego. Wspieramy się 
wzajemnie, aby łatwiej otrzymać to, o co 
prosimy.

Ojciec przejęty jest innymi, tak samo jak 
przejęty jest moim życiem. Cieszy się każdą 
modlitwą, a najbardziej wspólną. Pierwsze 
słowa modlitwy: „Ojcze nasz” umieszczają 
nas wewnątrz modlącej się wspólnoty i ukie-
runkowują na wspólne dobro każdego jej 
członka. Gdy mówimy: „Ojcze nasz” – mówi-
my „tak” dla Kościoła, wyznajemy wiarę, że 
należymy do wspólnoty Kościoła. Słowo 
„nasz” jest mówieniem „tak” wspólnocie ludzi 
wierzących.

Jezus zbliża nas do Ojca zawsze w ko-
munii z braćmi i siostrami, z konkretnymi 
osobami. Ilekroć mówię do Boga: „Ojcze nasz”, 
odkrywam w Nim wszystkich braci i siostry, 
ponieważ w tym samym momencie, kiedy 
zwracam się do Niego, On pozostaje w za-
żyłej więzi ze wszystkimi Swoimi dziećmi, 
niezależnie od tego, jakie są relacje dzieci do 
Ojca. Kiedy wpatruję się w Jego oblicze widzę 
jak w Jego spojrzeniu odbijają się twarze 
także tych, których ja nie potrafię kochać, a Jego 
Oczy promieniują miłością do wszystkich.

Bóg nie jest tylko moim Ojcem, jest 
Ojcem naszym. Bóg jest Ojcem wspólnym 
dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Bóg 
objawiający się poprzez słowa „Modlitwy 
Pańskiej”, wyraźnie daje do zrozumienia, że 
jest Ojcem niezliczonej liczby dzieci. Pra-
gnie, abyśmy porzucili egoistyczne prze-
konanie, że można Go „mieć” do wyłącznej 
dyspozycji. Mamy otworzyć oczy na ludzi, 
którzy nas otaczają; szukać sposobów na 
tworzenie autentycznej jedności pomiędzy 
ludźmi; brać czynny udział w budowaniu 
wspólnoty z braćmi, których towarzystwo nie 
napełnia nas zachwytem – to tylko niektóre 
z powinności, jakie stają przed chrześci-
janinem, pragnącym szczerze wypowiadać 
słowa: „Ojcze nasz”.

Kiedy ktoś modli się do Ojca: „Ojcze nasz”, 
odrzucając w sercu choćby tylko jedną oso-
bę, jego modlitwa rani Serce Ojca. Nie chodzi 
tu o uczucia, które w nas różnie pracują w rela-
cjach z innymi, ale chodzi o świadome odrzu-
canie kogokolwiek. Nie da się z przekonaniem 
wypowiedzieć tych słów, gdy w swoim sercu 
podzieliło się ludzi na „braci i wrogów”. „Jeśli 
nie potrafię być bratem, z trudem będę mógł 
stać się dzieckiem tego Ojca, bo z pewnością 
jest On moim Ojcem, ale także i pozostałych 
moich braci”. /papież Franciszek/

Bóg w Jezusie Chrystusie objawia czło-
wiekowi ojcowską miłość pełną troski i czu-
łości. Na miłość tę – za wzorem Jezusa –  
chrześcijanin mówi do Boga – Abba, Ojcze. 
Kiedy mówimy do Boga: Ojcze, to nie 
wyznajemy: Boże jesteś jak Ojciec!, ale 
mówimy: Jesteś Ojcem! Skąd to wiemy? Od 
Jezusa, który nam mówi: Tak się módlcie.

Za każdym razem, kiedy odmawiamy 
modlitwę Ojcze nasz, w tych słowach jest 
Jezus i to On prowadzi naszą modlitwę. 
Nie tylko więc powtarzamy słowa, których 
nas nauczył, ale powtarzamy też to, co On 
przeżywa w swojej relacji z Ojcem, a co 
nam objawia. Także wtedy, gdy przez 
zniekształcony obraz naszego taty czy 
mamy, zostaje w nas zraniony obraz Boga 
Ojca i cierpimy z tego powodu, modlitwa 
Ojcze nasz w naszych ustach i w sercu 
pozostaje głęboko prawdziwa. Żadna bowiem 
rana, nawet śmiertelna, zadana ojcostwu 
czy macierzyństwu w naszym życiu, nie może 
uśmiercić naszej relacji z Bogiem Ojcem. Ta 
relacja jest nam dana raz i na wieczność. 
Dlatego każdy może doświadczyć piękna 
Bożego Ojcostwa, również i ten, kto został 
głęboko zraniony w relacji z ojcem czy matką.

Jako dzieci jesteśmy zależni od Ojca. Staje-
my się coraz bardziej dziećmi Bożymi przez 
łączenie się z Jezusem Chrystusem. Będąc 
uczniami uczestniczymy w relacji Jezusa do 
Ojca. Wtedy nasza zależność od Boga Ojca 
jest życiem w relacji Miłości.

„Wejdź mocno w głębię określenia: twój 
Ojciec. Jest nim Bóg. Adoptował cię z miłości. 
Prawda, że adopcje pochodzą z miłości? Roz-
koszuj się słodyczą tego, że jesteś dzieckiem 
Ojca, takiego Ojca!... Niech cię nie dziwi zwła-
szcza to imię, które On sobie nadaje: to by Go 
zmartwiło. I pomyśl, że żaden ojciec nie jest 
takim Ojcem jak On (…) możesz oczekiwać 
od Niego wszystkiego w niespodziewanych 
rozmiarach i że powinnaś starać się stale 
pomnażać swoje nieudolne słowa miłości         
i wdzięczności. Bo On czuwa nad twoim 
wnętrzem, które zna lepiej niż ty sama. On jest 
duszą twojej duszy. Uczynił w tobie swoje 
mieszkanie. Wiesz dobrze, że trzeba Go tam 
szukać często, życzyć Mu, by nadeszło jego 
królestwo, by stała się Jego wola. Proś Mnie, 
bym zwiększał twą wiarę w Jego Obecność 
wewnętrzną. Nigdy nie obawiaj się jej 
nadużyć. Prosisz o tak niewiele!” 

 /słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 2, nr 375/

„Ojcze! Pierwsze słowo, a jak wielka 
łaska! Jeszcześ nie ośmielił się zwrócić 
twarzy ku niebu, a już otrzymałeś łaskę 
Chrystusa! Ze złego niewolnika stałeś się 
dobrym synem. Dlatego rozpoczynaj nie 
od swego działania, ale od łaski Chrystusa. 
Podnieś oczy ku Ojcu, który przez obmycie 
cię zrodził, a przez Syna – odkupił”.

/Pseudo-Augustyn/

Ojcze NASZ

„Milszą Bogu jest modlitwa, której nie 
zanosi potrzeba, lecz braterstwo”.

/Jan Chryzostom/

Ochrzczeni nie mogą modlić się do 
„naszego” Ojca, nie prowadząc do Niego 
tych wszystkich, którym dał On swego 
umiłowanego Syna. Miłość Boża nie zna 
granic, nasza modlitwa również powinna 
być taka sama (…). Modlitwa do „naszego” 
Ojca otwiera nas na ogrom Jego miłości 
objawionej w Chrystusie; trzeba modlić się 
ze wszystkimi i za wszystkich ludzi, którzy 
Go jeszcze nie znają, aby wszyscy byli 
„zgromadzeni w jedno” (J 11, 52). Ta Boża 
troska o wszystkich ludzi i o całe stwo-
rzenie ożywiała wszystkich wielkich ludzi 
modlitwy; powinna ona napełnić naszą 
modlitwę wszechogarniającą miłością, 
gdy ośmielamy się mówić: Ojcze „nasz”.

/KKK 2793/

„Jeśli rzeczywiście modlimy się ‘Ojcze 
nasz’, wyzbywamy się indywidualizmu, po-
nieważ miłość, którą przyjmujemy, wyzwa-
la nas z niego. Zaimek ‘nasz’ rozpoczy-
nający Modlitwę Pańską, podobnie jak ‘my’ 
czterech ostatnich próśb, nie wyklucza 
nikogo. Aby był on wypowiadany w pra-
wdzie (por. Mt 5, 23–24, 6, 14–16) należy 
przezwyciężyć nasze podziały i różnice”.

/KKK 2792/
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Wymiary świętości Jana Pawła II
Katolicka Agencja Informacyjna i Archidie-
cezjalne Centrum Informacji zapraszają na
sesję: Wymiary świętości Jana Pawła II. Po-
czątek w środę, 23 marca, o godz. 10.00, w
Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul.
Miodowej 17/19. Program spotkania:
10.00 - wprowadzenie - kard. Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski; 
10.05 - Jan Paweł II o roli świeckich w Ko-
ściele - kard. Stanisław Ryłko, przewodni-
czący Papieskiej Rady ds. Świeckich; 
10.45 - Biografia Jana Pawła II. Punkty klu-
czowe - red. Janusz Poniewierski; 
11.05 - Kościół III Tysiąclecia - o. Maciej
Zięba OP; 
11.30 - Wymiary świętości Jana Pawła II -
ks. prof. Andrzej Szostek MIC, b. rektor KUL;
11.50 - przerwa; 
12.15 - Jan Paweł II, zwyczajny święty -
jakim go znałem - abp Mieczysław Mok-
rzycki, metropolita lwowski; 
12.40 - Przebieg procesu beatyfikacyjnego
- bp Tadeusz Pieronek; 
13.00 - Papież Miłosierdzia - s. Elżbieta Siepak
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia;
13.20 - Jan Paweł II człowiek święty (panel)
- kard. Kazimierz Nycz, abp Mieczysław
Mokrzycki, Jacek Moskwa. 

Dzień Świętości Życia
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie ob-
chodził DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się
25 marca o godz. 18.00, w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście
(ul. Świętojańska 10). Mszy św. przewodni-
czyć będzie ks. bp Tadeusz Pikus. Duszpa-
sterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej
zaprasza młode małżeństwa oczekujące
narodzin dziecka, ruchy rodzinne oraz
ruchy obrony życia, a także wszystkich
wiernych do udziału w tej uroczystości. Po
Mszy św., o godz. 19.00, spod archikatedry
wyruszy organizowany wspólnie z Diecezją
Warszawsko-Praską marsz Światło dla
Życia, który podąży na plac Piłsudskiego.
Tam młodzież z Duszpasterstwa Akademic-
kiego przedstawi widowisko plenerowe. Or-
ganizatorzy proszą uczestników marszu o
zabranie ze sobą zniczy lub świec. 
Tego dnia o godz. 18.00, w Kościele św.
Ducha przy ul. Długiej 3, nastąpi natomiast
złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji. 

Warszawskie Jerycho
Wydarzenie o nazwie Warszawskie Jery-
cho ma charakter modlitewny. Jego głów-
nym elementem jest nieustanna adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą wspólnie
podejmują ruchy, stowarzyszenia i wspól-
noty katolickie działające na terenie War-
szawy oraz mieszkańcy stolicy. Wydarzenie
to nawiązuje w swej formie do biblijnej
sceny zburzenia murów Jerycha po ich ty-
godniowym oblężeniu.
Nieustanna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, przez 7 dni, 24 godziny na dobę, bę-
dzie się odbywała w kaplicy "Res Sacra
Miser", mieszczącej się w centrum War-
szawy, przy Krakowskim Przedmieściu (bu-
dynek Caritas, blisko kościoła św. Anny).
Adoracja rozpocznie się 18 marca o godz.
15.00, a zakończy tydzień później Mszą św.
dziękczynno-błagalną o godz. 18.00. W
plan każdego dnia wpisana jest Msza św.
(pon.-pt. o godz. 18.00, sob.-ndz. o godz.
9.00), cztery części Różańca, modlitwa
Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego oraz Apel Jasnogórski. Pozostałą
część doby stanowić będą modlitwa w ciszy
oraz medytacje i śpiew poszczególnych
grup dyżurujących.

Pociągiem na beatyfikację
Dwa specjalne pociągi relacji Warszawa-
Rzym przygotowała spółka PKP Intercity w
związku z beatyfikacją Jana Pawła II. Dys-
trybucją biletów zajmują się: Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy Archidiecezji
Warszawskiej, Sekcja Krajowa Kolejarzy
NSZZ „Solidarność” oraz stowarzyszenie
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Każdy ze
składów pomieści ok. 800 osób. Zaintere-
sowanie wyjazdem jest tak duże, że wolne
pozostały jedynie miejsca siedzące (w
cenie od 620 do 690 zł). W cenę biletu wli-
czony jest przejazd w obie strony, dwa
obiady, ubezpieczenie NW i kosztów lecze-
nia oraz pakiet pielgrzyma, w skład którego
wchodzą: torba, czapeczka, chusta, chorą-
giewki i plakietka.

Symboliczny most w rocznicę
śmierci papieża

- W 6. rocznicę śmierci Jana Pawła II sze-
ściolatkowie oraz ich rodzice zbudują na pl.
Piłsudskiego most symbolizujący ich więź
pokoleniową - na konferencji prasowej po-
informował dyrektor Centrum Myśli JP2,
Piotr Dardziński. 
Tegoroczne obchody rocznicy, w dniach od
1 do 2 kwietnia, będą przebiegały pod ha-
słem: „Most. Każdy mały jest wielki”. Orga-
nizatorzy rocznicy chcieliby - w sposób
symboliczny i wpisujący się w to hasło - po-

łączyć tych, którzy urodzili się w 2005 r., czyli
dzisiejszych sześciolatków, z tymi, którzy
najprawdopodobniej przychodzili na świat w
roku 1978 (w roku wyboru kard. Karola Woj-
tyły na papieża) - rodziców, którzy słuchali
nauk Jana Pawła II i ich dzieci, które nie
miały szans na poznanie papieża Polaka. 
Dyrektor Centrum poinformował, że do ob-
chodów rocznicy śmierci papieża zostały
zaproszone szkoły, w których są sześciolat-
kowie. 1 kwietnia dzieci z 60 szkół (ok. 2
tys. maluchów) przyjdą na pl. Piłsudskiego,
gdzie zostanie zbudowany most z paczek,
które przyniosą - prawdziwy, realny most,
na który będzie można wejść. 2 kwietnia or-
ganizatorzy rocznicy zapraszają na pl. Pił-
sudskiego wszystkie dzieci, które mają 6
lat. Wraz ze swoimi bliskimi będą mogły
zbudować jeszcze jeden most, a także od-
wiedzić namiot, który będzie obrazował
szkołę "Lolka" oraz jego dom. 
2 kwietnia o godz. 21.37, przed Krzyżem
Papieskim na pl. Piłsudskiego, odbędzie się
krótkie czuwanie modlitewne.

Przygotowała A. Biesiekierska

Konkurs fotograficzny: „Przyłapani
na czytaniu”

Biblioteka Publiczna w Wilanowie zaprasza
do udziału w konkursie fotograficznym:
„Przyłapani na czytaniu”.
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.
Chcemy pokazać, że wilanowianie kochają
czytać. Chcemy zachęcić wszystkich do
jeszcze częstszego sięgania po książki,
dzięki którym nie tylko zdobywamy po-
trzebne informacje i wzbogacamy swoje
słownictwo, ale również kształtujemy swoją
wrażliwość, rozwijamy osobowość i po pro-
stu spędzamy interesująco czas, przeno-
sząc się do innej rzeczywistości… Oto
zadania, jakie powinno realizować konkur-
sowe zdjęcie. 
Dlatego próbujcie przyłapać kogoś na czy-
taniu, uchwyćcie ten moment w jak najcie-
kawszy sposób i zgłoście swoją pracę do
konkursu. Macie na to czas do 29 kwietnia
br., do godziny 19:00. Pamiętajcie jednak,
że uczestnikiem konkursu może być jedynie
osoba amatorsko zajmująca się fotografią i
że każdy może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród zwycięzcom odbędzie się 14
maja br., podczas corocznego pikniku Bib-
lioteki wilanowskiej, jak zawsze organizo-
wanego w ramach Tygodnia Bibliotek, tym
razem pod hasłem: „Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam – wchodzę”.
Więcej informacji, regulamin konkursu oraz
karty zgłoszeń na stronie: http://www.wila-
now.e-bp.pl/konkurs/index.php.
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Św. Cyprian komentując Modlitwę 
Pańską pisze: „Nie mówimy bowiem: 
‘Ojcze mój, który jesteś w niebie’, ani 
‘chleba mojego daj mi dzisiaj’. Nikt też 
nie prosi, ażeby winy zostały odpu-
szczone tylko jemu, albo żeby tylko on 
nie był poddawany pokusie, lub tylko 
on sam uwolniony od złego”.

Mam więc pamiętać, że Ojciec jest nasz, 
także wtedy, gdy rozmawiam z Nim samo-
tnie, zamknięty we własnej izdebce. Ojciec 
widzi w ukryciu wszystkie moje relacje, z któ-
rymi staję na modlitwie.

Słowa: „Któryś jest w niebie” nie ozna-
czają miejsca (przestrzeni), ale sposób 
istnienia Boga. Często kojarzymy niebo z jakimś 
konkretnym miejscem, gdzieś wysoko w górze, 
pośród gwiazd. W przekazach biblijnych 
spotykamy określenia, które są próbą ludz-
kiego wyrażenia rzeczywistości niewyra-
żalnej, jaką jest Bóg, zbawienie czy życie 
wieczne. Biblia była spisywana w czasach, 
gdy świat dzielono na „niebo i ziemię”. 
Niebo oznaczało majestat i wielkość Boga 
wszechmogącego, który jest ponad wszy-
stkim, „zasiada na niebiosach”. Ziemia zaś 
oznaczała to wszystko, co jest widzialne, 
to, co jest w posiadaniu ludzi. Stąd przyjęło 
się mówić, że niebo góruje nad ziemią. 
Słowa kamienowanego św. Szczepana: 
Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, 
stojącego po prawicy Boga (Dz 7, 56) nie tyle 
mówią więc o miejscu, w którym przebywa 
Bóg, ale o konkretnym przeżyciu człowieka, 
dostępującego łaski widzenia rzeczywistości 
niedostępnej dla ludzkich zmysłów.

Słowa „Któryś jest w niebie” znaczą też, iż 
Bóg jest nieuchwytny. Bóg jest zawsze z nami, 
jest bliski, ale jednocześnie niedostępny (nie 
jest na wyciągnięcie ręki). Nie można Go za-
garnąć, uczynić swoim bożkiem, nie można 
Nim manipulować, sprowadzać Go sobie na 
ziemię, aby realizował nasze potrzeby.

Bliskość i dalekość Boga nie są zatem 
kategoriami przestrzennymi czy geogra-
ficznymi, są kategoriami osobowymi. Jak 
obecność drogiego mi człowieka nie musi 
się wyrażać jego bliskością fizyczną – 
czasami wręcz przeciwnie, ci, z którymi 
spotykamy się na co dzień są nam bardzo 
dalecy – tak i bliskość Boga jest poza tymi 
kategoriami. Jednakże opis tej bliskości jest 
wzięty z wyobrażeń przestrzennych i ma 
charakter symboliczny.

Jezus jest tą „drabiną” łączącą niebo z zie-
mią i jednocześnie sam jest potwierdzeniem    
i wypełnieniem przyrzeczeń Przymierza. 
Ewangeliści w opisach chrztu w Jordanie 
umieszczają moment otwarcia się nieba         
w chwili, gdy Jezus wychodził z wody: Jezus 
także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otwo-
rzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego 
(por. Łk 3, 21–22). Otwarcie nieba uświadamia 
nam rozpoczęcie nowego etapu w historii 
Boga i człowieka, etapu pełnej obecności Boga, 
Jego całkowitego oddania się człowiekowi. 
Ten, który mieszka w niedostępnej światłości, 
Nieogarniony, staje się nie tylko jednym z nas, 
ale i Kimś niesłychanie bliskim, przyjacielem.

Jezus „otworzył” nam niebo przez 
swoją Śmierć i swoje Zmartwychwsta-
nie. Życie błogosławionych polega na 
posiadaniu w pełni owoców odkupienia 
dokonanego przez Chrystusa, który 
włącza do swej niebieskiej chwały tych, 
którzy uwierzyli w Niego i pozostali 
wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą 
wspólnotą tych wszystkich, którzy są 
doskonale zjednoczeni z Chrystusem. 

/KKK 1026/

Któryś jest w niebie

Niebo jest pośród nas. Jezus powiedział: 
Oto bowiem królestwo Boże pośród was 
jest (Łk 17, 21). Kiedy patrzymy w niebo, 
nasze serce wypełnia ufność, że On widzi 
nas w miejscu nawet najbardziej ukrytym, 
chroni i strzeże. Nie oznacza to, że Bóg 
jest na jakimś ciele niebieskim, ale wska-
zuje na to, że Bóg jest ponad stworzeniem, 
Bóg wykracza poza nasz świat.

Kiedy mówimy: „Któryś jest w niebie”, nie 
mamy na myśli: daleko od nas. Wprost prze-
ciwnie, nabieramy coraz większej pewności, 
że skoro Ojciec jest w niebie, to jest ponad 
wszystkim i bardzo blisko.  Jest bliski nam, jak 
nikt inny, gdyż panuje nad wszystkim. Pano-
wanie Boga w kosmosie, w świecie polega 
na Jego miłującej obecności, która przenika 
wszystko. Kiedy mówimy: „Któryś jest w niebie”, 
to wyrażamy: „Swoją miłością przenikasz 
wszystko, widzisz wszystko z góry”.  Poprzez to 
doświadczenie daru Jego obecności, my 
sami zaczynamy się otwierać i darować 
innym na drodze miłości.

Jezus mówił językiem obrazowym, zro-
zumiałym dla sobie współczesnych. Powie-
dział kiedyś: W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele (J 14, 2). Żydzi owego czasu 
znali już taki zmysłowy sposób przedstawiania 
Boga i nieba, dostępny im w świętych 
tekstach. Wiedzieli dobrze, że niebo nie jest 
miejscem, ale samym Bogiem. Wiedzieli, że 
Bóg jest Panem wszystkich, jest „Ojcem 
niebios" czuwającym nad wszystkimi swoimi 
dziećmi. W tym sensie niebo nie jest nad 
nami, ale jest w nas, choć jest całkowicie od nas 
różne. Jezus uczył, że to w Nim jest obecne 
niebo na ziemi. Kto mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca (J 14, 9). Jezus mówi, że wraz 
z Nim, Synem Bożym, przyszło na świat 
niebo, aniołowie zstępują z nieba na ziemię.

W Jezusie Chrystusie boska obietnica i lu-
dzka tęsknota spotykają się – Słowo staje się 
ciałem, a niebo otwiera się dla człowieka. 
W Ewangelii według św. Jana (koniec I w.) 
czytamy słowa Jezusa do apostołów: Zapra-
wdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie 
niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępują-
cych i zstępujących nad Syna Człowieczego 
(J 1, 51). Te słowa Chrystusa nawiązują do 
znanego obrazu z Księgi Rodzaju. Jakub 
w swej wędrówce do Charanu we śnie ujrzał 
drabinę opartą na ziemi, a wierzchołkiem 
sięgającą nieba, wstępowali po niej i zstę-
powali aniołowie. Na szczycie drabiny stanął 
Jahwe i potwierdził uroczyście Przymierze 
zawarte z Abrahamem i Izaakiem.

Tylko Jezus jest pośrednikiem pomiędzy 
niebem – niedostępnością Boga – a ziemią, 
symbolem doli i losu człowieka. „I nikt nie 
wstąpił do nieba prócz Tego, który z nieba 
zstąpił”. Jezus dokonał swej misji na ziemi, 
a Ojciec potwierdzając ją „wskrzesił Go 
z martwych i posadził po swojej prawicy na 
wyżynach niebieskich”. Nie oznacza to 
jednakże powrotu do poprzedniej sytuacji 
zamkniętego nieba, obcości dalekiego Boga. 
Każdy chrześcijanin odrodzony przez chrzest 
wraz z Jezusem jest wskrzeszony i przy-
wrócony do życia, razem z Nim posadzony na 
wyżynach niebieskich.

Dzięki dziełu, jakiego dokonał Chrystus, 
jesteśmy w stanie dosięgnąć nieba! To On 
stał się dla nas pomostem między ziemią 
i niebem. Patrząc na przepaść dzielącą te 
dwie rzeczywistości, mamy doświadczenie 
ogromu miłości Boga, który tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). To 
wypowiedziane w Ewangelii św. Jana: 
„tak”, ukazuje nam wielkość troski Boga 
o każdego człowieka: „tak dalece”, „tak
bardzo”. Tę przepaść, która dzieli Stwórcę 
i stworzenie, uświadamiamy sobie bardzo 
wyraźnie, gdy wypowiadamy słowa: 
„Któryś jest w niebie”. Jednocześnie 
świadomość szaleństwa miłości Ojca, który 
przygarnia nas w Swoim Synu i w Nim 
pozwala nazywać Siebie: „Abba”, rodzi 
w naszym sercu pragnienie okazywania się 
już tu, na ziemi dzieckiem Bożym, by 
w pełni być nim w Królestwie Niebieskim.

Jeśli uświadamiam sobie tę przepaść,  jaka 
istnieje pomiędzy Bogiem – Stwórcą 
wszechrzeczy i mną – człowiekiem, jednym 
z wielu Jego stworzeń, to przestaję traktować 
Boga w sposób pobłażliwy, z przymrużeniem 
oka, bez poszanowania Jego Ojcowskiej 
godności. On jest Bogiem, wobec którego 
drżeli święci Starego i Nowego Testamentu. 
On jest Kimś, kto także ode mnie oczekuje 
należnej czci i szacunku, dając mi prawo 
nazywania Go czułym i na wskroś dziecię-
cym: „Tatusiu”.

Żyć w niebie oznacza „być z Chrystu-
sem”. Wybrani żyją „w Nim”, ale zacho-
wują i – co więcej – odnajdują tam swoją 
prawdziwą tożsamość, swoje własne 
imię. Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie 
jest Chrystus, tam jest życie i Królestwo.

Słowa, którymi mówimy o niebie oznacza-
ją, że niebo, dom Ojca, stanowi naszą praw-
dziwą ojczyznę. Do niej zdążamy i choć 
mamy ogrom drogi do przebycia, to już do 
niej należymy. Niebo stało się dla nas 
otwarte. Już teraz przebywamy w niebie, o ile 
żyjemy w przyjaźni z Bogiem, pełni Jego 
miłości i łaski. Ta pełnia nie jest jeszcze 
ostateczna, jest natomiast przedmiotem 
naszej nadziei: Nasza bowiem ojczyzna jest 
w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy oczeku-
jemy Pana naszego Jezusa Chrystusa (Flp 3, 
20). Tak więc egzystencja chrześcijańska jest 
rozpięta jakby pomiędzy już urzeczywistnioną

/św. Ambroży, por. KKK 1025/
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GRUPA MODLITEWNA
„ODNOWY W DUCHU
ŚWIĘTYM” PRAGNIE ZA-
PROSIĆ WSZYSTKICH ZA-
INTERESOWANYCH NA
MSZĘ ŚW. O UZDROWIE-
NIE, W DNIU 27 MARCA
(niedziela) O GODZ. 15.00,
w KOŚCIELE ŚW. ANNY W
WILANOWIE. MSZĘ PO-
PROWADZI 
KS. PIOTR PIETRZAK.

Wczytując się w Ewangelię mo-
żemy z łatwością dostrzec, że posługa
uzdrawiania zajmowała obok nauczania
bardzo ważne miejsce w misji Jezusa – i
obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w
tamtejszych synagogach, głosząc Ewange-
lię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i
wszelkie słabości wśród ludu (Mt 4, 23).
Wraz z pojawieniem się Katolickiej Odnowy
Charyzmatycznej, jako jednego z owoców
Soboru Watykańskiego II, wiele osób, za-
równo konsekrowanych, jak i świeckich,
otworzyło się na dary Ducha Świętego,
zwane charyzmatami. Jednym z nich – o
doniosłym znaczeniu – jest chryzmat uzdro-
wienia. Duch Święty udzielając daru, uzdal-
nia człowieka do posługi wobec bliźnich
oczekujących Bożej interwencji. Jednakże,
aby uniknąć w tym dziele dowolności i przy-
padkowości, Kongregacja Nauki Wiary
uczyniła ważny krok w tej kwestii, publikując
w 2000 r. „Instrukcje na temat modlitw w
celu osiągnięcia uzdrowienia przez Boga”,
zredagowaną przez Komisję Doktrynalną
ICRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej
Odnowy Charyzmatycznej) z siedzibą w
Watykanie. Przypomnijmy ponadto, że pod-
czas Soboru Watykańskiego II zostały pod-
jęte m.in. dwie dużej wagi decyzje.

Pierwsza, zainicjowana przez kar-
dynała Suenensa, dotyczyła uwzględnienia
nauczania o charyzmatach w konstytucji
dogmatycznej „O Kościele” – §12 Konstytu-
cji „Lumen gentium" stwierdza, że Pan nieu-
stannie udziela wszystkim wierzącym
charyzmatów, zarówno zwyczajnych, jak i
nadzwyczajnych, dla dobra Kościoła i z
tego względu powinny być one przyjmo-
wane z wdzięcznością. Zgodnie z drugą de-
cyzją została odnowiona teologia dotycząca
sakramentów. W związku z tym w Katechiz-
mie Kościoła Katolickiego sakrament pojed-
nania oraz sakrament chorych uznano za
sakramenty uzdrowienia. Dostrzeżono bo-
wiem wymiar uzdrowienia w fakcie pojed-
nania człowieka z Bogiem i Kościołem, a
także uznano możliwość uzdrowienia fi-
zycznego za sprawą sakramentu chorych
(wcześniej zwanego i traktowanego jako

ostatnie namaszczenie). Oczywiste jest
również uzdrawiające znaczenie sakra-
mentu eucharystii oraz Słowa Bożego. Po-
nadto, w ramach ewangelicznej posługi,
zrodziło się pragnienie i możliwość organi-
zowania nabożeństw uzdrowienia. Zmiany
te są wielką szansą dla współczesnego
człowieka. Dają one namacalne świadec-
two autentyczności Dobrej Nowiny, żywej
obecności Jezusa, ukazując Jego Boską
moc, miłość i miłosierdzie wobec cierpiącej
ludzkości oraz Jego całkowite zwycięstwo
nad wszelkim rodzajem zła. Uzdrowienia są
w swej istocie znakami, które wskazują na
Boga i kierują człowieka na drogę prowa-
dzącą do Niego. Dar uzdrowienia pociąga
do głębszej relacji z Jezusem, otwiera na
modlitwę nie tylko prośby, ale także uwiel-

bienia i dziękczynienia. Jezus posyłając
apostołów, aby kontynuowali Jego zbawczą
misję, podkreślił nierozerwalny związek po-
między uzdrowieniem a głoszeniem Ewan-
gelii. Udzielił im władzy nad duchami
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli
wszystkie choroby (Mt 10, 1) i polecił im,
aby szli i głosili, że bliskie jest Królestwo
Boże, uzdrawiali chorych, wskrzeszali
umarłych, oczyszczali trędowatych i wypę-
dzali złe duchy.

Jezus Chrystus nauczył nas Mod-
litwy Pańskiej, w której prosimy Boga Ojca,
aby objął całe nasze jestestwo Swoim pa-
nowaniem – aby to Jego Królestwo pano-
wało w nas niepodzielnie: królestwo
wolności, radości i miłości; aby to Jego wola
wypełniała się w nas (odsuwając zamysły
serc naszych lub pokusy złego); aby udzielił
nam mocy płynącej z Eucharystii; prosimy
także, aby Bóg odpuścił nam nasze grze-
chy (które często są źródłem choroby), jako
i my wybaczamy (nieprzebaczenie jest
uznawane za istotną przyczynę naszych
chorób, nie tylko emocjonalnych, ale i so-
matycznych); wołamy także do Boga, aby
wybawił nas od wszelkiego zła. Jezus dał
nam w tej modlitwie skuteczną tarczę, osła-
niającą nas od wszelkiego zła, o ile zwra-
camy się do Naszego Ojca w gorliwości
serca i świadomości znaczenia mocy słów.
Modlitwę tę najczęściej po prostu odma-
wiamy, a ile jest w niej czerpania z mocy
obecności Pana? Ile autentycznego otwie-
rania się na moc płynącą ze słów, które
niosą prawdziwą przemianę, radykalną
zmianę stanu zdrowia naszej duszy, na-
szych emocji, naszych serc i zdrowia ciała?

Uczestnictwo we Mszy św. o
uzdrowienie jest szansą, aby łaska i miło-
sierdzie Boże dokonały uzdrowienia nas i
naszych zaburzonych relacji. Jeśli chodzi o
uzdrowienie nas samych, to odbywa się
ono na trzech poziomach: duchowym
(uzdrowienie umysłu i woli), psychologicz-
nym (uzdrowienie uczuć i emocji) oraz fi-
zycznym (uzdrowienie ciała). Bóg
przychodzi z łaską uzdrowienia także w sfe-
rze relacji. Mam tu na myśli relację w troja-

kim wymiarze, tzn. relację do siebie sa-
mego – wówczas, gdy jest ona zaburzona
przez brak przebaczenia sobie samemu; re-
lację z innymi ludźmi – wówczas, gdy nie-
przebaczenie dotyka innej osoby (grupy,
społeczności etc.), która nas zraniła; relacji
do Boga – wówczas, gdy przypisujemy
Bogu dramaty naszego życia i rodzi się w
nas bunt wobec Boga.

Autorefleksja i prośba do Ducha
Świętego o światło pomagają nam zidentyfi-
kować problem oraz istniejące zależności
między daną chorobą a jej faktyczną przy-
czyną. W badaniach statystycznych stwier-
dzono, iż na przykład brak przebaczenia w
momencie traumatycznym może spowodo-
wać schorzenia somatyczne albo psychiczne.

Należy także pamiętać, że istnieje

zależność pomiędzy świadomym otwar-
ciem się na zło (np. w ruchu New Age
obecne są różne kuszące propozycje ko-
rzystania z mocy, które w istocie swojej bo-
żymi nie są) a chorobą jako taką. Wśród
schorzeń emocjonalnych pojawiają się lęki,
nadpobudliwość, bezsenność; wśród scho-
rzeń uczuć – urazy, gniew, zawiść, etc.;
wśród schorzeń woli – skłonność do wszel-
kich nałogów. Ta zależność istnieje, choć
możemy jej nie dostrzegać. Bardzo istotne
jest zatem zidentyfikowanie przyczyny,
która stanowi korzeń problemu.

Oczywiście, należy pamiętać, że
istnieją takie schorzenia, które wymagają
interwencji wyłącznie medycznej lub psy-
chologicznej i nie należy z tej pomocy re-
zygnować!

Każdy chrześcijanin może prosić
za bliźnimi w modlitwie osobistej, która nie-
wątpliwie jest pełna mocy. Jednakże otwar-
cie się na modlitwę wspólnotową
przypomina nam słowa Jezusa, że gdzie
dwóch albo trzech się modli tam On jest
obecny. Ponadto Bóg działa w sposób
szczególny przez osoby obdarzone przez
Niego charyzmatem uzdrowienia. Należy
jednak pamiętać, że to nie charyzmatycy
uzdrawiają, ale Pan Bóg. Darowi uzdrowie-
nia mogą czasem towarzyszyć pewne ob-
jawy fizyczne: ciepło, chłód, prąd,
drętwienie, drżenie. Takie manifestacje
działania Ducha Świętego nie są jednak ko-
nieczne. Nie należy ich zatem szukać ani
się na nich koncentrować. Rezultaty mod-
litwy o uzdrowienie mogą następować w
różnym czasie – od sekundy po lata.
Bardzo istotne jest zalecenie, aby, jeśli to
możliwe, przed uczestnictwem we Mszy św.
o uzdrowienie nastąpiło wyrzeczenie się
grzechów osobistych przez sakrament po-
kuty i pojednania. To otwiera nas skutecznie
na działanie łaski Bożej – albowiem oczy
Pana obiegają całą ziemię, by wspierać
tych, którzy mają wobec Niego serce
szczere (2 Krn 16, 9a).
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Powiedzmy do Niego z mocą, tak by te 
słowa poruszyły nasze serce. Dziś pozwól-
my wybrzmieć słowom: „Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie”. Pozostańmy z nimi ze 
świadomością, że to Jezus wypowiada je w nas. 
Spróbujmy myśleć tylko o Ojcu – obecnym 
na dnie naszej duszy…

Ojcze Nasz Niebieski,
Prosimy Cię, daj nam łaskę modlitwy. 
Niech nasze słowa będą uświęcone 
w Sercu Matki Najświętszej,
Niech nasze myśli będą oddane 
Tobie i uświęcone.
Niech cali będziemy żywą modlitwą 
na Twoją Chwałę
Natchnij nas Święty Duchu, abyśmy 
modlili się godnie
i przez to uświęcili  swoje życie. 
Amen.

Panie, przymnóż nam wiary.

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

Wezwanie: „Ojcze nasz,któryś jest w niebie” 
traktuje o Tym, który chce, byśmy Go 
miłowali, bo jest naszym Ojcem. Traktuje 
o naszym Ojcu, co jest jasną wskazówką,
że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego 
rodzica, braćmi i siostrami w Bogu. 
Dziecięca miłość najlepszego Ojca w niebie 
i miłość bliźniego to karta wstępu do 
królestwa niebieskiego! A więc wołajmy: 
Ojcze, Tato, Tatusiu w sposób najbardziej 
intymny, czuły, bezpośredni.

  Kiedy mówię: „Któryś jest w niebie”, to wy-
znaję, że całe niebo wypełnione jest myślami
o mnie. Całe niebo tęskni za mną, tętni 
pragnieniami Ojca. Jezus w przypowieści 
o zagubionej owcy, czy odnalezionej
drachmie mówi nam, że wszystko to, co się 
dzieje dobrego na ziemi, rezonuje w niebie. 
Mówi nam o radości nieba, ale także o tym, 
że gdy ja płaczę – niebo także płacze.  
W niebie są moje modlitwy, moje łzy, moje 
słowa, uśmiechy, narzekania... Ojciec 
przechowuje je w Swojej „złotej szkatule”.

„To doskonałe życie z Trójcą Świętą, 
ta komunia życia i miłości z Nią, 
z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi 
świętymi, jest nazywane ‘niebem’. Niebo 
jest celem ostatecznym i spełnieniem 
najgłębszych dążeń człowieka, stanem 
najwyższego i ostatecznego szczęścia”. 

Gdy wypełnią się czasy, wtedy ostate-
cznie Jeruzalem niebieskie zstąpi z nieba,  
a Pan pragnącemu da darmo pić i będzie 
Bogiem dla niego. Aby Bóg był dla 
człowieka, człowiek musi być dla Boga    
i uczynienie tego prawdą i zadaniem życia 
jest treścią i zadaniem naszej egzystencji.

obecnością Boga z nami, a pełnym ujaw-
nieniem się tej obecności, na które to 
ujawnienie czekamy.

Autor: Maciej Lichota 

zadaniE 1:  Połącz odpowiednie postacie z czynami, jakich się dopuścili. 
Litery odczytane w kolejności numerycznej utworzą hasło, 
które wpisz poniżej

1. Wielki Post rozpoczyna się:

M
K
A
N

 I niedzielą Wielkiego Postu
 Środą Popielcową
 XXXIV niedzielą zwykłą
 I niedzielą Adwentu 

2. Jaki obrzęd rozpoczyna każdy Wielki Post?

S
O
K
L

aspersja
posypanie głów wiernych popiołem
poświęcenie pól 
uroczyste wyznanie wiary

3. Najważniejsze dobre uczynki to:

Ł
M
S
L

wiara, nadzieja, miłość  
modlitwa, post, jałmużna 
radość, pokój, miłosierdzie
Eucharystia, kapłaństwo, małżeństwo

4. W jakie dni odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej?

O
Y
I
Ż

w  środy
w niedziele
w  soboty
w  piątki

5. Jakie nabożeństwo w okresie Wielkiego Postu jest przeważnie
odprawiane w niedziele?

W
M
A
O

Droga Krzyżowa
Roraty
Gorzkie Żale
Nabożeństwo Majowe 

1. Piotr  ●
2. Judasz ●
3. Kajfasz ●
4. Poncjusz Piłat ●
5. Szymon z Cyreny ●
6. Weronika ●
7. Jan ●
8. Józef z Arymatei ●

→ U pomógł nieść krzyż Panu Jezusowi 
→ Ł wydał Chrystusa Piłatowi
→ Ż otarła twarz Panu Jezusowi 
→ M skazał Pana Jezusa na śmierć na krzyżu
→ N jako jedyny z Apostołów stał pod krzyżem Pana Jezusa 
→ J zaparł się trzykrotnie Pana Jezusa
→ A poprosił o ciało Pana Jezusa
→ A zdradził Pana Jezusa

hasło:  _  _  _  _  _  _  _  _

zadaniE 2:  Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach utworzą 
rozwiązanie.

rozwiązanie:  __ __ __ __ __
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__Kardynał Stefan Wyszyński

część 10

Panowanie Dawida dobiegło
końca około 970 r. p.Ch. Król nie wskazał
swojego następcy. Na tronie ojca zasiadł w
końcu Salomon. Jego panowanie wyzna-
czyło w historii Izraela jeden z nielicznych
okresów stabilizacji. Pokój polityczny umoż-
liwił rozkwit dalekosiężnego, międzynarodo-
wego handlu, który przyniósł królestwu
ogromne zyski. Kupcy handlowali z Afryką,
Egiptem, Arabią i Libanem. Jako wytrawny
dyplomata Salomon zawarł wiele politycz-
nych aliansów, przypieczętowując je rozlicz-
nymi małżeństwami z córkami swoich
sąsiadów. Według autora Pierwszej Księgi
Królewskiej harem Salomona liczył siedem-
set żon i trzysta konkubin. 

Najwspanialszym przymiotem Sa-
lomona była ponoć jego niezwykła mąd-
rość. Jak podaje Pierwsza Księga
Królewska, na pytanie Boga o to, co
chciałby od Niego dostać, Salomon odpo-
wiedział: „Racz dać Twemu słudze serce
pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i
rozróżniania dobra od zła”. W tradycji ży-
dowskiej król ten uchodzi za autora wielu
mądrości zawartych w biblijnej Księdze
Przysłów. W czasie swojego długiego pa-
nowania wielokrotnie rozsądzał spory pod-
danych. Gdy stanęły przed nim dwie
nierządnice, kłócące się o to, która z nich
jest matką dziecka, Salomon zaaranżował

prowokację: rozkazał przynieść miecz i
oznajmił, że podzieli dziecko pomiędzy ko-
biety. Jedna z nich natychmiast odstąpiła od
kłótni, prosząc o zachowanie dziecka przy
życiu. W ten sposób Salomon poznał, że to
ona jest prawdziwą matką. 

Za pośrednictwem kupieckich ka-
rawan, w orszakach egzotycznych księżni-
czek i zagranicznych poselstw ściągało do
Izraela całe kulturowe bogactwo i obycza-
jowa różnorodność ówczesnego świata.
Dwór Salomona roił się od obcokrajowców,
na targach kupcy przekrzykiwali się w roz-
maitych językach, zagraniczne obyczaje
poczęły wnikać w tradycyjny styl życia, zaś
wokół jerozolimskiej świątyni wyrosły za
królewskim przyzwoleniem przybytki
wszystkich ważniejszych pogańskich
bogów. 

Lata świetności Izraela były już
jednak policzone. Wielokulturowość i
wspierany przez Salomona kosmopolityzm
budziły odrazę wśród konserwatywnych wy-
znawców Jahwe. Ponoć sam Salomon u
schyłku życia zaczął oddawać cześć obcym
bóstwom. Nawoływano do odwrotu od po-
gańskich obrzędów i obyczajowości. Pod
koniec panowania Salomona pojawiły się
też pierwsze oznaki gospodarczej zapaści,
spowodowanej ogromnymi nakładami na
królewskie projekty budowlane. Ludność
zaczęła buntować się przeciw wyzyskowi i
przymusowej pracy na rzecz państwa. 

Po śmierci Salomona, około 930 r.
p.Ch., zjednoczone królestwo, które zaled-
wie pół wieku wcześniej stworzył Dawid,
uległo rozpadowi. Północne plemiona zało-
żyły nowe królestwo Izraela ze stolicą w Sa-
marii, zaś znacznie mniejsza, południowa
część z centrum w Jerozolimie nazywała
się odtąd królestwem Judy. Rozpad pań-
stwa miał być karą, którą Bóg wymierzył Iz-
raelowi za zdradę Salomona. 

Jakby wewnętrznych kłopotów
było mało, w kilka lat po śmierci Salomona
na Izrael napadły wojska egipskiego fa-
raona Szeszonka. W IX w. na starożytnym
Wschodzie wyrosła nowa militarna potęga.
Prężni królowie Asyrii zaczęli podbijać oko-
liczne państwa, aby pod koniec VIII w.
p.n.e. utworzyć na obszarze Mezopotamii,
Syrii i Palestyny kolejne wielkie imperium.
W 722 r. p.n.e. król asyryjski Sargton II zdo-
był Samarię i położył tym samym kres ist-
nieniu królestwa północnego. Juda ze
stolicą w Jerozolimie uniknęła niewoli, kil-
kakrotnie płacąc Asyryjczykom wysoką da-
ninę. Południowe królestwo Judy przetrwało
jeszcze 150 lat. Pod koniec VII w. p.Ch.
Asyria ugięła się pod naporem Babilończy-
ków i Medów. W lipcu 587 r. p.n.e. król ba-
biloński Nabuchodonozor II zdobył
Jerozolimę, zburzył świątynię Jahwe i przy-
musowo przesiedlił Naród Wybrany do Me-
zopotamii. W niewoli babilońskiej Izraelici
spędzili 50 lat, a do Palestyny powrócili za
czasów króla perskiego Cyrusa Wielkiego.  
Cdn.

Opracowali: K. i P. Kruszewscy

Nie ma się co dziwić, gorszyć i niepo-

koić tym, że Kościół jest stale krzyżo-

wany; jak Chrystus zwyciężył na

krzyżu, tak i Kościół zwycięża na

krzyżu i przez krzyż.   

Każda prawdziwa miłość musi mieć

swój Wielki Piątek. To nie krzyż się

chwieje, to świat się chwieje i toczy -

Krzyż stoi! 

Wobec powszechnej bezradności

współczesnego świata, pozostaje

tylko Ten - na krzyżu, z otwartym

bokiem, abyśmy się mu przyjrzeli,

abyśmy ujrzeli, kogo ludzie prze-

bodli... 

Chociażbyśmy przegrali życie w

oczach świata i świat by się nas wy-

rzekł, skazując na śmierć jak łotrów

na ukrzyżowanie - jest to ocena

świata. Pozostaje jeszcze ocena Boga.

Bóg przekreśla wyrok świata - "wi-

nien jest śmierci" i ogłasza swój Boży

wyrok - "dziś jeszcze będziesz ze Mną

w raju".   

Każda wielka sprawa wymaga

wielkiego poświęcenia i ofiary

człowieka. Dlatego nawet Bóg

Człowiek przyjął postać Sługi. 

Chodzić będę po ziemi z sercem miłują-

cym; może to być męczeństwem, ale

lepsze jest męczeństwo z miłości niż

męka nienawiści.   

Bóg jest wszechmocny we wszystkim,

może nawet ograniczyć przez miłosier-

dzie swoją sprawiedliwość, ale jest

"bezsilny", gdy idzie o tę właściwość,

którą w swej Istocie jest - "Deus caritas

est" (1 J 4,8). Nie może mnie nie miło-

wać. 

Musimy się bronić, aby naszym udzia-

łem nie stało się tak dziś powszechne

wygodnictwo i obojętność. Bóg wzywa

nas, abyśmy umieli nasze życie, wiedzę,

naukę, czas, siły fizyczne, a może nawet

daleko posunięte ich wyczerpanie, po-

święcić dla Kościoła.   

Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba

jeszcze Bogu...zawierzyć! 
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FOTOREPORTAŻ

W niedzielę, 2 marca, w Saloniku Wilanowskim odbył się wernisaż wystawy 
„Wilanowskie Talenty”. Już po raz trzeci galeria w dzwonnicy gości rodzimych artystów.

W tym roku, z uwagi na duże zainteresowanie parafian możliwością zaprezen-
towania swoich prac, wydłużono czas trwania wystawy z miesiąca do dwóch.

Wern isaż  wystawy  para f ia lne j

Obecnych powitał ksiądz Proboszcz wraz z Organizatorkami wystawy. Bardzo 
dziękował artystom za współuczestnictwo w wystawie. Za to, że zechcieli podzielić się 
z innymi swoimi natchnieniami, wrażeniami, talentem.

Obecni na wernisażu artyści opowiadali 
o swojej twórczości. Niektórzy po raz
pierwszy występowali wobec tak licznej 
publiczności. Mimo to nie odczuwano 
tremy. Nie pozwalała na to życzliwa, 
przemiła atmosfera. W końcu w galerii 

   zebrali się „sami swoi”. Ludzie twórczy 
i wrażliwi, którym sztuka w duszy gra.

Pan Jan Dominowski z rzeźbą z brązu w dłoniach.

Pani Barbara Dobrzańska prezentuje zdjęcia 
kwiatów swojego autorstwa.

Pani Maria Butkiewicz i jej akwarelowe pejzaŨe.

Pani Barbara Kazubek, a w tle jej obrazy 
wykonane haftem krzyżykowym.

Zuzia Milczarek – najmłodsza uczestniczka 
wystawy i jej różnorodne akwarele.

Pani Małgorzata Kępka „Magritta” opowiada 
o swoich pastelach.

Pan Aleksander Barzenc tu wskazuje na hafty, któ-
re własnoręcznie wykonał. Oprócz nich na wystawie 
znajdują się akwarele i obrazy olejne jego autorstwa.

Pani Ewa Brzostowska-Radziwiłłów i jej akwarele.

Pani Izabela Decewicz prezentuje własne akwarele.

Pani Barbara Moćko, a w tle płótna 
olejne jej pędzla.

Pani Janina Kanabus autorka wielu prac wyko-
nanych szydełkiem, a także haftów Richelieu.

Zamieszczone w fotoreportażu zdjęcia nie 
przedstawiają wszystkich uczestników wystawy. 
Niestety część artystów nie dotarła. Ich twór-
czość nadal możemy podziwiać w dzwonnicy 
mając nadzieję poznania autorów na kolejnym 
wernisażu za rok. Już teraz gorąco zapraszamy!

W imieniu księdza Proboszcza oraz Organiza-
torek wystaw zachęcamy Czytelników „Klimatów 
św. Anny”, ich rodziny i znajomych do częstego 
odwiedzania dzwonnicy przy okazji tej i kolejnych 
prezentacji. Prosimy o dzielenie się uwagami, 
pomysłami, najprościej wpisując je do kroniki. 

Wystawę „Wilanowskie Talenty” można 
oglądać jeszcze do końca marca. Od 1 kwietnia 
zapraszamy na okolicznościowy pokaz prac 
związanych  z kanonizacją papieża Jana Pawła II.

Do zobaczenia w Saloniku Wilanowskim!
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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z cie-
bie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez cie-
bie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska wed-
ług nadziei, 
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10 

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym
czynom, lecz stosownie do własnego posta-
nowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi cza-
sami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmier-
telność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

k o m e n t a r z

Dzięki relacji św. Mateusza dowia-
dujemy się o bardzo ważnym wy-
darzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w cza-
sie Wielkiego Postu nabiera szcze-
gólnego znaczenia. 
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypo-
mina im również o niej po przemie-
nieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu prze-
nikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umę-
czony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miło-
ści wydał samego siebie na okup
za nas. 
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeń-
stwo naszego Zbawiciela, dwa bie-
guny tej samej rzeczywistości -
prawdy o naszym zbawieniu.

ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5

Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA
Mt 17,1–9 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zapro-
wadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaś-
niała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Panie, dobrze, że tu jes-
teśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie
opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.
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1. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy
piątek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o 12.30. – dla dorosłych,
o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla
dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej.

3.

Trwa zorganizowana przez Siostry 
Pasjonistki nieustanna modlitwa różań-
cowa (Jerycho Różańcowe) w intencjach: 
naszej Ojczyzny oraz pokoju na świecie, 
a zwłaszcza na Ukrainie. Na modlitwie 
w naszych domach będziemy trwali do 
25 marca. Można również na modlitwę 
przyjść do domu zakonnego sióstr przy 
ul. Husarii 55/57. Kaplica udostępniona 
jest w tym czasie do godz. 22.00. Swój 
udział w modlitwie można jeszcze 
zgłaszać u siostry w zakrystii, jak również, 
dzwoniąc do domu sióstr.

4.

5.

Po raz drugi organizujemy na terenie na-
szej parafii zbiórkę makulatury na studnie 
w Sudanie. Będzie ona przeprowadzona 
w dniach 19 – 24 marca br. Makulaturę 
będzie można składać do podstawionego 
na terenie parafii kontenera.

6.

Świece Caritas na stół świąteczny można 
nabyć przed kościołem. Pragniemy przy-
pomnieć, że za środki uzyskane ze sprze-
daży Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
prowadzi działalność charytatywną, niosąc 
pomoc najbardziej potrzebującym.

7.

Zapraszamy wszystkich chętnych do śpie-
wania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek 
i w Wielką Sobotę na naukę śpiewu zaraz 
po nabożeństwie Gorzkich Żali do Kanonii. 
Ciemna Jutrznia jest modlitwą brewiarzo-
wą o specjalnej, dostosowanej do dni 
Triduum, treści. Jest to nasz wyraz czuwa-
nia z Chrystusem, szukaniem Go. Nasze 
czuwanie, szukanie Boga, jest zarazem 
oczekiwaniem Jego zmartwychwstania.
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8.

We środę 26 marca br., w naszym 
kościele po Mszy św. o godz. 18.00. 
planowane jest trzecie spotkanie z cyklu: 
Poznaj rozwiązania Boże na różne 
sytuacje życiowe. W ramach spotkania 
będzie wyświetlony film pt. „Bogacz           
i Łazarz”, a po filmie zostanie omówiony 
temat: Jak gromadzić skarby po Bożemu? 
Plan spotkań znajduje się w gablocie 
przed kościołem.

Zgodnie z rozporządzeniem Księdza 
Kardynała Kazimierza Nycza rozpoczęli-
śmy w Archidiecezji Warszawskiej przygo-
towanie do Światowych Dni Młodzieży, 
które odbędą się w 2016 r. Wszystkich, 
którzy chcieliby włączyć się w przygoto-
wania mające na celu przyjęcie młodzieży 
z całego świata jak również wszyscy, któ-
rzy chcieliby czynnie uczestniczyć w reali-
zacji ŚDM na terenie naszej diecezji 
zapraszamy do współpracy. Zapraszamy 

Przed kościołem członkowie Kół Żywego 
Różańca zbierają ofiary na kwiaty do 
Grobu Pańskiego.

9.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

-   Wojciech Sławomir Pyzel, kawaler 
z parafii tutejszej
i Olga Katarzyna Prasek, panna 
z parafii pw. św. Józefa w Warszawie
– zapowiedź II.

- Adam Żurawski, kawaler z parafii 
tutejszej  
i Ewa,     Małgorzata Mikulska, panna 
z parafii tutejszej

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

12.

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

13.

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

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

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

10.

11.

– zapowiedź II.

-  Kamil Fadygowski, kawaler z parafii 
tutejszej
i Angelika Kłos, panna z parafii pw.      
św. Wojciecha i MB Różańcowej w Nieliszu

zapowiedź I.
-  Marcin Eugeniusz Ksokowski, kawaler    
z parafii tutejszej
i Marta Katarzyna Skrocka, panna             
z parafii pw. Ŝw. Jana Chrzciciela             
w Grabowie

–

zapowiedź I.

W naszej parafii pragniemy stworzyĺ 
wspólnotę Domowego Kościoła. MağŨeŒ-
stwa zainteresowane tŃ formŃ duszpas-
terstwa zapraszamy na spotkanie, kt·re 
odbňdzie siň w sobotň 29 marca br.o godz. 
16.00., w dzwonnicy. Dodatkowe informa-
cje u ks. Michağa.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i 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.

Dziś, na Mszy św. o godz. 13.00. zostaną 
sprowadzone relikwie bł. o. Stanisława 
Papczyńskiego, założyciela Zgromadze-
nia Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia NMP i spowiednika króla Jana III 
Sobieskiego.

młodzież licealną i studentów do grup 
formacyjnych przygotowujących do podję-
cia posługi wolontariatu, wymagana jest 
znajomość języka angielskiego. Prosimy 
też rodziny, które mogłyby przyjąć do 
swoich domów młodzież z zagranicy 
o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej.

–
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