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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 
Iz 50, 4–7

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22, 8–9.17–20.23–24

Chwała Tobie, Królu wieków.

Oto słowo Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

EWANGELIA krótsza 
Mt 27, 11–54

Oto słowo Boże

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Oto słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6–11

   Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go 
wywyższył. Chrystus Jezus istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do 
ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowie-
ka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też 
Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami 
i wiem, że nie doznam wstydu. Pan Bóg mnie 
obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść 
z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. 
Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 
uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet 
mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie 
zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i oplu-
ciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem 
nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją 
jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

+  – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I.  – słowa innych osób pojedynczych 
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Jezus odrzucony przez sw·j nar·d
E. A byğ zwyczaj, Ũe na kaŨde Ŝwiňto namiestnik 
uwalniağ jednego wiňŦnia, kt·rego chcieli. Trzymano 
zaŜ wtedy znacznego wiňŦnia, imieniem Barabasz. 
Gdy siň wiňc zebrali, spytağ ich Piğat: I. Kt·rego chce-
cie, Ũebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, 
zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że 
przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód 
sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie 
miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzi-
siaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. 
E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, 
żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci 
Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwóch 
chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: 
T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam 
uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? 
E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namie-
stnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? 
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim!  

Jezus przed Piłatem 

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry 
na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 
Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, 
powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwych-
wstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się 
wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż 
przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, 
zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był 
Synem Bożym.

   Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do 
śmierci, a była to śmierć na krzyżu. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

K OM E N T A R Z

ks. dr Waldemar R. Macko

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

    Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli,  nazywanej 
Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej,
prowadzi  nas od radosnego „Hosanna Królowi 
Dawidowemu” do pełnego wrogości okrzyku
„ukrzyżuj Go”. Od  chwały i uwielbienia – do męki, 
upodlenia i śmierci.
   Stajemy wobec tajemnicy Wszechmogącego 
Króla, który z miłości do człowieka wydał siebie
na pośmiewisko, mękę i śmierć.
  Rozważając Tajemnicę Paschalną może 
zastanawiamy się, dlaczego Bóg wybrał taki 
sposób zbawienia człowieka. Dlaczego chciał 
dokonać tego przez uniżenie i wyniszczenie 
własnego Syna? Czy nie lepiej byłoby objawić 
swoją potęgę i wszechmoc? Przecież jako Bóg 
mógłby tego dokonać. Tylko czy wtedy pozna-
libyśmy prawdę o Królestwie Bożym, które nie 
jest z tego świata?
  A nawet jeśli tak, to czy poznalibyśmy 
bezgraniczną miłość Boga, do którego przez 
ofiarę Jezusa Chrystusa  możemy mówić Ojcze?
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E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik 
zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? 
E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy 
Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. 
Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zezna-
ją przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu 
na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.

Po śmierci Jezusa

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do 
godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus za-
wołał donośnym głosem: + Eli, Eli, lema sabachthani? 
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: 
T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł 
i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i 
dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! 
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. 
E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i 
wyzionął ducha.

Śmierć Jezusa

[Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.]

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i po-
trząsali głowami mówiąc: T. Ty, który burzysz przy-
bytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw 
sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! 
E. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i star-
szymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie 
nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz 
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: 
niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież 
powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli 
Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Wyszydzenie na krzyżu

Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, 
imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł 
krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane 
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić 
wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie 
chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między 
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam 
Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z 
podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. 
Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Droga krzyżowa

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą 
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. 
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz 
szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu 
na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem 
przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. 
Witaj, królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, 
brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, 
zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 
Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany

E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie 
raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec 
tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego 
Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud 
zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. 
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał 
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Flp 2, 8–9



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 ...
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ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW – BŁ.JAN PAWEŁ II
  Jan Paweł II,  wkrótce święty, głęboko zanurzony w Bogu i poddany Jego 
prowadzeniu. Pogrążony w modlitwie wnikał w granicę między światem 
rzeczywistym a mistyką. Był bliżej Boga niż ziemi, a jednocześnie potrafił 
pochylić się nad każdym i z uwagą wysłuchać, wesprzeć, dać nadzieję. Prorok 
naszych czasów, zakochany w Bogu i człowieku.

  Abp Mieczysław Mokrzycki, były sekretarz 
Jana Pawła II, naoczny świadek życia 
i świętości papieża, pisze:

  „Ojciec Święty przez cały Wielki Post przy-
gotowywał się do Wielkiej Nocy. Wiele razy 
mówił, że to święty czas. I że Kościół 
w Wielkim Poście wyrusza w drogę. Ta droga 
prowadzi do dnia Paschy. A my –  razem 
z Chrystusem – idziemy przez pustynię. (...) 
W Wielkim  Poście, w każdy piątek dla Ojca 
Świętego, dla wszystkich kardynałów, oraz 
pracowników Kurii kaznodzieja papieski 
głosił rekolekcje.

  (...) Papież był bardzo skupiony podczas 
tych rekolekcji, słuchał z uwagą, robił 
notatki. Była w tym wielka pokora. Ale też 
jakiś głód Słowa Bożego. On chciał się 
naprawdę jak najlepiej przygotować do tych 
świąt. Czy ktokolwiek z nas tak gorliwie 
przygotowuje się do śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa? To było dla niego ważne. 
I bardzo zależało mu na tym, żebyśmy 
w Wielkim Poście stawali się lepszymi 
ludźmi. Temu miała służyć ta praca nad 
sobą. Ta modlitwa post i jałmużna. (...) 
O Wielkim Poście mówił, że to dar Boży. 
I trzeba ten dar umieć przyjąć. W pokorze. 
Stanąć w prawdzie. Pomyśleć ile we mnie 
dziecka Bożego. Pochylić głowę. I przestać 
wierzyć, że żyjemy dla tego, co na ziemi. 
Bo – jak przypomniał – nasza ojczyzna jest 
w niebie. (...) On chciał, by Wielki Post 
pozwolił nam przejrzeć na oczy. I zobaczyć 
to, co naprawdę ważne”.

Pańskiej – Jan Paweł II umywał nogi 
dwunastu kapłanom. Robił to także wtedy, 
kiedy był już bardzo słaby. Po raz ostatni w 
2004 roku. Kapłani siedzieli na podwyższeniu. 
Papież podjeżdżał do nich na ruchomym 
tronie. Mówił, że poprzez umy-cie nóg 
dwunastu apostołom Jezus uczył nas służby 
drugiemu człowiekowi. (...) Traktował 
Wieczernik jako „zadanie”, wspaniały dar 
Wielkiego Czwartku. I apelował byśmy byli Mu 
wierni. Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię 
z żarliwą pobożnością – prosił. Spędzajmy 
długie chwile na  adoracji Chrystusa euchary-
stycznego. Eucharystia niech będzie dla nas 
„szkołą życia”, (...) „pokarmem dającym siłę”.  
(...) Że jak kto żyje z Chrystusem w Euchary-
stii, tak żyje z ludźmi. I że świadectwo jakie 
kapłan daje w celebracji eucharystycznej, zale-
ży od tego, jaką ma osobistą relację z Eucharystią.

   Arcybiskup mówi, że każdy kto stał blisko, 
mógł widzieć, z jaką wielką miłością Jan 
Paweł II niósł krzyż. Tak jak wtedy, w ostat-
ni Wielki Piątek, w prywatnej kaplicy, a nie 
w Koloseum. Wtedy przytulał ten krzyż do 
policzka. Z tchawicy wystawały rurki. A on 
tak trwał w modlitwie. Przytulony do krzyża.

  Wspomina, że Jan Paweł II miał pasyjną 
duchowość. I że każdego dnia, dosłownie 
i w przenośni, stał pod krzyżem i cierpiał 
razem z Chrystusem, jak go nauczyła 
Matka Boża. (...) Cierpimy razem z Chrystu-
sem. I tylko wtedy nasze cierpienie nabiera 
wartości. (...) W krzyżu radził też Papież 
szukać pocieszenia. Wielki Piątek był dla 
Jana Pawła niezwykle ważny i poruszający. 
(...) Tłumaczył, że w centrum liturgii jest 
tego dnia adoracja krzyża. I że potem 
nastaje „głębokie milczenie”. Cisza trwa do 
Wielkiej Soboty. A potem już „ciemności 
rozjaśni światło i radość Wigilii Paschalnej i 
śpiewu Alleluja”.

 Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wspo-
mina ostatni wspólny Wielki Post. I ostatnią 
wspólną Wielkanoc. Mówi, że u boku Jana 
Pawła II dotknął tajemnicy krzyża mocniej 
niż kiedykolwiek wcześniej.  Że Jan Paweł II 
umierając na oczach całego świata, kazał 
nam wspólnie dotykać tego krzyża. (...) 
Patrzyłem na niego i widziałem Chrystusa, 
który idzie na Golgotę. Widziałem, jak 
przygotowuje się na śmierć. Jak cierpi. 
Uczył nas jak pięknie żyć. I jak godnie umie-
rać. W cierpieniu, ale z ufnością. I pogod-
nym  uśmiechem w oczekiwaniu na spot-
kanie z Chrystusem Zmartwychwstałym”.

  Papież Jan Paweł II Santo Subito, dołączy do 
panteonu świętych konsekrowanych i tych, 
którzy przeszli przez życie nie zauważeni przez 
ludzi, a wywyższeni przez Pana Boga.

  Święty nie rodzi się po śmierci, zostaje nim za 
życia. Duch Święty prowadzi i wyznacza cele, 
kieruje, uświęca.

źródło:„Miejsce dla każdego”
Abp Mieczysław Mokrzycki

Brygida Grysiak

  (...) Arcybiskup mówi, że już zawsze będzie 
nosić w sercu obraz Jana Pawła II, który czeka 
na nich rano w kaplicy  zatopiony w modlitwie, 
lekko zgarbiony, nieobecny. Rozmawiający z 
Panem Bogiem, jeszcze zanim połączy się z 
Nim w Eucharystii. A potem zakochany wzrok 
skupiony na białym opłatku. Nigdy wcześniej, 
ani nigdy później nie widziałem, żeby ktoś był 
tak zakochany w Bogu.

   Najważniejszym momentem Wielkiego Piątku 
była droga krzyżowa. W rzymskim Koloseum. 
(...) I kiedy Ojciec Święty niósł krzyż na swoich 
barkach, wyglądało to bardzo przejmująco dla 
wszystkich ludzi było ważne, że stary i słaby 
już Papież szedł z nimi drogą męki Pańskiej 
i że niósł ten krzyż choć przez chwilę. 
Zwłaszcza, że wszyscy wiedzieli, jak cierpi, jak 
duży jest jego krzyż, który dźwiga na co dzień.

  (...) W Wielki Piątek od rana pościł. Nie było 
porannej Mszy św. tylko modlitwa, rozmyśla-
nie. Około wpół do dwunastej szliśmy do 
bazyliki na spowiedź. (...) Ojciec Święty zwykle 
spowiadał kilkanaście osób w różnych języ-
kach, bardzo to przeżywał.  (...) Tylko w ostatni 
Wielki Piątek nie miał już sił. Nie zszedł do 
bazyliki. Był już bardzo słaby. Sam spowiadał 
się co tydzień. 

 Abp wspomina Wielki Czwartek: (...) „Przed 
śniadaniem, składaliśmy Ojcu Świętemu ży-
czenia, całowaliśmy  jego dłonie i pierścień 
papieski. I wręczaliśmy mu białe kwiaty. 
Takie symboliczne oddanie czci jego 
kapłańskiej posłudze. Potem mieliśmy Mszę 
krzyżma świętego. I odnowienie przyrzeczeń 
kapłańskich. Ojciec Święty wygłaszał homilię 
i święcił oleje, które są potem używane do 
namaszczenia przyjmujących sakrament 
chrztu, bierzmowania, kapłaństwa i sakra-
mentu chorych. (...) Podczas Mszy  wieczerzy

Opracowanie: M.J.

WIELKI POST  
Z JANEM PAWŁEM II
W WATYKANIE
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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

Przyjrzeliśmy się już dokładniej pierwszej spośród próśb, zawartych w Ojcze nasz 
i odczytaliśmy ukryty w niej, element naszego zobowiązania do wysiłku, aby imię Boga 
było uświęcone w nas. Dzisiaj przedmiotem naszych refleksji będzie druga prośba: 
Przyjdź królestwo Twoje. O co modlimy się tymi słowami? 

Odcinek 53 :
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
–
–

Gdy modlimy się: „Przyjdź królestwo Twoje” 
to modlimy się o nadzieję. O to, żeby zapo-
wiedź stała się rzeczywistością. Tym, co nas 
wiąże z Bogiem, jest nie tylko nasza wiara, czyli 
przyjęcie Jego obecności z całą ufnością. Nie 
tylko miłość, która jest odpowiedzią na Jego 
Miłość, ale także właśnie nadzieja. Nadzieja na 
to, że to, co On powiedział, urzeczywistni się.

To słowo: „Przyjdź” weryfikuje moją zdolność 
do bliskości z Bogiem, moje pragnienie Jego 
bliskości. Gdybyśmy mogli cofnąć się 2000 lat 
i uczestniczyć w zebraniu liturgicznym pier-
wotnej wspólnoty Kościoła bylibyśmy mocno 
przejęci, patrząc na tych, którzy modlą się tym 
słowem: „Przyjdź”. Oni naprawdę wyglądali 
Jezusa Chrystusa, tak jak się otwiera okno 
i wygląda ukochanej osoby, która już wraca. 
Pierwsi chrześcijanie żyli w takiej właśnie 
bliskości z Bogiem. 

stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć 
skrzydeł... I wołał jeden do drugiego: «Święty, 
Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała 
ziemia jest pełna Jego chwały». (…) Oczy moje 
oglądały Króla, Pana Zastępów!»” (Iz 6, 1–5).  

  W tym prorockim programie misji idealnego 
Króla nie ma żadnej aluzji do ziemskiego 
panowania. Mowa jest o tym, że Mesjasz-Król 
objawi narodom wolę Boga (por. Iz 42, 1–6) 
oraz pokaże ubogim i pokornym, jak ją 
wypełniać; że sam posłuszny Bogu usunie 
bunt, grzech Adama i dokona przemiany 
człowieka, jednając go z Bogiem.

Królestwo Boże (u św. Mateusza „królestwo 
niebieskie”) to centralny temat Ewangelii. 
Słowo „królestwo Boże” pojawia się w Nowym 
Testamencie 122 razy, z czego 90 razy 
w wypowiedziach samego Jezusa.

Jezus z Nazaretu rozpoczął swą misję od 
znamiennych słów: „Czas się już wypełnił. 
Przybliżyło się do was królestwo Boże! 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 
14–15). W ten sposób zwiastuje początek 
królowania Boga wewnątrz dziejów świata 
i rodzaju ludzkiego, poprzez zamieszkanie Boga 
pośród nas. „Zapytany przez faryzeuszów, 
kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział 
im: «Królestwo Boże nie przyjdzie 
dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: 
‘Tam’. Oto bowiem królestwo Boże pośród was 
jest»” (Łk 17, 20–21). Chodzi tu o Jego własną 
Osobę – Mesjasza-Króla i Jego działanie, 
w którym objawiała się moc i miłość Boga.

Obrzędy komunijne 
OJCZE NASZ

Tylko ktoś kto bardzo tęskni i wierzy, może 
z głębi serca wołać: „Przyjdź”. Warto często 
modlić się tym jednym słowem kierowanym 
do Boga Ojca – „Przyjdź” i pozostać z tym sło-
wem, dłuższy czas, powtarzając je w myślach, 
w sercu, aż nas przeniknie całych. Im dłużej 
powtarzam to słowo, tym wnikliwiej powinie-
nem pytać siebie: Jaki stan ducha wywołuje 
we mnie to słowo, kiedy mówię: „Przyjdź, 
Ojcze przyjdź”. Co się pojawia: tęsknota, 
nadzieja, czy obojętność, a może lęk…? 

Słowo „królestwo” brzmi dzisiaj nieco 
bajkowo, archaicznie. Kojarzy się z życiem 
dawnych władców: królów, cesarzy, carów. 
Rzadko to historie chwalebne. Ziemska 
władza w jakiejkolwiek formie daleka jest od 
doskonałości. Bardzo łatwo przenosimy złe 
doświadczenia związane z ludzką władzą na 
Boga. Przeraża nas nieraz ogrom zła, mamy 
poczucie, że władza nad światem wymknęła się 
Bogu z ręki. W jakim sensie Bóg jest królem? 
Co właściwie znaczy „królestwo Boże”? 

  Królestwo Boże jest stwierdzeniem, które 
może budzić wiele nieprawdziwych skojarzeń. 
Możemy je kojarzyć z jakąś przestrzenią na 
tym świecie ograniczoną rzekami, przestrze-
nią materialną. Tymczasem jest to sposób 
mówienia właściwy dla czasów Jezusa, kiedy 
to ze względu na szacunek dla imienia 
Bożego unikano zdań typu: Bóg jest Królem, 
Bóg króluje. Zamiast tych zdań mówiono: 
„królestwo”, „królestwo niebieskie”, „królestwo 
Boże”.

Przyjdź królestwo Twoje (cz.1)

Przyjdź

Królestwo

Stary Testament objawia Boga jako obecne-
go w życiu Izraelitów na podobieństwo Króla: 
wyprowadził ich z krainy pogan, bronił ich 
przed głodem i wrogami, ocalił od zagłady 
w Egipcie, zawarł Przymierze, przeprowadził 
przez pustynię i wprowadził do Ziemi Obieca-
nej. Gdy wybudowali Mu w Jerozolimie 
świątynię, objawiał w niej Swoją chwałę. Tak 
mówi o tym prorok Izajasz: „Ujrzałem Pana 
siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, 
a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny 

W świątyni więc, a nie w pałacu, Bóg wysłu-
chiwał modlitw o przebaczenie grzechów, 
uzdrowienie z choroby, ocalenie od niespra-
wiedliwości, wyzwolenie spod ucisku prześla-
dowców (por. 1 Krl 8, 23–60). Bożą pomoc 
i wsparcie, w tym wielkie zwycięstwa nad 
wrogami, Izraelici przeżywali jako wydarzenia 
religijne, a równocześnie jako wezwanie nie 
do budowania potęgi militarnej, politycznej czy 
gospodarczej, lecz do odnowienia przymierza 
z Bogiem i bardziej wiernego wypełniania 
Bożego Prawa.
   Na pewnym etapie dziejów Izraela pojawili 
się ziemscy królowie. Mieli jednak świado-
mość, że otrzymują swą władzę od Boga-
Jahwe i Jemu mają służyć. Król Dawid był dla 
Izraelitów wzorem, ideałem ziemskiego króla, 
namaszczonego przez Boga. Historia królów 
panujących po Dawidzie to postępująca 
degradacja władzy królewskiej, pisana łzami 
i krwią, aż po upadek Jerozolimy. W latach 
niewoli „królestwo” funkcjonowało jako 
obietnica mesjańska: Bóg przywróci królestwo 
Izraela.  

Prorocy Starego Testamentu głosili, że na 
końcu czasów Bóg da swemu ludowi 
Mesjasza – Króla, który zaprowadzi w świecie 
panowanie Boga. Prorok Zachariasz wołał: 
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj 
radośnie Córo Jeruzalem! Oto twój Król idzie 
do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – 
jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu 
oślicy” (Za 9, 9n). Izajasz wyjaśniał, na czym 
będzie polegać królowanie Mesjasza. 
Namaszczony Duchem Świętym „rozsądzi 
biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju 
wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust 
uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg 
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie 
mu pasem na biodrach, a wierność 
przepasaniem lędźwi” (Iz 11, 4–5). Natomiast 
zasadniczym dziełem Mesjasza-Króla będzie 
uwolnienie ludu z jarzma grzechów 
i śmierci: „wyda swe życie na ofiarę za 
grzechy, (…) usprawiedliwi wielu, ich niepra-
wości On sam dźwigać będzie” (Iz 53, 10–11).

Mesjasz-Król

Królestwo Boże

Królestwo Boże jest nazwane „królestwem 
Chrystusa”, bo właśnie On to królestwo zreali-
zował. Kiedy? Św. Cyprian pytał retorycznie: 
Czyż był taki czas, kiedy Bóg nie królował? 
Owszem, zawsze królował. Królestwo 
Chrystusowe jest odwieczne. Z racji swego 
Bóstwa Chrystus jest współistotny Ojcu. Bóg 
zaś jest Panem historii. Jego królestwo jest 
i będzie królestwem wiekuistym. Z racji na swe 
Człowieczeństwo Jezus objawił siebie jako 
Tego, który ustanawia królestwo Boże 
w dziejach ludzkich.

Królestwo Boże 
przychodzi w Jezusie
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STACJA PIERWSZA
Konanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

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

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

STACJA DRUGA
Aresztowanie Jezusa zdradzonego przez Judasza

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

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

STACJA TRZECIA
Jezus skazany przez Sanhedryn

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

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

STACJA CZWARTA
Piotr zapiera się Jezusa

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

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

STACJA PIĄTA
Jezus osądzony przez Piłata

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

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

STACJA DZIESIĄTA
Jezus ukrzyżowany

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

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

STACJA JEDENASTA
Jezus obiecuje swe królestwo dobremu łotrowi

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

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

STACJA DWUNASTA
Jezus na krzyżu, Matka i uczeń

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

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

STACJA TRZYNASTA
Jezus umiera na krzyżu

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

STACJA CZTERNASTA
Jezus złożony w grobie

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

Czy oczekuję na odkupienie?

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

współpraca z Herodem.

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

STACJA SZÓSTA
Jezus ubiczowany i cierniem ukoronowany

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

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

STACJA SIÓDMA
Jezus obarczony krzyżem

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

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

STACJA ÓSMA
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

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

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

STACJA DZIEWIĄTA
Jezus spotyka kobiety jerozolimskie

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

Jak często nie chcę się zmieniać. Trzymam się
doświadczenia jak suchego badyla, który i tak
nie da mi oparcia i złamie się. Wiem, że wielu 4  Nr 266

Jezus przynosi przede wszystkim pokój i wy-
bawienie. Głównym przesłaniem nauczania 
Jezusa było głoszenie królestwa Bożego. 
Chrystus, głosząc królestwo Boże, głosi 
przebaczenie grzechów: „Bóg przebaczył wam 
wszystkie wasze grzechy”; „Idź i nie grzesz 
więcej”; „Twoje grzechy są ci przebaczone”; 
„Córko, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jezus głosi, 
że Bóg kocha grzesznika, że nie odrzuca 
żadnego człowieka. Nie ma nikogo takiego, 
kogo Bóg by przekreślił, mówiąc: Nie kocham 
cię, nie ma dla ciebie szans. Ewangelie poka-
zują, że Chrystus walczy o każdego człowieka.

Równocześnie, tak urzeczywistniające się 
królowanie Boga na ziemi ciągle się jeszcze 
przybliża. Coraz bardziej staje się naszym 
udziałem Niebo, to znaczy Bóg w swej świętej 
obecności, która na końcu czasów obejmie 
zbawionych i będzie dla nich „Krainą Życia”. 
Udziału w niej dostąpią wierzący w Boga, 
żyjący błogosławieństwami i miłosierni. To do 
nich Jezus mówi: „Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie” (Mt 5, 12). Kiedyś usłyszą: „Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posia-
danie królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście 
Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 34–36).

Królestwo Boże ma charakter osobowy – jest 
zawsze związane z Osobą Jezusa 
Chrystusa. Ma charakter uniwersalny – ocze-
kujemy królestwa Bożego obejmującego 
wszystkich ludzi, wszystkie narody. Ma 
charakter społeczny – dotyczy ludów, ludzi. 
Ma też aspekt eschatologiczny – w pełni 
będzie zamanifestowane przy końcu świata. 

  Kiedy na świętych stronicach czytamy: 
„Królestwo”, „królestwo Boże”, „królestwo 
niebieskie” – chodzi zawsze o czasy zbawcze. 
Izrael im bardziej był ciemiężony, tym bardziej 
tęsknił za przyjściem Mesjasza, za przyjściem 
królestwa. To nasze trudne momenty – bólu, 
cierpienia, odrzucenia, osamotnienia, krzywdy 
sprawiają, że w nas bardziej budzi się to pra-
gnienie, by On przyszedł. Nieraz chcielibyśmy 
zawołać „Tatusiu kochany! Przyjdź i zabierz 
mnie stąd! Mam już dość!”. Taka prośba jest 
bardzo podobna do błagań, jakie kierowali ku 
Chrystusowi pierwsi chrześcijanie: „Marana 
tha – Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).

Świat, który stworzył Bóg był doskonały. Pełen 
zachwycającego piękna, harmonii, dobra, 
miłości i radości. Człowiek, przez swoje niepo-
słuszeństwo wobec przykazań Bożych, zepsuł 
tę harmonię. Zaczął czynić zło, przestał kochać 
bliźniego. Zapragnął tego, co nie jest jego 
własnością, do serca dopuścił zazdrość 
i zawiść. To doprowadziło do kłótni, walk, aż 
do najkrwawszych, okrutnych wojen, które 
trwają do dziś.

W tym świecie, z jednej strony tak wciąż 
cudownym, a z drugiej strony pełnym zła 
i okrucieństwa – ludzie czują się nieszczęśliwi 
i całym sercem tęsknią do takiego ładu, jaki od 
początku zaplanował Bóg. Kiedy modlimy się 
słowami: „Przyjdź królestwo Twoje” to tak 
jakbyśmy się modlili o to, aby ten świat już się 
skończył. Modlitwa o przyjście królestwa 
Bożego to niecierpliwe wołanie do cierpliwego 
Boga: „Panie, jak długo jeszcze!? Zapanuj 
wreszcie nad tym światem”. To wyznanie, że 
nie ma nadziei dla świata poza Bogiem.

„Przyjdź królestwo Twoje” to modlitwa 
naszej nadziei, ale także naszej tęsknoty 
i wiary w to, że jednak nie to, co jest hałaśliwe, 
złe, zabójcze, lecz właśnie to, co jasne, dobre, 
delikatne, ciche, pokorne, zwycięży! Dlatego 
gorąco prosimy Boga każdego dnia: 
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Wierzymy 
głęboko, że królestwo dobra i miłości nastąpi. 
Za to przecież Bóg poświęcił Syna Swego 
Jedynego, za to Chrystus straszliwie cierpiał.

   Błaganie o nadejście królestwa Chrystuso-
wego znajdujemy również w „Didache” czyli 
„Nauce Dwunastu Apostołów”, dostępnej dla 
nas pod postacią pieśni „Dziękujemy Ci, Ojcze 
nasz”. Śpiewamy tam na zakończenie: 
„Pomnij, Panie na Twój Kościół i wybaw go od 
wszelkiego złego, i doprowadź go w miłości 
Swojej do królestwa Twego. Niechaj przyjdzie 
Twa łaska i niech przeminie ten świat…”. Tak    
prosili Jezusa pierwsi chrześcijanie, mając 
świadomość i doświadczenie tego, że nie są 
jeszcze w domu Ojca – że nie znajdują się na 
ziemi po to, by budować swoje trwałe 
szczęście, ale przechodzą przez nią tylko – 
jak wędrowcy – doświadczając różnego 
rodzaju niewygód i spoglądając ku swemu 
domowi, który znajduje się w królestwie 
Niebieskim. Czy myślimy o tym prosząc Boga: 
„Przyjdź królestwo Twoje”?

   Co to jest paruzja? Ostateczne przyjście 
Chrystusa w chwale, w pełni życia wiecznego, 
jakie ma do zaofiarowania ludzkości oczeku-
jącej absolutnego przeobrażenia życia 
i zniesienia na zawsze nowotworu śmierci, 
rozpaczy grzechu i wszelkiego cierpienia. 
Paruzja jest naszą najważniejszą nadzieją 
i najgłębszym pragnieniem. Właśnie tego 
oczekujemy. W Betlejem Bóg objawił się 
w człowieku, w paruzji człowiekowi 
zostanie udostępnione Bóstwo.

Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i wy-
pędzał złe duchy. Miłością miłosierną Boga 
przemieniał grzeszników i celników, odpu-
szczając im nawet najcięższe grzechy. 
Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez 
uczniów pytał z więzienia, czy królowanie 
Boga już przyszło, odpowiedział: „Idźcie 
i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, 
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię” (Mt 11, 2–5). Tak 
oznajmia, że panowanie Boga jest już obecne 
w świecie i dosięga każdego, kto przychodzi 
do oczekiwanego Mesjasza.

Królowanie Boga obecne w zmartwych-
wstałym Chrystusie rozciąga się na wszyst-
kich, którzy wraz z apostołami w Niego 
wierzą. Królestwo to wkracza w nasze 
codzienne życie, gdy modlimy się słowami: 
„Przyjdź królestwo Twoje!” i gdy w Komunii 
św. przyjmujemy uwielbione Ciało Jezusa. Kto 
słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii 
i wypełnia je, ten rzeczywiście należy do Jego 
królestwa, jest Jego rodziną (por. Mk 3, 31–35). 
Należą do niej apostołowie i wszyscy wierzą-
cy w Jezusa pochodzący ze wszystkich naro-
dów ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa-
Króla. Jego królestwa nie ograniczają ani 
granice państw, ani systemy gospodarcze, ani 
różnice kulturowe czy języki. „Bóg naprawdę 
nie ma względu na osoby. Ale w każdym 
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi 
i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10, 34–35). 

Co więcej, dokonywane przez Jezusa 
uzdrowienia, uwalnianie opętanych spod pano-
wania Szatana, a zwłaszcza wskrzeszanie 
umarłych – to ważne i czytelne zapowiedzi 
Jego chwalebnego zmartwychwstania. 
W zmartwychwstaniu objawia się pełnia mocy 
i miłości Boga, Jego królowanie, wymownie 
zapowiedziane w słowach skierowanych do 
skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: 
Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). 

Królestwo Boże może oznaczać samego 
Chrystusa; Tego, którego pragnąc wzywamy 
każdego dnia i którego przyjście chcemy 
przyśpieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest 
On naszym Zmartwychwstaniem, ponieważ 
w Nim wszyscy zmartwychwstajemy, tak 
może On być również królestwem Bożym, 
bo w Nim będziemy królować.

 /św. Cyprian/

„Jeśli uwierzysz w paruzję, poczujesz już 
Jego bliskość i siłę”.

/Joachim Badeni OP/

Królestwo Boże obecne 
w zmartwychwstałym 

Panu

Marana tha! 
– Przyjdź, Panie Jezu!

O ostatecznym wejściu do pełni królestwa 
zadecyduje wynik sądu Bożego, o którym Pan 
Jezus naucza w kilku przypowieściach: o talen-
tach (Mt 25, 14–20), o niemiłosiernym słudze 
(Mt 18, 23–35), o słudze nieuczciwym (Łk 16, 
1–8) oraz o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19–31). 
Wierni słudzy dostąpią życia wiecznego (Mk 
10, 29–30), czyli szczęścia, ukazywanego 
w obrazie uczty. Jej przedsmak przeżywamy 
w każdej Eucharystii. „Szczęśliwy ten, kto 
będzie ucztował w królestwie Bożym!” (Łk 14, 
15), kto ze zmartwychwstałym Panem będzie 
„pił nowy kielich z owocu winnego krzewu” (Mk 
14, 25). Ufamy, że stanie się to udziałem 
wszystkich, którzy już na ziemi należą do 
królestwa Bożego obecnego w Kościele. 
Promieniujący w świecie sprawiedliwością 
i miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo dobry 
i wierny! (…) Wejdź do radości twego 
Pana!” (Mt 25, 21.23). Król królów i Pan panów 
(Ap 19, 16) wprowadzi ich do Nieba.

W Modlitwie Pańskiej chodzi przede 
wszystkim o ostateczne przyjście królestwa 
Bożego w chwili powrotu Chrystusa.

/KKK 2818/

   Bóg zapewnia nas o istnieniu świata, który 
jest wolny od śmierci i cierpienia i dlatego 
w modlitwie „Ojcze nasz” z determinacją mówię: 
„PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE”. Paruzja 
nie objawi się oczywiście w chwili mojej śmierci. 
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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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Moja śmierć może być sądem szczegółowym 
tylko związanym z moją osobą, a paruzja 
zbiega się z sądem ostatecznym dotyczącym 
całego świata.

Prawda o królowaniu Chrystusa ma swe 
głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata 
Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18, 37). 
Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie 
jest z tego świata, (…) nie jest stąd” (J 18, 36). 
W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć na 
swoje królowanie. Nie było bowiem problemu 
z samym uznaniem w Jezusie króla. 
Wymownym świadectwem tego są pełne 
zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś 
Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1, 
49). Niestety, od samego początku brakowało 
głębszego rozumienia królewskiej godności 
Chrystusa.

Nie mogę się bać przyjścia Jezusa, bo jest 
czymś nieracjonalnym bać się nadejścia pełni 
szczęścia, które mnie wreszcie pozbawi 
możliwości cierpienia. A paruzja nie nadchodzi 
wraz z moją śmiercią, ponieważ ja nie jestem 
całą ludzkością. Gdy ja umieram, to wcale nie 
oznacza, że umierają wszyscy ludzie. Z kolei, 
umierając, nie dostępuję jeszcze pełni zmar-
twychwstania, choć już żyję w Zmartwych-
wstałym, ponieważ ten Zmartwychwstały 
jeszcze nie przeobraził całego świata, który 
nadal jest kaleczony śmiercią. Przesunięcie 
całkowitego przeobrażenia świata jest spowo-
dowane Bożym miłosierdziem, ponieważ jesz-
cze wielu Szawłów czeka na swój Damaszek.

Słowo „sąd” może nas niepokoić, ale ci, 
którzy w tym świecie żyją w komunii 
z Jezusem, nie muszą bać się Jego 
przyjścia, mogą co najwyżej lękać się utraty 
łaski uświecającej.

Jakie jest to królestwo? Ono nie jest z tego 
świata. Ono jest na tej ziemi, ale nie z tej 
ziemi. Ma ono bowiem charakter duchowy. 
Rozwija się w świecie, ale swój ostateczny cel 
znajduje dopiero w niebie. Jezusowe króle-
stwo jest królestwem prawdy i życia, 
królestwem łaski i świętości, królestwem 
miłości, sprawiedliwości i pokoju. Ta cała 
Pełnia – jak mówi św. Paweł – zamieszkała 
w Nim, czyli w Jezusie (Kol 1, 19). Chrystus 
w pełni i do końca zrealizował królestwo Boże. 
On jest naszym Królem i naszym Królestwem. 
To królestwo jest bliskie, jest pośród nas. 
A przecież ono musi do nas ciągle przychodzić, 
wśród nas się objawiać. Bo jesteśmy jeszcze 
dalecy od prowadzenia życia zgodnego 
z wolą naszego Króla. Dlatego Chrystus uczy 
nas codziennie wołać: „Przyjdź królestwo 
Twoje!”. Nakazuje nam też szukać tego 
królestwa: „Starajcie się najpierw o królestwo 
Boże” (Mt 6, 33). Te polecenia Chrystusa 
ludzkość będzie wypełniać tak długo, aż to 
królestwo osiągnie swą pełnię. Stanie się to 
w wieczności. Tam Chrystus uroczyście ofiaruje 
Ojcu swoje królestwo. Nastanie wiekuiste 
królestwo Trójjedynego. Tam jest też miejsce 
przygotowane dla nas. 

Kiedy mówimy „Przyjdź królestwo Twoje”, 
wybieramy Boga, poddajemy się Jego 
ojcowskiej władzy, przyznajemy Mu rację. 
Chcemy, żeby to On panował, nie my. Kiedy 
mówimy „Przyjdź królestwo twoje”, otwieramy 
się też na wspólnotę z Tym, który pokazał 
nam, co znaczy być Synem Najwyższego, 
z Jezusem Chrystusem. „Modlić się o królestwo 
Boże, znaczy mówić Jezusowi: Uczyń nas 
Twoimi, Panie! Przenikaj, żyj w nas, zgromadź 
rozproszoną ludzkość w jednym Ciele, żeby 
w Tobie wszystko podporządkowało się Bogu, 
a Ty żebyś wszystko przekazał Ojcu, ażeby 
Bóg był wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 
26–28)” (Benedykt XVI).

(...) Królestwo Boże jest już obecne. 
Przybliżyło się w Słowie Wcielonym, jest 
głoszone w całej Ewangelii, przyszło w 
Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Od Ostatniej Wieczerzy królestwo Boże 
przychodzi w Eucharystii: jest pośród 
nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy 
Chrystus przekaże je swojemu Ojcu.

„Moje królestwo 
nie jest z tego świata”

Św. Jan Ewangelista przekazuje, jak po 
cudownym rozmnożeniu chleba chciano 
Jezusa z Nazaretu obwołać królem (J 6, 14–
15), aby jeść chleb do sytości i spokojnie żyć. 
Podobny brak głębszego spojrzenia na 
prawdę o królowaniu Chrystusa ujawnia się 
też obecnie.

Jezus Chrystus jest jedynym i prawdziwym 
Zbawicielem świata i człowieka. Jest pełnią 
objawienia się Boga ludziom. Dzięki Niemu 
możemy mówić, iż objawił się nam Trójjedyny 
Bóg, że On, Jezus Chrystus, objawia nam 
miłość Boga do każdego człowieka. To 
w Jezusie Chrystusie zaczęło się w pełni 
realizować zapowiedziane w Starym Testa-
mencie Królestwo Boże. To w Nim dokonuje 
się osobowe spotkanie Boga z człowiekiem 
i człowieka z Bogiem.

Tajemniczą siłą władania w królestwie 
Bożym jest pokora. Bo to jest królestwo 
cichego Króla, który powiedział o sobie: 
„Uczcie się ode mnie, żem jest cichy 
i pokornego serca”. Przez pokorę 
Chrystus najbardziej świat zadziwił, 
pozyskał dla siebie i swego królestwa. 
I wszyscy Jego poddani, jeżeli chcą coś 
uczynić dla rozszerzenia tego królestwa, 
powinni się również odznaczać duchem 
pokory. Jest to takie usposobienie, które 
trzyma język za zębami, zęby za 
wargami. Zęby mamy po to tylko, aby 
z ręki najlepszego Ojca ugryźć kawał 
„chleba naszego powszedniego”, a nie 
bliźniego naszego powszedniego. Tylko 
pokora zdobywa świat. Najbardziej 
gorszą się ateiści naszą pewnością siebie 
i tupetem, zwłaszcza gdy ciągle słyszą: Ja 
mu pokażę! Zdarza się, że przyjdzie do 
Kościoła Bożego człowiek zagubiony, 
z resztkami swej wiary, tysiącami 
wątpliwości, zastrzeżeń, krytyk i usłyszy: 
ja ci pokażę, ja! Traci wówczas resztę 
wiary, przynajmniej na połowę życia, 
dopóki nie zapomni. Gdy człowiek 
wierzący ma dużo pewności siebie, 
zarozumiałości, tupetu i pójdzie z tym 
wszystkim do innych, aby ich zdobywać 
dla Pana Boga, może ogromnie 
zaszkodzić przybliżeniu się królestwa 
Bożego.

/kard. Stefan Wyszyński/

Królewską koroną Chrystusa jest miłość do 
ludzi, berłem miłosierdzie ... Pan pokory 
i miłości dobrowolnie dał się przybić do 
krzyża, a przez swą drogocenną Krew 
wysłużył nam królestwo Boże ... Krzyż jest 
tronem królewskim Chrystusa. Jest znakiem 
tryumfu jedynego Zbawiciela świata. Dla nas 
zaś krzyż jest drogą, którą dążymy do 
współkrólowania z naszym Panem. /KKK 2816/

Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem. 
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, 
proszę, przebacz mi. 
W Twoje Imię przebaczam wszystkim, 
cokolwiek uczynili przeciwko mnie. 
Wyrzekam się szatana, złych duchów 
i ich dzieł. 
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie 
teraz i na wieki. 
Zapraszam Cię do mojego życia, 
przyjmuję Cię jako mojego Pana, 
Boga i Odkupiciela. 
Uzdrów mnie, odmień mnie, 
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. 
Przybądź Panie Jezu, 
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją 
i napełnij Swoim Duchem Świętym. 
Kocham Ciebie Panie Jezu. 
Dzięki Ci składam. 
Pragnę podążać za Tobą 
każdego dnia w moim życiu. 
Amen.

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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Pamiętajmy

Katyń – 1940
Smoleńsk – 2010

PAMIĘCI 96 POLAKÓW
NA CZELE Z PREZYDENTEM RP

LECHEM KACZYŃSKIM
KTÓRZY 10 KWIETNIA 2010 R.

ZGINĘLI W KATASTROFIE LOTNICZEJ 
POD SMOLEŃSKIEM

W DRODZE NA UROCZYSTOŚCI
UPAMIĘTNIENIA 70 ROCZNICY

SOWIECKIEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA
W LESIE KATYŃSKIM

DOKONANEJ NA JEŃCACH WOJENNYCH
OFICERACH WOJSKA POLSKIEGO

W 1940 R.
STOWARZYSZENIE RODZIN

KATYŃ 2010

 Tablica ta została usunięta przez władze 
Rosji. Obecnie stanowi część epitafium 
znaj-dującego się na Jasnej Górze u stóp 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

i ten z pod Smoleńska. W głębi widać krzyż 
katyński i 96 świec – ofiar członków prezy-
denckiej delegacji w drodze do niego, by 
w symboliczny sposób oddać hołd polskim 
oficerom zamordowanym przez Rosjan 
w 1940 r. Między drzewami widać szczątki 
samolotu, którym leciała polska delegacja.

Dwie daty umieszczone na górze spina, 
niejako symbolicznie, oblicze Pani Jasnogór-
skiej – naszej Królowej. 

Za wszystkich naszych rodaków, którzy 
oddali swe życie na Nieludzkiej Ziemi za 
wolność naszej Ojczyzny – Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie …

Jest to napis z tablicy umieszczonej, w miejscu tragedii 
pod Smoleńskiem, przez delegację rodzin ofiar tej katastrofy. 

  Zdjęcie przedstawia, główną część epita-
fium, płaskorzeźbę o wymiarach 4x2 metry, 
na której jest las brzozowy, ten z pod Katynia

..........................................................................................................................................................................Krzysztof Kanabus  

Z głębokim smutkiem informujemy, że 10 kwietnia 2014 r. zmarł w wieku 87 lat 

śp. dr Wojciech Fijałkowski
dyrektor muzeum w Wilanowie w latach 1954-1991,
miłośnik i badacz dziejów rezydencji wilanowskiej,

opiekun jej rewaloryzacji,
autor wielu publikacji naukowych o Wilanowie.

Społecznik działający na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego,
miłośnik zabytków Warszawy - wiceprezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami , 

przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Juliusza Słowackiego na Placu Bankowy.

Kawaler trzech klas Krzyża Orderu Odrodzenia Polski  i Srebrnego Krzyża Zasługi,
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze- Gloria Artis"

wielokrotnie wyróżniany  innymi odznaczeniami państwowymi  i nagrodami państwowymi.

Dzielny i powszechnie szanowany człowiek, podziwiany za wytrwałość i pracowitość.

Pogrzebowa Msza święta rozpocznie się o godzinie 12.00 w poniedziałek 14 kwietnia 2014 r.
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Dyrektor i pracownicy
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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__Kardynał Stefan Wyszyński

część 10

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

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

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

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

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

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

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

Opracowali: K. i P. Kruszewscy

Nie ma się co dziwić, gorszyć i niepo-

koić tym, że Kościół jest stale krzyżo-

wany; jak Chrystus zwyciężył na

krzyżu, tak i Kościół zwycięża na

krzyżu i przez krzyż.   

Każda prawdziwa miłość musi mieć

swój Wielki Piątek. To nie krzyż się

chwieje, to świat się chwieje i toczy -

Krzyż stoi! 

Wobec powszechnej bezradności

współczesnego świata, pozostaje

tylko Ten - na krzyżu, z otwartym

bokiem, abyśmy się mu przyjrzeli,

abyśmy ujrzeli, kogo ludzie prze-

bodli... 

Chociażbyśmy przegrali życie w

oczach świata i świat by się nas wy-

rzekł, skazując na śmierć jak łotrów

na ukrzyżowanie - jest to ocena

świata. Pozostaje jeszcze ocena Boga.

Bóg przekreśla wyrok świata - "wi-

nien jest śmierci" i ogłasza swój Boży

wyrok - "dziś jeszcze będziesz ze Mną

w raju".   

Każda wielka sprawa wymaga

wielkiego poświęcenia i ofiary

człowieka. Dlatego nawet Bóg

Człowiek przyjął postać Sługi. 

Chodzić będę po ziemi z sercem miłują-

cym; może to być męczeństwem, ale

lepsze jest męczeństwo z miłości niż

męka nienawiści.   

Bóg jest wszechmocny we wszystkim,

może nawet ograniczyć przez miłosier-

dzie swoją sprawiedliwość, ale jest

"bezsilny", gdy idzie o tę właściwość,

którą w swej Istocie jest - "Deus caritas

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

wać. 

Musimy się bronić, aby naszym udzia-

łem nie stało się tak dziś powszechne

wygodnictwo i obojętność. Bóg wzywa

nas, abyśmy umieli nasze życie, wiedzę,

naukę, czas, siły fizyczne, a może nawet

daleko posunięte ich wyczerpanie, po-

święcić dla Kościoła.   

Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba

jeszcze Bogu...zawierzyć! 
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Autor: Maciej Lichota 

- rozpoczyna obchody 
   Wielkiego Tygodnia.

utworzą hasło,które wpisz poniżej.

zadanie 1:  Zaznacz poprawne zakończenia.

Zapraszamy do wspólnego 
przeżywania parafialnej 
celebry  
Ciemnej Jutrzni
Wielki Piątek, godz.7.00 
Wielka Sobota, godz.7.00

od 13.04.2014 do 11.05.2014

Abyśmy dostrzegli znaki 
działania Bożej Opatrzności 

w swoim życiu
i umieli zaufać Panu Bogu 

w trudnych sytuacjach.

Dzisiejszej niedzieli, o godz. 16.00 
w kanonii, odbędzie się spotkanie para-
fialnych Kół Żywego Różańca, na 
które zapraszamy nie tylko stałych, ale 
i nowych członków – tych wszystkich, 
którzy chcą doświadczyć w swoim życiu 
potęgi modlitwy różańcowej, zwłaszcza 
tej odmawianej we wspólnocie.

zadanie 2:  Połącz w pary. Litery odczytane w kolejności numerycznej 

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

śmierć Pana Jezusa na krzyżu

wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

ustanowienie dwóch sakramentów: 
Eucharystii i Kapłaństwa

poświęcenie pokarmów

K

M

Ę

A

NIEDZIELA
PALMOWA

WIELKI
CZWARTEK

WIELKI
PIĄTEK

- przypada co roku w kwietniu.
- to dzień, w którym obowiązuje 
   biały kolor szat liturgicznych.
- jest obchodzona na pamiątkę 
   modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.
- rozpoczyna Triduum Paschalne.
- kończy okres Wielkiego Postu.
- rozpoczyna okres wielkanocny.
- to dzień, w którym obowiązuje 
   czerwony kolor szat liturgicznych.
- przypada tydzień przed uroczysto-
   ścią Zmartwychwstania Pańskiego.
- kończy obchody Wielkiego 
  Tygodnia.

- rozpoczyna oktawę 
  Narodzenia Pańskiego.
- rozpoczyna Triduum Paschalne.
- to dzień, w którym Kościół powstrzy-
   muje się od sprawowania Eucharystii.
- to dzień, w którym obowiązuje
   czerwony kolor szat liturgicznych.
- kończy okres Wielkiego Postu.
- to dzień, w którym obowiązuje
   biały kolor szat liturgicznych.
- kończy kwartalne dni modlitw 
 o urodzaje i za kraje głodujące.

- to dzień, kiedy popołudniu w kościo-
   łach parafialnych celebrowana jest 
  Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

- to dzień, kiedy sprawuje się 
  Mszę św. Krzyżma.

- rozpoczyna oktawę 
  Zmartwychwstania Pańskiego.
- to dzień, w którym Kościół
  powstrzymuje się od 
  sprawowania Eucharystii.
- przypada zawsze w Wielkim
  Tygodniu.
- to dzień, w którym obowiązuje
  fioletowy kolor szat liturgicznych.
- to dzień, kiedy sprawowana 
   jest Liturgia Męki Pańskiej.

- to dzień, w którym obowiązuje
  czerwony kolor szat liturgicznych.

- to inne określenie pierwszego
  piątku w okresie Wielkiego 
  Postu.

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

 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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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

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

Oto Słowo Boże.

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

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

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

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

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

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10 

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

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

Oto Słowo Boże.

k o m e n t a r z

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

ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5

Chwała Tobie, Królu wieków 

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

EWANGELIA
Mt 17,1–9 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

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

Oto słowo Pańskie.
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1.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie 
odprawione dziś, o godz. 17.00. Za udział 
w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W Wielką Środę, 16 kwietnia br., po Mszy św. 
o godz. 18.00. planowane jest ostatnie 
spotkanie z cyklu: Poznaj rozwiązania Boże 
na różne sytuacje życiowe. W ramach spotka-
nia będzie wyświetlony film pt. „Wywyższony”, 
a po filmie zostanie omówiony temat: Jaka 
jest  dla człowieka najlepsza inwestycja? Spot-
kanie odbędzie się w dzwonnicy na I piętrze.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 13 kwietnia 2014 r.

8. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 
odbędzie się o godz. 15.00. Rozważania
męki Pańskiej przy stacjach kalwarii wilanow-
skiej prowadzić będą przedstawiciele poszcze-
gólnych grup parafialnych.

Zbliża się dzień kanonizacji błogosławionego 
Jana Pawła II, wielkie i niezapomniane 
wydarzenie w historii Polski. Do modłów 
dziękczynnych za dar kanonizacji dołączmy 
wizualny przekaz naszej radości i dumy 
z papieża Polaka. Udekorujmy nasze okna 
i domy i zachęćmy do tego nasze rodziny 
i sąsiadów. W tym celu przed naszym kościo-
łem można nabyć plakat kanonizacyjny 
z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła 
II. Natomiast w naszej księgarence można 
kupić pamiątkowy medal, wybity specjalnie 
z okazji kanonizacji.

– zapowiedź II.

17.

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

20.

 9.

– zapowiedź II.

– zapowiedź II.

- Jacek Wojciech Kozioł, kawaler z parafii 
pw. Zwiastowania NMP w Ojrzanowie
i Marta Justyna Bieniak, stanu wolnego  
z parafii  tutejszej

W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu
rozważamy mękę Pana Jezusa i adorujemy 
krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się
o godz. 17.00. Po liturgii adorację Pana

Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Uroczysta procesja 
z palmami odbędzie się przed Mszą o godz. 
10.00. Uroczyste wejście i poświęcenie 
palm odbędzie się przed każdą Mszą św.

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

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
- Marcin Juliusz Kamiński, kawaler z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Warszawie
i Małgorzata  Sałkowska, panna z parafii 
tutejszej

Jezusa w Grobie poprowadzą Siostry 
Pasjonistki. Przypominamy, że w tym dniu 
obowiązuje post ścisły.
W Wielki Piątek pragniemy również odwiedzić 
chorych z posługą sakramentalną. Prosimy 
o zgłaszanie w zakrystii osób samotnych 

Zarząd Dzielnicy Wilanów i Muzeum Pałac 
Króla Jana III zapraszają na Targ Wielkanoc-
ny, który będzie trwał do godz. 18.00. Nato-
miast wszystkie dzieci zapraszamy na zaba-
wę przy robieniu pisanek i ozdób świątecznych.

Ministranci
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

- Jerzy Sztuc, kawaler z par. pw.NMP Matki 
Pięknej Miłości w Warszawie - Tarchominie 
i Katarzyna Żarnecka, panna z parafii tutejszej

W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucha-
rystii. Przed południem wszyscy kapłani, pod 
przewodnictwem biskupa, sprawują Mszę św. 
z poświęceniem krzyżma w Archikatedrze 
Warszawskiej. W tym dniu w kościołach para-
fialnych sprawuje się jedną Mszę św. W naszym 
kościele Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będzie-
my sprawować o godz. 18.00. Po Mszy św. 

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapra-
szamy do wspólnej modlitwy porannej 
zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 7.00. w kościele.

przeniesiemy Najświętszy Sakrament do 
Kaplicy Przechowania. Adoracja, którą popro-
wadzą zespoły parafialne, będzie trwała 
do godz. 22.00.

Spowiedź przed świętami, dla tych wszy-
stkich, którzy nie mogli przystąpić do sakra-
mentu pokuty i pojednania w czasie reko-
lekcji, codziennie od Wielkiego Poniedziałku 
do Wielkiej Środy, od godz. 16.00. Prosimy 
nie odkładać spowiedzi na święta, które 
rozpoczynamy Świętym Triduum Paschal-
nym w Wielki Czwartek.

U naszych ministrantów można nabyć plamy 
i zaopatrzyć się w wodę święconą, wspiera-
jąc w ten sposób fundusz ministrancki. Ofiary 
zebrane w tym roku będą przeznaczone na 
wyjazd ministrantów na wycieczkę w Pieniny.

19.

Próba sypania kwiatów i niesienia poduszek 
dla dzieci w Wielką Środę o godz. 17.00. 
zbiórka z Siostrami przed Kościołem.

18.

10.

i chorych, które pragną przed świętami przy-
stąpić do spowiedzi i komunii św. Prosimy 
również o zgłoszenia się wolontariuszy, którzy 
pomogą kapłanom w dotarciu z Najświętszym 
Sakramentem do tych osób. Wizytę rozpocz-
niemy o godz. 9.00.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od 
godz. 7.00 do 19.00. 

11.

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy 
o godz. 20.00.

12.

Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwych-
wstania Pańskiego o godz. 6.00. Msze św. 
sprawowane będą o godz. 8.30; 10.00; 11.30; 
13.00; 18.00 i o godz. 20.00.

13.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. zostaną 
odprawione według następującego porządku: 
o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 
i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

14.

 Dziś, w Niedzielę Palmow ą
u naszych ministrantów można  

otrzymać piękne palemki 
i wodę święconą.

Ofiary zasilą fundusz 
ministrancki.

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

Dziś organizujemy zbiórkę ofiar, które 
zostaną przeznaczone na paczki świąteczne 
dla najuboższych rodzin z naszej parafii.

16.

Świece Caritas na stół świąteczny można 
nabyć w zakrystii i przed kościołem. 
Pragniemy przypomnieć, że za środki 
uzyskane ze sprzedaży, Caritas prowadzi 
działalność charytatywną, niosąc pomoc 
najbardziej potrzebującym. Często jest to 
pomoc poszkodowanym w różnego rodzaju 
kataklizmach w kraju i za granicą.

15.
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