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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 
Dz 10, 34a.37–43

Dziękujcie Panu, bo jest 
dobry, bo Jego łaska trwa na 
wieki. Niech dom Izraela głosi: 
Jego łaska na wieki.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118, 1–2.16–17.22–23

Oto słowo Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Oto słowo Boże

Prawica Pana wzniesiona 
wysoko, prawica Pańska moc 
okazała. Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Oto słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1–4

   Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po 
prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem 
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 
życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 
w chwale.

 Gdy Piotr przybył do domu centuriona 
w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 
namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego 
że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej 
i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy 
na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia 
i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, 
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił 
Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy 
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto 
w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów.

    Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.K OM E N T A R Z

ks. dr Waldemar R. Macko

Kamień odrzucony przez 
budujących stał się kamieniem 
węgielnym. Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
lub Alleluja, alleluja, alleluja

  Fragment czytanej w dzisiejszą 
uroczystość Ewangelii, w bardzo ubogiej 
literacko formie ukazuje nam prawdę 
o Zmartwychwstaniu. Kolejne  zdania opisują,
a w zasadzie relacjonują to, co zobaczyła 
i uczyniła Maria Magdalena oraz zachowanie 
Piotra i Jana. 
  Maria, widząc pusty grób umiłowanego 

Nauczyciela, przerażona pobiegła powia-
domić uczniów o tym, że nawet po śmierci 
ktoś nie uszanował ciała Jezusa, zabierając 
je z grobu i przenosząc w inne miejsce. 
 Poruszeni wiadomością Piotr i Jan 

postanowili potwierdzić jej wiarygodność. Ich 
reakcja była jednak zupełnie inna niż Marii 
Magdaleny: gdy zobaczyli pusty grób, 
uwierzyli, że ich Pan i Nauczyciel 
zmartwychwstał,  jak wcześniej zapowiedział.
  Dwie różne postawy: Marii Magdaleny 

oraz Piotra i Jana. Dwie perspektywy 
patrzenia na to samo wydarzenie, ale jakże 
różne reakcje.
 Może w naszym życiu wiary trzeba nam 

wejść go grobu, dotknąć zakrwawionych 
prześcieradeł – niepodważalnego świa-
dectwa męki i śmierci –  aby zrozumieć 
i uwierzyć, że Syn Boży stał się człowie-
kiem, umarł dla naszego zbawienia 
i zmartwychwstał, abyśmy w Nim mieli życie 
wieczne.
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SEKWENCJA 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

EWANGELIA

   Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra 
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On 
ma powstać z martwych.

J 20, 1–9



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 ...
........................................
........................................

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

stacja ...
........................................
........................................
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  Dlaczego Zmartwychwstały objawia się tylko wierzącym w Niego, choć 
ciągle niedowierzającym w zmartwychwstanie? Dlaczego nie pokazał się 
Kajfaszowi albo Piłatowi?

  Augustyn Pelanowski OSPPE

  Leżące w pustym grobie płótna. Ten 
obraz wstrząsnął Piotrem i Janem tak 
bardzo, że spowodował przebudzenie się 
w nich wiary jeszcze większej niż ta, 
którą mieli dotychczas. Cóż szczególnego 
było w tych płótnach, że obaj już nie mieli 
wątpliwości, że ich Nauczyciel zmart-
wychwstał?

 Owe prześcieradła (keimena) leżały 
niczym jakiś kokon płócienny. Nie zostały 
rozwinięte ani przez Zmartwychwstałego, 
ani przez kogokolwiek innego. Podobnie 
było z chustą na głowę (soudarion), 
która była ciągle w formie owiniętej 
(enthylisso). Zachowała kształt głowy, nie 
ukrywając już jednak niczego poza 
pustką wewnątrz. To właśnie wstrząsnęło 
apostołami.

Zmartwychwstanie nie jest kontynuacją 
życia, lecz przemianą. Chrystus jest 
dotykalny, o czym przekonał się Tomasz, 
nawet zajada rybę z uczniami, ale jest to 
Chrystus inny. Marek pisze o „innej 
postaci” (Mk 16,2). Maria Magdalena też 
nie mogła Go od razu poznać. Ten Nowy 
Jezus wymyka się czasowi i przestrzeni, 
choć w tych wymiarach się pojawia. Jest 
obecny i nieobecny zarazem. Jest tu 
i jednocześnie gdzie indziej.

 Nie ukazał się cezarom z Rzymu, ani 
filozofom z Aten, tylko tym, którym już dał 
zalążek wiary. Ukazywał się tym, którzy 
już wierzyli, co prawda niedoskonale, ale 
Bóg nie wymaga od nas doskonałości, 
tylko gotowości, oddania, zawierzenia. 
Zmartwychwstanie nie przymusza do 
wiary, to raczej wiarą dostrzega się 
Zmartwychwstałego. Wiara jest jedyną 
możliwością dostrzeżenia Chrystusa 
zmartwychwstałego. Jeśli wierzysz choć 
trochę, to zobaczysz.

 Sakramenty są również skromne jak 
zmartwychwstanie. Kto chce, ten wierzy. 
Kto wierzy, ten dostrzega w nich 
Chrystusa. Są cichym głosem Boga, 
wołającego nas po imieniu. Sakrament 
Eucharystii daje nam łatwy dostęp do 
Jego życia i zmartwychwstania, silniej-
szego niż śmierć. Nie trzeba wspinać się 
na Himalaje ani lecieć na Marsa, by 
przezwyciężyć śmierć i dostąpić udziału 
w życiu Boga. Wystarczy spożyć kawałek 
chleba, wyznawszy uprzednio swoje 
grzechy.

  Źródło: Internet

    Dlaczego Zmartwychwstały objawia się 
tylko wierzącym w Niego, choć ciągle 
niedowierzającym w zmartwychwstanie? 
Dlaczego nie pokazał się Kajfaszowi albo 
Piłatowi? Dlaczego pomija tysiące ateistów 
i wyśmiewających się z Niego? Dlaczego 
nie zobaczył go Richard Dawkins? 
Odpowiedź jest prosta: z szacunku dla 
ludzkiej wolności. Zmartwychwstały nie 
narzuca się, nie zmusza do uznania Go za 
zwycięzcę śmierci. Nie prowadzi kampanii 
reklamowej królestwa niebieskiego. Nie 
organizował wieców, nie pisał manifestów. 
Kto chce, ten wierzy, kto nie chce, nie wierzy.

 Jezus, wydobywając się z owych chust, 
musiał w jakiś sposób „wyparować” albo 
prześwietlić tkaniny niczym światło. 
Ewangeliści zapisali, jak przechodził 
przez zamknięte drzwi albo nagle 
znikał, np. na oczach uczniów z Emaus. 
Zmartwychwstanie nie było więc reani-
macją trupa, jak w przypadku Łazarza.

JAK ZOBACZYĆ 
ZMARTWYCHWSTANIE?

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przypomina nam o ostatecznym 
zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, sprawcą wszelkiego zła i grzechem.  Zwycięstwie, 
które dokonało się przez ofiarę miłości. Tylko bowiem przez miłość można budować 
dobro, porządkować relacje międzyludzkie czy stosunki międzynarodowe.

Blask zmartwychwstania, rozświetlając naszą codzienną szarość, ukazał moc 
realizowanych w życiu prawdziwych wartości.

Nie trzeba być biegłym analitykiem relacji międzynarodowych, by stwierdzić,  jak 
kruche są fundamenty wszelkich porozumień państwowych, jeśli zabraknie 
sprawiedliwości, uczciwości, poszanowania prawa narodów i społeczeństw do 
samostanowienia. 

W ten Wielkanocny Poranek życzę wszystkim obfitych owoców łaski  Chrystusowego 
pokoju i wypełniającej serca autentycznej radości.

ks. dr Waldemar R. Macko

Zmartwychwstając Chrystus ofiarował nam dar nowego życia,  a wraz z nim dar 
pokoju, innego niż ten, który może dać nam świat.
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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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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.

Autor: Maciej Lichota

zadanie 1:  
Rozwiąż test. Litery przy poprawnych 
odpowiedziach utworzą rozwiązanie, które 
zapisz poniżej.

1. Najważniejszy dzień w kalendarzu 
liturgicznym to:

A       uroczystość Narodzenia Pańskiego
P       uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
W     uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
N      uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

2. Procesja, która następuje na
zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej
lub rano w dniu Zmartwychwstania to:

M  gregorianka
A   rezurekcja
S   gromnica 
N   cyborium

3. Jak nazywa się świeca, która symbolizuje
Chrystusa Zmartwychwstałego?

E   roratka
T   patena
F       humerał
S      paschał 
4. Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

kończy się:

5. 23 kwietnia 2014 r. przeżywamy:
        święto Jezusa Chrystusa, 

 I       Najwyższego i Wiecznego Kapłana
H       środę w oktawie Wielkanocy 
K       święto Przemienia Pańskiego
R       uroczystość św. Wojciecha, biskupa 

 i męczennika, głównego patrona Polski 

6. Do jakiej wsi zmierzali uczniowie o których
mowa we fragmencie Ewangelii przezna-
czonej na środę w oktawie Wielkanocy?

B    do Korozain 
P    do Betsaidy
C    do Jerozolimy
A    do Emaus

rozwiązanie:

_ _ _ _ _ _

zadanie 2:  Skreśl co drugą literę, a otrzymasz hasło.

Z   N   M   Z   A    S   R   A   T   R   W   D   Y   O   C   P   H   
K   W   J   S   H   T   F   A   S   N   A   I   W   E   B

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

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

C        w II Niedzielę Wielkanocną
N        w najbliższą niedzielę po Wielkanocy 
M        w Wielką Niedzielę 
 I          w Niedzielę Palmową

POKOLORUJ OBRAZEK
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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.

Rozpoczęliśmy nowennę do Miłosier-
dzia Bożego. Koronka do Miłosierdzia 
Bożego dziś o godz. 17.00, po 
nabożeństwie  modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych. W dni powszednie aż do 
następnej niedzieli Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego będziemy 
odmawiali po Mszy św. o godz. 17.00.

2.

3.

4.

5.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 20 kwietnia 2014 r.

6. W piątek, 25 kwietnia, zgodnie z kan.
1251 KPK nie obowiązuje post
i można spożywać pokarmy mięsne.

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

7. W następną niedzielę, 27 kwietnia br.,
w dzień kanonizacji Ojca świętego
Jana Pawła II, na Mszy św. o godz.
18.00. przedstawicielom różnych
środowisk naszej parafii zostanie
przekazana „Iskierka Miłosierdzia”.
Płomień ognia, który z Łagiewnik
przekazywany jest do wszystkich
parafii w Polsce. W tym szczególnym
dniu chcemy w sposób symboliczny
odpowiedzieć na wezwanie, które
skierował do nas Jan Paweł II
podczas konsekracji Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
w sierpniu 2002 r., abyśmy rozniecali
iskry Bożej łaski i przekazywali światu
ogień miłosierdzia.

Kościół przeżywa dziś uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to 
największe święto kościelne. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy wzięli udział w 
liturgii Triduum Paschalnego i przyczy-
nili się do jej pobożnego przeżycia.

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

Po rezurekcji zapraszamy na trady-
cyjny posiłek, przygotowany przez 
Akcję Katolicką.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze 
św. sprawowane będą według 
porządku niedzielnego: o godz. 7.00; 
8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i o 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. W tym 
dniu zbieramy ofiary do puszek na 
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Msze św. w dniu dzisiejszym 
sprawowane będą jeszcze o godz. 
8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 oraz  
o godz. 20.00.

Zapatrzeni w pusty grób, 
umacniajmy naszą wiarę w życie, 

które nie ma końca.
Blask świecy paschalnej,

która jest symbolem 
Chrystusa Zmartwychwstałego 
niech przypomina nam prawdę, 

że żyjemy nie dla siebie, lecz dla Boga. 
Cudowne Oblicze Jezusa, 

Źródło łaski, światła i pokoju
w dzień Zmartwychwstania jaśniejące 

niech sprawi, byśmy 
szli drogą świętości i doszli tam, 

gdzie będziemy mogli 
oglądać to Oblicze 

w wiekuistej chwale.

Błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

życzy 
Redakcja "Klimatów św.Anny"

Niech Oblicze Twe Panie mój 
Zajaśnieje nad sługą Twym 

Niech przemieni nas Jego blask...

Kwiecień - miesiąc czci
Najświętszego Oblicza 

Chrystusa 
  Ojciec Święty Jan Paweł II gorąco 
zachęcał nas do wpatrywania się 
w Najświętsze Oblicze Pańskie, by łatwej 
uwierzyć i odpowiedzieć na Bożą miłość:
"Drodzy Bracia i Siostry,
nasze chrześcijańskie wspólnoty winny  
stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, 
w której spotkanie z Jezusem nie polega 
jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale 
wyraża się też przez dziękczynienie, 
uwielbienie, adorację, kontemplację, 
słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe 
«urzeczenie» serca" .
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