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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
1 Sm 16, 1b.6–7.10–13a

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.  

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–6

Chwała Tobie, Królu wieków.

Oto słowo Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 8, 12b

EWANGELIA krótsza 
J 9, 1.6–9.13–17.34–38

Oto słowo Boże.

Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
pozwała mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 5, 8–14

   Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz 
teraz jesteście światłością w Panu: 
postępujcie jak dzieci światłości. Owocem 
bowiem światłości jest wszelka prawość 
i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest 
miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowoc-
nych czynach ciemności, a raczej piętnując, 
nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich 
się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. 
Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane 
stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, 
co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się 
mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań 
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

  Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą 
twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego 
Betlejemity, gdyż między jego synami 
upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, 
spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością 
przed Panem jest Jego pomazaniec”. 
Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj 
ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, 
gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem 
człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek 
patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na serce”.
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu 
swoich synów, lecz Samuel oświadczył 
Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. Samuel 
więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy 
młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze 
najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel 
powiedział do Jessego: „Poślij po niego 
i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy 
uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc 
i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne 
oczy i pociągający wygląd.
Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. 
Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił 
go pośrodku jego braci. Począwszy od tego 
dnia duch Pana opanował Dawida.

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego 
człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i 
nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do 
niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”- 
co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, 
obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i 
żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, 
a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego 
podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedaw-
no jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. 
A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi 
błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
„Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie 
zachowuje szabatu”.  Inni powiedzieli: „Ale 
w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki?”.  I powstało wśród nich 
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do 
niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w 
związku z tym, że ci otworzył oczy?” 
Odpowiedział: „To prorok”.  Na to dali mu 
taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grze-
chach, a śmiesz nas pouczać?” I precz go 
wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go 
precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy 
ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On 
odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym 
w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: 
„Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi 
do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, 
Panie!” i oddał Mu pokłon.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
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K OM E N T A R Z 
  W tę niedzielę kolejna uczta Słowa, 
Słowa przepięknie wieloznacznego, 
bogatego. Niewidomy od urodzenia 
zaczyna widzieć. Opis tego cudu to 
zaledwie dwa zdania. Cały, przyznajmy – 
długi, fragment Ewangelii, mówi o czymś 
więcej: o niezwykłym procesie, jaki 
dokonał się w jego życiu i może się 
dokonać w każdym z nas.
   Bóg otwiera oczy: uczy nas patrzeć. 
Uczy Samuela patrzeć swoimi oczami: 
widzimy, jak prorok najpierw korzysta 
z ludzkiego wzroku, by w końcu 
widząc jak Bóg dostrzec Dawida.

   Niewidomy od urodzenia to każdy, kto 
widzi po ludzku. Przecież faryzeuszów, 
nie mających zapewne problemów ze 
wzrokiem, Jezus nazywa ślepymi. 
I jeszcze jeden szczegół: nawet po 
uzdrowieniu św. Jan nazywa człowieka 
niewidomym. Dlaczego? Bo niewidomy 
od urodzenia zaczyna widzieć wtedy, 
gdy mówi swoje ostatnie dwa słowa 
w Ewangelii: Wierzę, Panie.

ks. Przemysław Śliwiński

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.



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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ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW – BŁ.JAN PAWEŁ II
  25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodziliśmy 
ustanowiony z inicjatywy Kościoła Dzień Świętości Życia.

    To odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego cel został 
określony w encyklice „Evangelium vitae” (1995), która budzi nasze sumienia 
i uwrażliwia na sens i wartość ludzkiego życia.

  Człowiek jest powołany do pełni życia, 
która przekracza znacznie wymiary jego 
ziemskiego bytowania, ponieważ polega na 
uczestnictwie w życiu samego Boga.

   Już Sobór Watykański II w jednej z wypo-
wiedzi, która do dziś zachowała swą 
dramatyczną aktualność, potępił stanowczo 
liczne zbrodnie i zamachy wymierzone 
przeciw życiu ludzkiemu.

   Przypominając po trzydziestu latach sło-
wa Soboru,  raz jeszcze i równie stanowczo 
potępiam w imieniu całego Kościoła te 
przestępstwa, w przekonaniu, że wyrażam 
w ten sposób autentyczne odczucia każde-
go prawego sumienia: ,,Wszystko co godzi 
w samo życie, jak wszelkiego rodzaju 
zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, 
eutanazja i dobrowolne samobójstwo; 
wszystko, cokolwiek narusza całość osoby 
ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane 
ciału i duszy, próby wywierania przymusu 
psychicznego; wszystko co ubliża godności 
ludzkiej, jak  nieludzkie  warunki życia, 
arbitralne aresztowania, deportacje, niewol-
nictwo, prostytucja, handel kobietami i mło-
dzieżą; a także nieludzkie warunki pracy,   
w których traktuje się pracowników jak 
zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne 
odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym 
podobne sprawy i praktyki są czymś 
haniebnym; zakażając cywilizację ludzką 
bardziej hańbą tych, którzy się ich dopusz-
czają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są 
jak najbardziej sprzeczne z czcią należną 
Stwórcy”. Nawet medycyna, która  z tytułu 
swego powołania  ma służyć obronie życia 
ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych 
dziedzinach staje się coraz częściej 
narzędziem czynów wymierzonych przeciw 
człowiekowi i tym samym zniekształca 
swoje oblicze, zaprzecza samej sobie
i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają.

 (…) Świadoma i dobrowolna decyzja 
pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej 
jest zawsze złem z moralnego punktu 
widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani 
jako cel, ani jako środek do dobrego celu.

   (…) Przykazanie ,,nie zabijaj’’ stanowi więc 
początek drogi prawdziwej wolności, która 
prowadzi nas do energicznych działań na 
rzecz obrony życia i kształtowania określo-
nych postaw i zachowań  jemu służących.

  (…) Stwórca powierzył życie człowieka 
jego odpowiedzialnej trosce nie po to, by 
nim samowolnie dysponował, ale by go 
mądrze strzegł oraz zarządzał nim wiernie 
i z miłością.

  (…) Gdy zatem zanika wrażliwość na 
Boga, zostaje też zagrożona i zniekształ-
cona wrażliwość na człowieka. Osłabienie 
wrażliwości na Boga i człowieka (…) kształ-
tuje „kulturę śmierci”, posuwając się nawet 
do tworzenia i utrwalania prawdziwych 
„struktur grzechu”, wymierzonych przeciw 
życiu. Sumienie, zarówno indywidualne, jak 
i społeczne, jest dziś narażone na bardzo 
poważne i śmiertelne niebezpieczeństwo: 
polega ono na „zatarciu granicy między 
dobrem a złem” w sprawach dotyczących 
fundamentalnego prawa do życia.
   (…) Jednakże żadne okoliczności, ani 
próby zagłuszania nie zdołają stłumić głosu 
Boga, który rozbrzmiewa w sumieniu 
każdego człowieka: właśnie w tym ukrytym 
sanktuarium sumienia człowiek może się 
zawsze nawrócić i znów wejść na drogę 
miłości, otwarcia się na innych i służby 
życiu ludzkiemu.

  (…) Jesteśmy wezwani, aby kochać 
i szanować życie każdego człowieka, oraz 
dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by 
w naszej epoce, w której mnożą się zbyt 
liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie 
nowa kultura życia, owoc kultury prawdy  
i miłości.

   (…) Tą, która przyjęła ,,Życie’’ w imieniu 
wszystkich i ku pożytkowi wszystkich, była 
Maryja, Dziewica-Matka. Jest Ona zatem 
bardzo ściśle i osobiście związana 
z Ewangelią życia. Przyzwolenie Maryi, 
wyrażone w momencie Zwiastowania i Jej 
macierzyństwo, znajdują się u samego 
źródła tajemnicy życia, które Chrystus 
przyniósł ludziom (por. J 10,  10). 

/fragmenty/

  Jest to bowiem akt poważnego nieposłu-
szeństwa wobec prawa moralnego, co więcej 
wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; 
jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi 
cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt 
nie może dać prawa do zabicia niewinnej 
istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, 
dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieule-
czalnie chory, czy umierający.  Ponadto nikt 
nie może się domagać, aby popełniono ten 
akt zabójstwa wobec niego samego, lub 
wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, 
nie może też bezpośrednio ani pośrednio 
wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma 
prawa do tego zmuszać, ani na to przyzwalać”.

   (…) Bronić życia i umacniać je, czcić je     
i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza 
każdemu człowiekowi, powołując go – jako 
swój żywy obraz  –  do udziału w Jego pano-
waniu nad światem.

  (…) Żaden człowiek nie może jednak sa-
mowolnie decydować o tym, czy ma żyć, czy 
umrzeć; jedynym i absolutnym Panem, wład-
nym podjąć taką decyzję, jest Stwórca – Ten, 
w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” 
(Dz 17, 28). 

 (…) Jesteśmy dziś świadkami deptania 
fundamentalnego prawa do życia wielkiej 
rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich 
jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie-
narodzone.

  (…) Życie ludzkie jest święte i nienaru-
szalne w każdej chwili swego istnienia, także 
w fazie początkowej, która poprzedza naro-
dziny. Człowiek już w łonie matki należy do 
Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, 
tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, 
gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrio-
nem i potrafi w nim dostrzec dorosłego czło-
wieka, którym stanie się on w przyszłości i któ-

     r     ego dni są już policzone, a powołanie już zapi-
sane w ,,księdze żywota” (por. Ps 139, 1.13–16).

Opracowanie: M.J.

Encyklika 
„ EVANGELIUM 

VITAE”
Ewangelia życia
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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

Kontynuujemy naszą rozmowę z Bogiem, przyzywając Go słowami Modlitwy 
Pańskiej. Dzisiaj zachęcamy, byśmy zatrzymali się nad imieniem Boga …

Czy imię Boga podobne jest do imion ludzi? Jakie właściwie jest Jego imię?

Odcinek 51:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
–
–

   W Piśmie Świętym wielkie znaczenie ma 
nadanie lub poznanie czyjegoś imienia. Imię 
w kulturze Izraela nie było tylko umowną 
nazwą określającą jakąś rzecz lub osobę. 
Było ono objawieniem wnętrza, ujawnieniem 
treści, odbiciem istotnej rzeczywistości. 
W symbolicznej opowieści o raju natchniony 
autor chcąc powiedzieć, że Bóg ustanowił 
człowieka panem stworzenia, że dał mu 
możność poznawania rzeczywistości tego 
świata, ukazuje to w scenie, w której Bóg 
przyprowadza wszystkie zwierzęta do 
Adama, a Adam nadaje każdemu z tych 
stworzeń imię.

Dla semity imię oznacza nie tylko istnienie 
danej osoby, ale także sposób jej istnienia. 
Dlatego wszystko co istnieje posiada imię. 
Oznacza, że jest i wiem jak istnieje. Co nie 
posiada imienia, nie istnieje.

W tradycji judaistycznej poznać imię 
człowieka było równoznaczne z odkryciem 
tajemnicy jego istnienia, powołania. Zawsze 
więc starano się wybierać dla nowonaro-
dzonych dzieci takie imiona, które odda-
wałyby coś dla nich szczególnego, niepowta-
rzalnego. Kiedy zmieniał się radykalnie 
kierunek życia konkretnego człowieka, 
wiązało się to także ze zmianą jego imienia 
– przykładami mogą być: Abraham
(najpierw Abram), Izrael (przedtem Jakub), 
Piotr (wcześniej nazywany Szymonem), 
Paweł (przed nawróceniem znany nam jako 
Szaweł) oraz wiele innych osób. Pismo 
Święte ukazuje w ten sposób szczególny 
wybór jakiegoś człowieka przez Boga 
i przeznaczenie go do specjalnej misji. 

Spotykamy się z przypadkami, gdy imię 
zostaje nadane przez anioła jeszcze nie 
narodzonemu dziecku (tak było na przykład 
z narodzinami świętego Jana Chrzciciela, 
podobnie też Maryja otrzymała polecenie 
nadania imienia Jezus naszemu Panu). 
Imię w tym wypadku określało misję, do 
jakiej Bóg powołuje.

 Kiedy wypowiadam imię znanej mi osoby, 
także wtedy kiedy nie jest obecna, kiedy 
rozmawiam o niej, wtedy staje się obecna 
nie tylko w moich słowach, ale w myślach, 
uczuciach. W mojej wyobraźni spontanicznie 
pojawiają się rysy jej twarzy, widzę jej oczy, 
może nawet słyszę jej głos. Przed oczami 
staje mi istota z jej zewnętrznymi 
i wewnętrznymi cechami, bogactwem, z jej 
tożsamością. Widzę to coś, co charaktery-
zuje jej odmienność.

imię Boże utożsamia się z samym Bogiem. 
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest Jego imię" śpiewała Matka 
Najświętsza w Magnificat. „Niech wielbią imię 
Twoje wielkie i straszne, bo ono jest święte" 
czytamy w Psalmie 99. „Ojcze, wsław Twoje 
imię!" modlił się Pan Jezus (J 12,28).

Dopiero Mojżeszowi objawiona została 
tajemnica imienia „Jahwe” – „JESTEM, 
KTÓRY JESTEM” (por. Wj 3, 14). Kiedy 
później Bóg zapowiada przyjście na ziemię 
Zbawiciela – Mesjasza, określa Go mianem 
„Emmanuela” – „Boga z nami” (por. Iz 7,14). 
Zarówno więc imię „Jahwe”, jak określenie 
„Emmanuel” idą wyraźnie po linii zapew-
nienia narodu wybranego o stałej obecności 
Boga w jego historii.

Starotestamentalne imię „Jahwe” – 
„Jestem, Który Jestem" spełniło wielką rolę 
w dziejach objawienia. Bibliści, analizując 
specyficzną strukturę języka hebrajskiego, 
dopatrują się w owym „Jestem" dodatkowej 
głębi: „Jestem jako kochający", „Jestem jako 
źródło wszelkiego istnienia" itp. W czasach 
powszechnego wielobóstwa imię to zawie-
rało wyznanie monoteizmu: ludzie wierzą w róż-
nych bogów, ale jeden tylko Bóg jest praw-
dziwy. Ten, który kazał się nazywać 
JA JESTEM.

Tuż przed tym, kiedy Bóg objawił Swoje 
imię Mojżeszowi, ten widzi krzak, który płonie 
i nie spala się – płomień ten jest znakiem 
obecności Boga. I z tego ognia Bóg mówi: 
„Jestem, Który Jestem”. I dodaje, że jest 
Bogiem ojców, po czym wysyła Mojżesza; by 
w imię Boga wyzwolił swój lud. Bóg objawiając 
swe imię okazuje niewyobrażalną wręcz łaskę 
– objawia coś najgłębiej związanego z Jego 
bytem, odsłania swoje oblicze. To „Jestem, 
Który Jestem” Izraelici rozumieli bardzo 
konkretnie – że Bóg ojców jest z nimi, a 
zarazem rozumieli to dynamicznie – „jest” to 
zarazem i jest, i był, i będzie, przebywa 
razem ...

Imię

Imię to nie tylko wyraz. W ostatecznym 
wymiarze imię utożsamia się z osobą 
w takim stopniu, w jakim jest mi ona bliska. 
Jeśli ktoś swoją żonę nazywa „Basią”, Basia 
nie jest dla niego wyrazem, którym on 
oznacza swoją żonę, Basia to jest po prostu 
jego żona.

Przez obietnicę daną Abrahamowi 
i przez przysięgę, która jej towarzyszy 
(por. Hbr 6, 13) działa sam Bóg, ale 
nie ujawnia swego imienia. Zaczyna je 
objawiać Mojżeszowi, a ukazuje je 
całemu ludowi, wybawiając go od 
Egipcjan: okrywa się chwałą (Wj 15, 1). 
Od zawarcia Przymierza na Synaju ten 
lud jest „Jego” ludem i powinien być 
„narodem świętym" (lub konsekrowa-
nym – to samo słowo w języku hebraj-
skim) (por. Wj 19, 5-6.), gdyż mieszka 
w nim imię Boże.

Obrzędy komunijne
OJCZE NASZ
Święte imię Twoje

W naszych czasach, obierając imię dla 
dziecka wybieramy mu patrona, któremu 
oddajemy w opiekę dziecko. Imię dla 
Hebrajczyków znaczyło dużo więcej niż dla 
nas. Imię określało istotę osoby, także jej 
zadania i moc. Wszystkie żydowskie imiona 
coś znaczą. Rodzice nadając imię swojemu 
dziecku chcieli wypisać mu program życiowy.

Objawić komuś własne imię to tyle, co 
odkryć przed nim swoją tajemnicę, 
wprowadzić go do sanktuarium ludzkiej 
prywatności i intymności. Uczynić znanym 
imię człowieka wobec drugiej osoby, to rów-
nież zaprosić tę osobę, aby weszła z nami 
w relację zupełnie szczególnej bliskości 
i braterstwa. Zwracanie się po imieniu 
wyraża przede wszystkim bliską relację 
międzyosobową. Dlatego jesteśmy po 
imieniu tylko z ludźmi, którzy są nam w jakiś 
sposób bliscy.

Słowa „Tato”, „Mamo" oznaczają jedyną 
dla dziecka osobę na świecie, z którą łączy je 
najserdeczniejsza bliskość. Dziecko swojej 
matki zwykle nie nazywa jej imieniem 
własnym, nazywa ją „mamą”, i to jest 
najprawdziwsze imię. „Mama" nie jest 
wyrazem, jakim dziecko określa kobietę, 
która je urodziła; w to słowo wkłada zaś 
swoje przywiązanie do matki, wszystkie lata 
ich wzajemnej bliskości.

Tylko przy takim rozumieniu mają sens 
liczne wypowiedzi biblijne na temat imienia 
Bożego: o ile nie chodzi tu o wyraz, o ile

Imię Boga
Naród wybrany w Starym Testamencie 

nazywał Boga różnymi imionami: „Bóg 
ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba” (por. 
Wj 3.6.13); „Elohim” – „Bóg” (por. Rdz 1, 1); 
„El Szaddaj” – „Bóg – Ten z góry” (por. Rdz 17, 
1); „Adonai” – „Mój wielki Pan” (por. Hi 28, 28)…

/KKK 2810/



6

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
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Imię Boga wyraża istnienie w najwię-
kszym stopniu, nie równa się z nim żadne 
inne. Kiedy Jahwe mówi Swoje imię, wtedy 
wyjawia cząstkę Swojej najgłębszej Istoty. 
Co jest Istotą Boga, którą wyjawia, na tyle 
na ile możemy ją pojąć? Jest nią nieu-
stanna, miłująca, osobowa Obecność – 
JESTEM TYM KIM JESTEM. Jego imię nie 
tylko mówi mi, że On istnieje, ale że istnieje 
dla mnie, jest zwrócony ku mnie. Bóg ma 
imię, które mówi mi, że On jest nieustannie 
ze mną. Doświadczalne poznanie imienia 
Bożego oznacza doznanie obecności 
i opieki Bożej.

Jest jeszcze jedno imię Boże, objawione 
w Ewangelii. Jest to imię Jednorodzonego 
Syna Bożego, równego Przedwiecznemu Ojcu, 
który dla naszego zbawienia uniżył się i stał 
się człowiekiem. JEZUS (hebr. Jehoszua) 
znaczy „Jahwe zbawia”. W Ewangelii św. Jana 
znajduje się kilka przejrzystych aluzji Pana 
Jezusa, w których daje On do zrozumienia, 
że On sam jest Jahwe, TYM KTÓRY JEST: 
„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, 
wtedy poznacie, że JA JESTEM” (J 8, 28); 
„abyście uwierzyli, że JA JESTEM” (J 13, 39). 
Raz, przy okazji takiej wypowiedzi, 
słuchacze porwali kamienie, aby Go zabić 
(por. J 8, 58n), bluźnierstwem uznali to, że 
czyni się równym Bogu.

Przypisujemy Bogu określenia, które 
pochodzą z Pisma Świętego, takie jak 
Jeden, Wszechmocny, Sprawiedliwy itd. 
Żadne jednak imię, którym nazywamy Boga, 
nie może objąć całej Jego doskonałości 
i świętości. On wszystko przekracza. Imiona 
Boga przewyższają swym znaczeniem to, 
w jaki sposób człowiek używa ich w odnie-
sieniu do stworzeń. Zatem, przykładowo, 
Bóg nie jest Sprawiedliwy, ale jest Ponad-
Sprawiedliwością, nie jest Życiem, ale jest 
Ponad-Życiem. Pseudo-Dionizy pisał o Bogu: 
„Ta najdoskonalsza przyczyna wszystkiego 
jest bowiem ponad wszelkim potwierdzeniem 
i ponad wszelkim zaprzeczeniem; wyższa 
nad wszystko, całkowicie niezależna od 
wszystkiego i przenosząca wszystko”. Ozna-
cza to, że żadne imię nie może objąć Boga, 
gdyż jest On nieskończenie doskonalszy od 
tego, na podstawie czego przyznaje się Mu 
jakieś imię.

Imię Boga jest tajemnicze. Kiedy pierwszy 
raz w historii, Bóg odsłania to, kim jest, mówi:  
„JESTEM, KTÓRY JESTEM”, „JESTEM, 
Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg 
Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To 
jest imię moje na wieki i to jest moje 
zawołanie na najdalsze pokolenia” (por. Wj 
3, 14–15). I nic więcej nie mówi o Sobie. Bóg 
przedstawia się w pierwszej osobie.

Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej 
osoby, nazywając Go „Jahwe”, tzn. „Jest”. 
Nawiązywali oni kontakt z Bogiem poprzez 
dane im Jego imię, które było Obecnością 
i Mocą wyzwalającą. I właśnie dlatego, że 
imię tak się łączyło z obecnością Boga, czcili 
je do tego stopnia, że unikali nawet 
wymawiania go. Żydzi zwracali się do Boga 

używając takich zwrotów, jak: Elohim – Bóg, 
Bore – Stwórca, EJ Roi – Bóg Widzenia, 
Rachum – Bóg Miłosierny, Szemajja – Bóg 
Nieba, Elohe Kolam – Bóg Wieczny, Sabaoth 
– Bóg Zastępów, Adonaj – Pan, Melek – Król,
Szofet – Sędzia, Goel – Odkupiciel, Szaddaj 
– Wszechmogący, Kadosz – Święty, Rofe –
Uzdrowiciel, Roeh – Pasterz.

Jedynie arcykapłan mógł raz w roku, 
w miejscu najświętszym, wymówić imię Boga 
poprawnie. Dla Żydów bowiem imię Boga było 
samym Bogiem, było niewysłowioną święto-
ścią, której człowiek pod groźbą śmierci nie 
mógł w żaden sposób dotknąć. Poznanie 
czyjegoś imienia w ich rozumieniu było jakby 
częściowym uchyleniem drzwi do poznania 
istoty jakiegoś człowieka, gdyż imię było 
nierozerwalnie z nim związane, zawierało 
jakby w zalążku przeszłość ich rodu i historię 
narodu. Wydarzenie, jakim było dla Żydów 
poznanie imienia Boga, było jakby rozpoczę-
ciem na nowo ich losów, od teraz już na 
zawsze włączonych w dzieje objawiającego 
się Boga.

Chrześcijaństwo, wyrosłe w bliskości 
judaizmu, zmieniło radykalnie stosunek do 
imienia Bożego, które przestało być trakto-
wane jako samodzielna i odrębna świętość, 
ale zachowało tę samą cześć i bojaźń wobec 
świętości Boga.

Jezus Chrystus objawił nam nowe imię 
Boga: OJCIEC. Kiedy wsłuchujemy się 
w modlitwy Chrystusa, zapisane na kartach 
Ewangelii, od razu słyszymy, że Boga nazywał 
najczęściej Ojcem: „Ojcze, nadeszła godzina 
Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie 
nią otoczył" (J 17, 1); „Ojcze Święty, zachowaj 
ich w Twoim imieniu" (J 17, 11); „aby stanowili 
jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, 
a Ty we Mnie!" (por. J 17, 21-22); „Wysławiam 
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawi-
łeś je prostaczkom" (Mt 11, 25); „Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha mojego" (Łk 23, 46).

Również nas uczył, abyśmy właśnie w tym 
imieniu zbliżali się do Boga: „Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje” (Mt 
6, 9). Ten, Który Jest, jest Ojcem – naszym 
Ojcem. Wolno nam mówić do Boga Jego 
własnym imieniem: „Ojcze”, bez lęku. 
Wskazuje to na powołanie nas do niesły-
chanej bliskości – do bliskości synów, do takiej 
jedności, która przemienia nas w nowe 
stworzenia. Bóg niejako przenosi nas przez 
tę przepaść, którą w sposób naturalny jako 
Jego stworzenia jesteśmy oddzieleni od 
„Jestem, Który Jestem”, i chce nas wprowa-
dzić w samo wnętrze swojej Boskości.

Jezus Chrystus objawił nam jeszcze 
głębiej imię Boga, doskonale odsłaniające 
prawdę Bożej miłości do ludzi. Jezus 
podczas Ostatniej Wieczerzy modli się 
słowami: „Objawiłem im Twoje imię i nadal 
będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie 
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17, 
26). Warto tu zauważyć, że istnieje związek 
między gorejącym krzewem na pustyni, 
gdzie zostaje objawione imię Boga po raz 
pierwszy, i krzyżem Chrystusa, na którym 
Jezus objawia imię Boga, jako Miłość bez 
granic, miłość do nieprzyjaciół.

W końcu, to w Jezusie imię świętego 
Boga zostało nam objawione i dane w ciele 
jako Zbawiciel. Objawione przez to, kim On 
Jest, przez Jego Słowo i Ofiarę. Stanowi 
ono centrum modlitwy arcykapłańskiej: 
„Ojcze Święty... za nich Ja poświęcam 
w ofierze samego siebie, aby i oni byli 
uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). Ponieważ 
On sam „uświęca” swoje imię. Dlatego Jezus 
„objawia” Imię Ojca (J 17, 6). Na końcu 
Jego Paschy Ojciec daje Mu imię ponad 
wszelkie imię: Jezus jest Panem w chwale 
Boga Ojca (por. Flp 2, 9–11).  /KKK 2812/

„Ja twierdzę, że poznanie czegoś 
w Bogu i nadanie Mu odpowiedniego do 
tego imienia równa się zapoznaniu Go. 
On jest ponad imionami i ponad naturą, 
(...) nauczmy się wyzbywać złudzenia, że 
możemy nadać Bogu jakieś imię, którym 
byśmy Go wystarczająco wysłowili 
i wywyższyli. On jest ponad imionami 
i niewysłowiony”. /Eckhart/

„Tam jest wielkie imię Jego, gdzie 
nazywają Go zgodnie z wielkością Jego 
majestatu... Tam jest święte imię Boże... 
gdzie wzywają Go ze czcią i bojaźnią, by 
Go nie obrazić”.

/św. Augustyn/

Świątynią przez Ducha Świętego stał się 
człowiek, jak o tym pisze święty Paweł 
w Liście do Koryntian. Święty Piotr nazywa 
wierzących „królewskim kapłaństwem”. 
Święty Jan zaś pisze, że w sercach naszych 
mieszka Jezus i Duch, i Ojciec – cała Trójca. 
Tak więc przede wszystkim w sercach 
naszych powinno być miejsce „święte 
świętych”. Jeżeli więc mieszka w nas Duch 
Święty, mówiący w sercu naszym do Boga: 
„Ojcze”, możemy do Boga wołać z całą 
otwartością  i odwagą.

Świętość 
Imienia Bożego

Nasza cześć dla imienia Boga nie ma się 
już objawiać w lęku, lecz przeciwnie – 
w intymnej serdeczności i oddaniu. Ten nowy 
czas bliskości i serdeczności symbolizuje 
w Ewangelii rozdarcie się zasłony w świątyni, 
które nastąpiło w momencie śmierci Jezusa 
Chrystusa. Zasłona ta oddzielała „święte 
świętych” miejsce, do którego nikt nie 
wchodził prócz najwyższego kapłana – 
podobnie jak nikt nie wymawiał imienia 
Jahwe. W życiu gminy chrześcijańskiej, 
owszem, było takie miejsce święte – tam, 
gdzie sprawowano Eucharystię – ale ono nie 
było zarezerwowane tylko dla wybranych.

Nie znaczy to jednak, byśmy mieli wyma-
wiać imię Boga z mniejszą czcią niż Izraelici. 
Podobnie jak miłość i serdeczność, jaką 
dzieci mają dla rodziców, nie oznacza, by ich 
mniej przez to szanowały niż te, które dzieli
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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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od rodziców dystans autorytetu i obawy. 
Możemy się radować Bożą bliskością i ser-
decznością – darem Jego imienia, który to 
dar jest zarazem Jego obecnością w nas. 
Ale też powinniśmy prosić, by Jego imię było 
w nas zawsze święte – szanowane, 
uwielbiane. Trzeba nam prosić o to, byśmy 
się z tym imieniem nie oswoili do tego 
stopnia, że stać by się mogło pustym 
dźwiękiem, maskującym traktowanie Boga 
jako środka do uzyskiwania własnych 
małych celów i zaspokajania potrzeb. Trzeba 
nam też prosić o to, by święte imię „Ojciec”, 
mieszkając w nas czyniło nasze serca 
świętymi – tak jak płonące światło czyni 
jasną lampę, w której płonie.

Gdy mówimy o Bogu mówimy, że jest 
Święty. To tajemnicze słowo: „Święty” jest 
zarezerwowane jedynie dla Boga. Oznacza, 
że Bóg jest oddzielony od nas, jest inny od 
swego stworzenia, że jest boski. Okazać się 
świętym, to być wyjątkowym, jedynym, poza 
wszelkimi kategoriami. To nawet nie być 
najważniejszym, albo na pierwszym miejscu, 
tylko nieporównywalnym.

Objawienie Imienia Bożego ludziom, począ-
wszy od Abrahama i Jakuba-Izraela, poprzez 
Mojżesza, aż do Maryi dokonywało się 
zawsze jako objawienie mocy Miłości Boga. 
Bóg objawia swe imię, aby następnie „czynić 
potężne dzieła”, które wybawiają ze zła tych, 
którzy zawarli z Nim przymierze. Przestaje 
być dla swoich wybranych anonimowy, daje 
poznać swoje Imię. Ono nie jest tylko nazwą. 
Jest objawieniem wszechmocy Boga i zapro-
szeniem do wejścia całym swym życiem, 
osobowością – a więc nie tylko rozumem – 
w Tajemnicę Jego istnienia. Temu objawie-
niu Bożego Imienia w świecie należy się 
„święcenie” czyli uwaga, szacunek, chwała, 
wdzięczność, świętowanie.

Wśród 613 przykazań judaizmu istnieje 
również przykazanie „Kidusz HaSzem”, czyli 
właśnie przykazanie uświęcenia Jego imienia. 
To przykazanie odnosi się do męczeńskiej 
śmierci poniesionej dla wierności Bożemu 
słowu. Judaizm tłumaczył to przykazanie 
konkretniej, odnosząc je do sytuacji, w której 
człowiek jest kuszony do trzech grzechów: 
bałwochwalstwa, cudzołóstwa lub morder-
stwa. Jeśli będąc kuszonym do popełnienia 
któregoś z tych grzechów, ktoś woli raczej 
umrzeć męczeńsko, niż skalać się złem, 
uświęca imię Boga!

Miłość Boga do człowieka nie jest 
jednostronna. Bóg chce być również 
kochany przez tych, których kocha. Toteż 
objawił nam Swoje imię, chce być z nami po 
imieniu, tak jak to się dzieje w każdej miłości.

„Wyobraź sobie, w jaki sposób Ja 
wymawiam twoje imię w Sobie i próbuj 
tej samej miłości dla wypowiadania w 
sobie mojego Imienia”.

/On i Ja, Gabriela Bossis/

„Imię Pańskie jest święte” dlatego nie 
możemy go nadużywać. Drugie przykazanie 
przypomina nam o świętości Bożego imienia 
i o konieczności wypowiadania go z czcią 
i miłością. Taki sposób wymawiania go 
dokonuje się w czasie modlitwy i głoszenia 
Ewangelii. Powinniśmy pamiętać o imieniu 
Bożym w ciszy miłującej adoracji (por. Za 2, 
17) i używać go tylko po to, by je
błogosławić, wychwalać i uwielbiać.

Pokrewnym przykazaniem było „Hilul 
HaSzem” chroniące przed zbezczeszcze-
niem imienia Boga. Taki grzech można 
popełnić właściwie w każdym innym złym 
czynie. Jest to grzech ukryty wewnątrz 
każdego grzechu. Chodzi o to, że popełnia-
jąc jakąś nieprawość, wprowadzamy innych 
ludzi w zgorszenie lub odejście od wiary. 
Zasłaniamy wtedy Boga, zamiast Go 
odsłaniać. Tego grzechu nie można było 
odkupić żadnym czynem pokutnym, nawet 
przez „teszuwę”, czyli dogłębną skruchę. 
Tylko śmierć zmazywała ten grzech.

Cześć oddawana Bogu jest pierwszym 
celem każdego stworzenia, a nade wszystko 
jest celem życia człowieka. Wezwanie: 
„Święć się Imię Twoje” wskazuje, że cześć 
jaką oddajemy Bogu jest podstawowym 
obowiązkiem całego świata stworzonego 
przez Boga. W rozmaity sposób możemy 
wielbić Boga: przez modlitwę, śpiew, życie 
wierne woli Bożej, ale w najpełniejszy 
sposób przez udział we Mszy św., jest ona 
szczytem i najważniejszym aktem życia 
wspólnoty wierzących.

Zwracamy się do Boga po imieniu, ilekroć 
w miłości wołamy do Niego „Boże mój!”. 
Uwielbiajmy Ojca, każdego dnia powta-
rzajmy słowa, których nauczył nas Jego Syn: 
„Święć się imię Twoje”. Niech płyną one 
z głębi naszych serc, dotkniętych Bożą 
świętością i z drżeniem warg wypowiadajmy 
Jego święte imię. Łączmy się w tej modlitwie 
z Jezusem, który prosił, aby Ojciec nas 
uświęcił i aby zachował nas w Swoim 
imieniu. Prośmy Ojca, aby słowa, których 
nauczył nas Jezus: „Ojcze, święć się imię 
Twoje”, nigdy nie schodziły z naszych ust.

Kiedy Hebrajczyk wyznaje, że imię Boga 
jest święte, wtedy wyznaje, że Bóg jest 
jedyny i całkowicie inny od nas. Hebrajskie 
słowo kadosz (święty) pochodzi od słów: 
ciąć, oddzielać, odłączyć. Bóg całkowicie 
inny, odmienny od mojego myślenia, 
wyobrażania. „Moje myśli nie są waszymi 
myślami, ani drogi Moje waszymi drogami”. 
Bóg jest wielkim innym wobec każdego z nas. 
Ta tajemnica nie przeraża, ale pociąga i coraz 
bardziej fascynuje. Chce się być coraz bar-
dziej z Tym, który jest inny, ponieważ wtedy 
mój świat się powiększa, moje myślenie 
staje się bogatsze. Ja widzę więcej, poza 
moje horyzonty widzenia. Kiedy zacznę 
myśleć Jego myśleniem, pragnąć Jego 
pragnieniami – żyję bardziej, żyję pełniej, niż 
w zawężonym własnym myśleniu.

Ojcze, którego imieniem jest Czułość, 
Ojcze, którego imieniem jest Młodość, 
Ojcze, którego imieniem jest Miłość, 
Ojcze, którego imieniem jest Ojciec, 
Ojcze, którego imię ma też cechy 
matczyne,
Ojcze, którego imię jest naszym 
wspomożeniem…

Panie, przymnóż nam wiary.

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

EWA KRYŃSKA

MODLITWA O UZDROWIENIE
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  - Przepraszam panie szanowny, czy ten tramwaj 
faktycznie do Wilanowa posuwa?
  - Tak. 
  - Przed sam pałac?
  - Rzecz jasna.
  - No, no, no. Co się to nie robi, jak pragnę zdrowia 
– dziwił się na przedniej platformie elektrowozu „W” 
mijającego Czerniaków, jakiś zażywny pan, w uro-
czystym smokingu, wysokim sztywnym kołnierzyku 
i nasuniętym na oczy „melonie”.
  - Co się nie wyrabia. Dawniej, jak się człowiek do 
Wilanowa na majówkę wybierał, to już o szóstej rano 
musiał być na kolejce i dobrze było o wiele przed dwu-
nastą w nocy do domu się dostawał. 
  - A teraz w tramwaj wskakuje i zaraz do królewskiego 
pałacu, jak do mirowskiej hali za Żelazne Bramę.  
  - Wiadomo tramwaj zdobycz naukowa, wynalazek 
jak to mówią dwudziestego wieku, wygoda i oszczę-
dność za 20 groszy każden jeden pasażer ma prawo 
po królewskim ogrodzie pochodzić i na rzadkie zbiory 
okiem rzucić – odrzekł z dumą motorniczy, przesuwa-
jąc korbę na „dziewiątkę”. 
  - No rzeczywiście, poniekąd tak jest. Tanio bo tanio, 
ale czy patriotycznie rzecz druga… 
  - Pod jakiem względem?
  - A pod takiem, że skoro jeżeli byle łachudra trzy razy 
dziennie tam i nazad za parę groszy do historycznej 
pamiątki może doskoczyć, królewski pałac swoje 
powagie przez to traci. 
  - Nie zgodzę się z panem szanownem. 

  - Rzecz obojętna, możesz się pan zgodzić albo 
nie, ale patriotyzm pomalutku cholera zabierze. 
  Rzuć pan okiem na tych pasażerów, co ich pan 
wieziesz. 
  Do mieszkania króla Sobieskiego się udają, 
a poubierali się łachudry jak na plażę do Kozłow-
skiego. Bez marynarek, bez kapeluszy, krawatów 
nawet niektóre pętaki nie mają. 
  Na gołego niedługo zaczną po królewskim sto-
łowem pokoju się bradziażyć. 
  Za dawnych czasów taka rzecz była nie do 
pomyślenia. Do Wilanowa bez sztywnego półko-
szulka nikt by się nie ośmielił przyjechać, bo po 
pierwsze ze wstydu przed znajomemy by się 
spalił, a po drugie dzwońcy wilanowskie w nie-
bieskich kapotach i czarnych kapeluszach przy 
bramie stojeli i każdego jednego co pod wzglę-
dem wyglądu na gościa do pałacu nie pasował za 
krawat i wont do ogrodu kwiaty wąchać. 
  A już najwięcej mieli roboty z alkoholikami. 
Pijane drzwiamy i oknamy się pchali, żeby rze-
czy po królu Sobieskim zobaczyć, a najwięcej 
turecką pałatkie, którą król pod miastem 
Wiedniem przykaraulił. 
  Jak ich nie chcieli wpuścić rzewnemi łzami pła-
kali i mówili, że król Sobieski jak by żył, to na 
pewno nie robił by jem trudności, bo sam ponie-
kąd był też tronkowy. 
  - Mało z tem, ale i on by nie wpuścił. Historia 
wspomina, że Marysieńki się bojał jak ognia.
  - I faktycznie tak było. Opowiadał mnie jeden 
z tych dzwońców co dawniej tam stojali, że królo-
wa była kobietą nerwową i jak się jej Sobieski 
małowiela sprzeciwił, łapała co miała pod ręką 
i trzask o ziemię.
  No to król widzi, że jak tak dalej pójdzie, wszy-
stkie pamiątki z pod Wiednia w drebiezgi mu 
wytłucze, to zaraz krzyczał: 

W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Adamowi Rybińskiemu za udostępnienie mi tekstu tego felietonu.
 * Stefan Wiechecki – „Wiech”  (1896 – 1979) satyryk, publicysta, dziennikarz, piewca gwary warszawskiej.

  - Masz Mania racje tylko wazon postaw na miejscu. 
A jak już bardzo mu dokuczyła to się do tej pałatki 
chował i cały dzień nie wychodził. 
  - Po mojemu mądrze robił, babie albo ustąpić albo 
za kok krótko złapać i na konto małżeńskiego 
posłuszeństwa uświadomić. 
  - A swojem porządkiem to dziwna rzecz, taki król, 
Turków grzał, jak chciał, gdzie tylko ich przytracił, 
a przed jedną niedużą podobnież kobietą fatalnego 
mojra odczuwał – wtrącił się do rozmowy jakiś 
młody blondynek w koszuli a la Słowacki. 
  Motorniczy zwolnił nieco bieg wagonu, spojrzał na 
młodzieńca, zamienił pełne ironii spojrzenie ze 
swym rozmówcą w melonie i rzekł cierpko:
 – Lubię takich otczajnych chojraków, co jeszcze na 
zapowiedzi nie dali. Przyjdź pan do mnie na wagon 
w trzy lata po ślubie, wtenczas pogadamy. 
  W tej chwili elektrowóz zatoczył łuk na wilanow-
skiej pętlicy i przystanął. Z wnętrza wysypał się tłum 
wycieczkowiczów, obładowany paczkami i walizka-
mi z żywnością. 
  Mimo tramwajowej komunikacji nie zginęła więc 
wilanowska tradycja. Za chwilę rozłożą się warsza-
wiacy obozowiskiem na przyległych łąkach 
„Morysinka”. Pójdą w ruch noże, widelce i butelki. 
  Ostatni prawie wysiadł z tramwaju młodzian w koł-
nierzyku a la wieszcz Juliusz, w każdym ręku dźwi-
gał solidny pakunek, na plecach miał umocowany 
duży patefon szafkowy. 
  Obok szła mała kobietka o energicznym wyrazie 
twarzy z pękiem kwiecia w dłoni. 
  Była to niewątpliwie narzeczona. 
  Motorniczy popatrzył za nimi, splunął przez zęby 
i mruknął:
  - Królowi się pętaczyna dziwi, a sam przed ślubem 
dwusprężynowy gramofon na plecach taska i wa-
łówkę dla teściów, narzeczona niesie narcyze!

Tramwajem do Wilanowa

NIEDZIELNY REPORTAŻ WIECHA

Tramwaj 
do Wilanowa

  Z tej okazji chciałbym przytoczyć felieton 
„Wiecha” – Stefana Wiecheckiego* z 1937 r. jaki 
napisał z okazji uruchomienia linii tramwajowej 
„W” do Wilanowa. Proszę zwrócić uwagę na za-
łączone zdjęcie: widać na nim uczestników 
pikniku, biesiadujących na trawniku nie opodal 
budynku pałacu. Niejednokrotnie słyszałem opinię, 
że gdy przed wojną pałac wraz z parkiem stano-
wił własność hr. Branickich, był praktycznie nie-
dostępny dla przyjezdnych. Oczywiście, była 
niewielka powierzchnia parku, która stanowiła 
część wydzieloną do wyłącznego użytku właści-
cieli i ich gości. Pozostała część była dostępna dla 
mieszkańców Wilanowa i przyjeżdżających, prze-
ważnie w niedzielę, wraz z całymi rodzinami War-
szawiaków. Na zdjęciu widać również, jak ubrani 
są ludzie, przyjeżdżający z wizytą „na pokoje” do 
króla Jana III Sobieskiego. Panie w stosownych 
sukniach, panowie w białych koszulach pod 
muchą. Dziś jest z tym różnie, przeważnie nienaj-
lepiej. I tylko dzwońców wilanowskich, którzy 
drzewiej stali przy wejściu do pałacu żal.

   Po czterdziestu latach od likwidacji linii tramwajowej do Wilanowa, 
pojawiła się szansa na powrót tego wygodnego środka komunikacji 
publicznej do naszej dzielnicy. W grudniu 2013 r. odbyła się wspólna 
sesja Rad Dzielnic Wilanowa i Mokotowa, na której radni wskazywali na 
potrzebę budowy linii tramwajowej łączącej Wilanów z centrum miasta. 
Szczególne znaczenie trasa ta będzie miała dla mieszkańców 
zachodniej części Wilanowa, gdzie w ostatnich latach powstało i wciąż 
powstają nowe bloki mieszkalne, w których docelowo zamieszka wiele 
tysięcy przyszłych pasażerów tego środka transportu.

Krzysztof Kanabus 

Stefan Wiechecki – Wiech



2

__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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Autor: Maciej Lichota 

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

1. Kiedy Pan Jezus wypowiedział
następujące słowa: "Odtąd nie  będę 
już pił z owocu winnego  krzewu,
aż przyjdzie królestwo Boże"?

Z
J
O
P

wisząc na krzyżu  
modląc się w Ogrójcu
podczas Ostatniej Wieczerzy
na weselu w Kanie Galilejskiej

2. Kto "umacniał" Pana Jezusa
podczas modlitwy przed męką?

B
A
O
D

pasterz
Piotr
Jan
anioł z nieba

3. W jaki sposób Judasz wydał
Pana Jezusa?

K pocałunkiem  
podaniem ręki 
padnięciem na kolana 
braterskim pozdrowieniem

4. Ile razy Piotr zaparł się Pana
Jezusa?

5
2
3
4

5. Kto pomagał nieść krzyż Panu
Jezusowi?

M

Szymon Gorliwy 
Szymon z Cyreny 
Weronika 
Szczepan

rozwiązanie:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

A
Ł
S

W
M
U
T

U
P
I

6. Gdzie ukrzyżowano Pana
Jezusa?

I
Ż
E
K

na Miejscu Czaszki (Golgota) 
w Ogrodzie Oliwnym
w pretorium
w centrum miasta

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

N
P
N
E

hebrajskim, greckim, aramejskim
łacińskim, greckim, aramejskim
hebrajskim, łacińskim, aramejskim
hebrajskim, łacińskim, greckim

8. Ilu złoczyńców ukrzyżowano
wraz z Panem Jezusa?

I 3
4
5
2

9. Jakie były ostatnie słowa Pana
Jezusa przed śmiercią na krzyżu?

"Dzisiaj ze Mną będziesz w raju."
"Ojcze,w Twoje ręce oddaję ducha mojego."
"Moje królestwo nie jest z tego świata."
"Odtąd Syn Człowieczy będzie siedział po 
prawej stronie wszechmogącego Boga."

10. Kto poprosił Piłata o ciało Pana
Jezusa?

R

Maria Magdalena 
Piotr 
Józef z Arymatei
Barnaba

A
M
N

Ł
I
S
E

B
W
E

od 9.03.2014 do 13.04.2014 

Módlmy się 
o Światło Ducha Świętego

dla spowiedników i rekolekcjonistów, 
którzy będą głosić 

Wielkopostne nauki rekolekcyjne.

6–9 kwietnia 2014 r.

 aby dobrze przeżyć 
okres Wielkiego Postu 

i przygotować się 
do świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego.

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

w naszym kościele

SPOTKANIE 
BOGA 

ŻYWEGO
Parafialna grupa 

Odnowy w Duchu Świętym"Effatha" 
i ks. Marcin Loretz zapraszają na wieczorną 

ADORACJĘ JEZUSA 
w Najświętszym Sakramencie

w piątek 7 kwietnia 2014r. 
po Drodze Krzyżowej (ok.godz.19.00) 

w naszym kościele.
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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.
8  Nr 264

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

2.

3.

Również w środę 2 kwietnia br., w naszym 
kościele po Mszy świętej o godz. 18.30. 
odbędzie się czwarte spotkanie z cyklu: 
Poznaj rozwiązania Boże na różne 
sytuacje życiowe. W ramach spotkania 
będzie wyświetlony film pt. „Oliwa wdowy”, 
a po filmie zostanie omówiony temat: 
Jak wychodzić z długów. 
Plan spotkań znajduje się w gablocie 
przed kościołem.

4.

5.

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.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 30 marca 2014 r.

8. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza
Kardynała Kazimierza Nycza rozpoczę-
liśmy w Archidiecezji Warszawskiej
przygotowanie do Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się w 2016 r.
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w
przygotowania mające na celu przyjęcie
młodzieży z całego świata jak również
wszyscy, którzy chcieliby czynnie ucze-
stniczyć w realizacji ŚDM na terenie naszej
diecezji zapraszamy do współpracy.
Zapraszamy młodzież licealną i studentów
do grup formacyjnych przygotowujących do
podjęcia 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.

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

– zapowiedź II.

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

10.

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

11.

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

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

 9.

– zapowiedź II.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
-     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

W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 
11:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami 
dzieci, które w tym roku będą obchodzić 
rocznicę I Komunii Świętej.

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. 
Rekolekcje poprowadzi o. Władysław 
Bodziony, redemptorysta.

dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej.

W najbliższą środę, 2 kwietnia, przypada 
9. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II. 
Z tej okazji Jego Eminencja Ksiądz Kardynał 
Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski 
odprawi w naszym kościele Mszę św. 
o godz.17.00.
Po Mszy św., w imieniu Fundacji Jana 
Pawła II, zapraszamy na okolicznościowy 
koncert. W związku z uroczystościami 
druga Msza św. wieczorowa rozpocznie 
się o godz. 18.30. a nie jak zwykle o godz. 
18.00.

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

- Marek Łukasz Bybowski, kawaler z parafii 
tutejszej
i Alexandra Anna Holoyda, panna z parafii 
pw.  Najśw. Serca Pana Jezusa w Warszawie

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

 Zapraszamy wszystkich chętnych do tworze-
nia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy 
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współ-
czesnym, i tych, którzy dysponują materiałami 
- również archwalnymi - o naszej parafii.
  Wszelkie pytania i propozycje można kiero-
wać do ks. proboszcza, do któregoś z członków 
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy: 
klimaty@parafiawilanow.pl Redakcja
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