
8 Nr 108

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01
(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00

wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa, 
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl 
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl Wydawca

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.

1 Nr 268

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam 
Tomasza z jego dylematami doty-
czącymi zmartwychwstania Chrystusa. 
Mogłoby się wydawać, że to główny 
wątek, który należy dziś rozważać. 
Gdybyśmy jednak skoncentrowali 
naszą uwagę jedynie na postawie 
Tomasza i jego słowach, to umknęłoby 
nam to, co najistotniejsze - słowa 
Jezusa „błogosławieni którzy nie widzieli 
a uwierzyli”. Dzisiejsza niedziela 
w sposób szczególny skłania nas do 
zwrócenia uwagi na tych wszystkich 
„błogosławionych”, którzy jak milowe 
kamienie, układane systematycznie 
przez wieki historii Kościoła, wytyczają 
dla nas drogę prowadzącą do Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Kolejnym milowym kamieniem na 
naszej drodze jest kanonizowany dziś 
nasz rodak, papież Jan Paweł II. 
Nasze serca wypełnia radość i duma – 
to dobrze. Nie może jednak zabraknąć 
głębokiej refleksji nad Jego życiem 
i nauczaniem. Wejścia na drogę, którą 
On przebył idąc do Ojca.

ks. dr Waldemar R. Macko
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20, 29

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA
J 20, 19–31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 42–47

Bracia trwali w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. 
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie 
czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co 
uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i roz-
dzielali je każdemu według potrzeby. 
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, 
a łamiąc chleb po domach, przyjmowali 
posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili 
Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. 
Pan zaś przymnażał im codziennie tych, 
którzy dostępowali zbawienia. 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1.4.13–14.22.24 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 1, 3–9

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim 
wielkim miłosierdziu przez powstanie z mart-
wych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas 
do żywej nadziei: do dziedzictwa nieznisz-
czalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, 
które jest zachowane dla was w niebie. Wy 
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą 
Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się 
w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, 
choć teraz musicie doznać trochę smutku 
z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez 
to wartość waszej wiary okaże się o wiele 
cenniejsza od zniszczalnego złota, które 
przecież próbuje się w ogniu, na sławę, 
chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 
Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie 
Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, 
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością 
niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy 
osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli 
na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: «Pokój wam!»

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 
i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym!» 

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, po-
nieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, któ-
rych nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wie-
rzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, 
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie

K.Appold, Niewierny Tomasz, 
Drzeworyt z 1879 roku.

L I T U R G I A  S Ł O W A

K OM E N T A R Z

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże



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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1. Dar kanonizacji i zadanie
apostolskie

  Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana 
XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego 
Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. 
Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba 
godnie odpowiedzieć i do którego trzeba 
wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą 
Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywa-
my ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny 
to konkretny program dojrzewania w wierze, 
nadziei i miłości. Staje więc przed nami 
apostolskie zadanie, w którym - jak mówił 
św. Jan Paweł II - "potrzeba miłosierdzia, 
aby wszelka niesprawiedliwość na świecie 
znalazła kres w blasku prawdy". (17 VIII 
2002)

  Blask prawdy, przebaczenia i wiernej 
miłości płynie z otwartego serca Jezusa 
Miłosiernego, który pozdrawia nas dzisiaj 
słowami: Pokój wam! (J 20,19). Dar pokoju 
był potrzebny Jego uczniom, którzy po 
dramacie Wielkiego Tygodnia trwali w zam-
knięciu przed światem. W najtrudniejszym 
momencie opuścili swojego Mistrza, zaparli 
się Go publicznie, pozwolili się odrzeć 
z nadziei, którą Jezus wlewał w ich serca. 
Ta nadzieja powraca teraz, kiedy spotykają 
Zmartwychwstałego. On mocą Ducha 
Świętego dał im władzę odpuszczania 
grzechów i głoszenia Dobrej Nowiny aż po 
krańce ziemi. W ten sposób wprowadził ich 
na nowo w przestrzeń żywej wiary. Dla 
wątpiącego Tomasza Jezus Zmartwych-
wstały ponownie staje się jego Panem 
i Bogiem - Tym, którego można dotknąć, 
przed którym można się rozpłakać 
i któremu warto bezgranicznie zawierzyć. 
Żywa, pokorna i ufna wiara jest zadatkiem 
Bożego błogosławieństwa i źródłem ducho-
wej siły, by z tym większą nadzieją patrzeć 
ku przyszłości.

  Dziś dziękujemy Bogu za to, że Jan Paweł 
II, poprzez świadectwo życia, słowo i żarliwą 
modlitwę, stał się tak czytelnym znakiem 
Boga dla świata. Jako pasterz Kościoła 
przewodniczył mu przez 27 lat, a na progu 
trzeciego tysiąclecia zawierzył świat Bożemu 
Miłosierdziu.
Posługa miłosierdzia jest zadaniem każdego 
z uczniów Chrystusa. Św. Siostra Faustyna 
zanotowała w Dzienniczku wielkie pragnienie 
Jezusa: "Żądam od ciebie uczynków 
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości 
ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze 
i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego 
usunąć ani wymówić, ani uniewinnić" (Dz. 
742).

 Dzisiejsza niedziela w oktawie Zmartwych-
wstania Pańskiego rozpoczyna kolejny 
Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za to, 
że w tej Szkole Miłosierdzia na polskiej ziemi 
było i jest tak wielu ludzi, którzy w twarzy 
cierpiącego człowieka potrafią dostrzec 
znieważone i cierpiące oblicze Chrystusa. 
Są to nie tylko święci i błogosławieni 
minionych stuleci, ale także ludzie naszych 
czasów, którzy na różne sposoby próbują 
zaradzić materialnej i duchowej biedzie.

  Wyrażamy wdzięczność wobec wszy-
stkich organizacji społecznych, fundacji, 
stowarzyszeń, wspólnot zakonnych, które na 
co dzień podejmują skuteczną troskę 
o ubogich. Szczególne słowa podziękowa-
nia kierujemy pod adresem ogólnopolskiej 
Caritas, która dociera do ubogich rodzin, 
prowadzi świetlice, hospicja, inspiruje działal-
ność parafialnych grup charytatywnych oraz 
szkolnych kół Caritas, kształtując w ten 
sposób wyobraźnię miłosierdzia u dzieci 
i młodzieży. Służą temu ciekawe inicjatywy 
i projekty, jak chociażby: Tornister pełen 
uśmiechu, Mieć wyobraźnię miłosierdzia, 
Miłosierny Samarytanin (inspirowany przez 
Wspólnotę św. Idziego), czy coroczny koncert 
charytatywny związany z przyznaniem medalu 
Bogaci miłosierdziem. Są to tylko niektóre 
przykłady świadczące o tym, jak wiele wrażli-
wości i dobra kryje się w sercu człowieka 
żyjącego na co dzień duchem Ewangelii.

  Również w tym właśnie duchu papież 
Franciszek, podczas niedawnego spotkania 
z polskimi biskupami w Rzymie, powiedział: 
"zachęcam was do troski o ubogich. Także 
w Polsce, pomimo aktualnego rozwoju 
gospodarczego kraju, jest wielu potrzebują-
cych, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, 
opuszczonych, a także wiele rodzin - zwła-
szcza wielodzietnych - bez wystarczających 
środków do życia i wychowywania dzieci. 
Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni 
w tej dziedzinie Kościół w Polsce, okazując 
wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale 
także w innych krajach świata. Dziękuję wam 
i waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal 
zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników 
i wszystkich wiernych, by mieli wyobraźnię 
miłosierdzia i zawsze ją praktykowali".

  Niech ta serdeczna prośba Ojca Świętego 
Franciszka, który dziś dokonał kanonizacji 
dwóch Pasterzy Kościoła o sercu miłosier-
nym: Jana XXIII oraz Jana Pawła II, będzie 
dla nas wezwaniem, abyśmy nie tylko w roz-
poczynającym się Tygodniu Miłosierdzia, ale 
w całym naszym życiu okazywali miłosierdzie.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 364. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 13 marca 2014 roku

stkich parafii, abyśmy mogli zabrać go do 
naszych domów i rodzin, by z nową mocą 
zapłonął w naszych sercach. Fakt, że 
pośrednikami w przekazywaniu tego światła 
stali się ludzie młodzi - zwłaszcza stypendyści 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - jest 
znakiem nadziei. Ci, którzy dzięki ofiarom ludzi 
dobrego serca, mogą rozwijać swoje talenty, 
odwdzięczają się zaangażowaniem w życie 
Kościoła i Ojczyzny.

  Do takiej obecności i zaangażowania, do 
bycia apostołami i świadkami Bożego 
Miłosierdzia, wzywał nas Jan Paweł II - Papież 
Miłosierdzia. Czynił to nie tylko słowem pełnym 
ojcowskiego zatroskania o losy współczesnego 
świata, ale także poprzez postawę pochylenia 
się nad problemami rodziny, dzieci, młodzieży, 
ludzi zepchniętych na margines życia społe-
cznego, doświadczonych cierpieniem i bezrad-
nością, pozbawionych domu i podstawowych 
środków do życia. Sam niczego nie miał dla 
siebie, był człowiekiem ubogim w ewangeli-
cznym znaczeniu. Wszystko, bowiem co posia-
dał, było "u Boga". Jego jedynym bogactwem 
stał się krzyż Chrystusa, który tak mocno tulił 
do serca, aż po moment odejścia do domu 
Ojca w święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsza 
uroczystość kanonizacyjna jest wymownym 
dopełnieniem powszechnego przekonania, że 
był to człowiek święty. Dlatego chcemy 
podążać nadal jego śladami, bo mamy 
świadomość, że święci wychowują świętych. 
On jest dla nas przewodnikiem na drogach 
prawdy i miłosierdzia. On zrozumie niepokoje 
i troski naszych serc.

Wszystkim na tę drogę miłosierdzia udzielamy 
pasterskiego błogosławieństwa.

BĄDŹCIE 
APOSTOŁAMI 
MIŁOSIERDZIA

2. Ogień Miłosierdzia Bożego
- bogaci Miłosierdziem

3. Wezwani do czynów
miłosierdzia

  W czwartą niedzielę Wielkiego Postu 
z krakowskich Łagiewnik została przekazana 
Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Ogień ten 
zapalił w dniu 16 grudnia 2003 roku, w swej 
prywatnej kaplicy na Watykanie, Jan Paweł II. 
Przekazany w Łagiewnikach płomień dociera 
w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia do wszy- Warszawa, 27 kwietnia 2014 r.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Pierwsze trzy prośby Modlitwy Pańskiej, poprzez sposób sformułowania, sprawiają 
wrażenie, jakby ich realizacja zależała tylko i wyłącznie od zaangażowania Boga. 
Jednak słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, podobnie jak poprzedzające je: „Święć się 
imię Twoje” i następujące po nich: „Bądź wola Twoja”, mimo, że wyraźnie są wołaniem 
o

Odcinek 54 :
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
–
–

Prośba: „Przyjdź królestwo Twoje” oznacza, 
że prosimy, abyśmy doświadczyli pełni pano-
wania Boga w naszym życiu. To panowanie 
jest zarezerwowane na czasy ostateczne, ale 
ono już jest obecne jak ziarnko gorczycy 
w tym świecie.

Kiedy Jezus mówi, że królestwo Boże jest 
blisko, wskazuje przede wszystkim na tajem-
nicę swojej własnej Osoby. Jezus swoimi 
słowami i czynami objawia panowanie Boga. 
Mocą Bożą przebacza grzechy, wygania złe 
duchy, uzdrawia chorych, zwiastuje słowo 
pełne nadziei, a po tragedii krzyża zmar-
twychwstaje. Do królestwa Bożego wchodzi 
ten, kto przez wiarę i nawrócenie przyjął 
Chrystusa i powtórzył z Nim: Ojcze, nie moja, 
ale Twoja wola niech się stanie (Łk 22, 42).

 Królestwo jest rzeczywistością Bożego 
panowania, ale Bóg nie chce, aby to pano-
wanie było na mocy jakiegoś Jego arbitral-
nego dekretu. Chrystus Król każdemu oferuje 
możliwość udziału w Jego królestwie. Od nas 
zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzy-
stamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie 
i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak 
Jezus, służąc Bogu i ludziom. Bóg, w pewnym 
sensie, z miłości, ograniczył Swoją wszechmoc, 
aby dać wolność człowiekowi. To w człowieku 
ma się urzeczywistniać Jego królestwo, czyli 
Jego panowanie.  

Ducha Świętego. A jednak również Kościół 
musi nadal szukać królestwa. Cały lud Boży 
ma stać się tym, kim być powinien: 
„królewskim kapłaństwem, ludem świętym, 
światłem na świeczniku, zaczynem odnowy 
świata, miastem na górze położonym”.

Polem poszukiwania tego królestwa jest 
nasze życie. Co to oznacza? To, że szukanie 
tego królestwa trzeba zacząć od siebie. Ono 
ma być w nas, w naszym sercu. Królestwo 
Boże przychodzi na ten świat poprzez 
serce człowieka.

Obrzędy komunijne 
OJCZE NASZ

Jezus dał początek królestwu Boga na 
ziemi. Ono już jest pośród nas, ale nie jako coś 
gotowego, lecz fundament, zaczyn, początek. 
To rzeczywistość dynamiczna. Rośnie, kiedy 
głoszone jest Słowo Boże, a my odpowiada-
my na nie wiarą i nawróceniem. Rośnie, kiedy 
sprawowane są sakramenty, kiedy czynimy 
dobro, przebaczamy sobie urazy, kiedy miłość 
zwycięża nienawiść. Rośnie jak ziarno posia-
ne w ziemi, jak zaczyn włożony w mąkę. Już 
jest, ale jeszcze nie takie, jak być powinno.

Kościół jest przestrzenią, w której to króle-
stwo Boże ma się urzeczywistniać, a w pełni 
urzeczywistni się dopiero w czasach ostate-
cznych, gdy to nasze oczekiwanie się spełni 
i przyjdzie Pan, aby podsumować historię 
życia każdego z nas i całej ludzkości. Teraz zaś 
my, jako wspólnota, i każdy z nas osobiście, 
jest wezwany do tego, aby w nim to królowa-
nie Boga, to panowanie Boga, stawało się czymś 
prawdziwym, co ogarnia całego człowieka.

  To królestwo ma rosnąć, rozwijać się przez 
to, że to my pozwalamy, aby Bóg sprawował 
w nas Swoje panowanie. To panowanie Boga 
ma być w sposób dobrowolny przyjęte przez 
człowieka, który przyjmuje wolę Boga, zgadza 
się na nią i przez to sprawia, że owo królestwo 
urzeczywistnia się na ziemi. Nie spełnia się, 
ale właśnie się urzeczywistnia.

Przyjdź królestwo Twoje (cz.2)

Królestwo Boże blisko,
coraz bliżej

Polem królestwa Bożego jest Kościół. 
Chrystus już króluje w Kościele. Czyni to przez 
swoje słowo (Objawienie), przez sakra-
menty święte, a zwłaszcza przez działanie

   Panowanie Boga – tak właśnie można 
przetłumaczyć pojęcie „królestwa Bożego”. 
Nie jest to jednak sprawa polityki, doczesnej 
władzy, militarnej siły, widzialnych granic, 
sprawnej administracji. Królestwo niebieskie to 
wspólnota duchowa tych, którzy uznali 
panowanie Boga w swojej osobistej historii 
i w historii świata. Granice królestwa Bożego 
biegną więc przez serca ludzi. To rzeczywi-
stość wewnętrzna, niewidzialna. Choć z dru-
giej strony rozpoznawalna poprzez pewne 
znaki czy widzialne owoce w życiu poszcze-
gólnych osób. Można powiedzieć, że każdy 
dobry czyn, każdy ewangeliczny wybór, każdy 
trudny proces nawrócenia, nie tylko są 
dowodem oczekiwania na przyjście królestwa 
Bożego na końcu czasów, ale stanowią 
przyczynek do rozwoju Bożego panowania już 
tu – na tej ziemi.

Ziemski wymiar 
królestwa Bożego

Królestwo Boże 
najgłębiej realizuje się 

w człowieku

Modlitwa, aby przyszło królestwo Boże 
zakłada wspólnotę z Jezusem, naśladowanie 
Jezusa. Królestwo Boże to kontynuowanie 
życia Jezusa w nas. Św. Paweł mówi: Teraz 
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus 
(por. Gal 2, 20). „Żyje we mnie Chrystus” – to 
sytuacja chrześcijanina, który należy do 
królestwa Bożego; to sposób, w który 
królestwo Boże przychodzi na ten świat. Tego 
dzieła może dokonać tylko Bóg. On działa już 
teraz swoją potężną mocą.

konkretne Boże działanie, stanowią dla nas wyzwanie.
„Przyjdź królestwo Twoje”. Do czego, zgodnie z Bożym zamysłem, zobowiązuje

treść tej prośby, kierowanej przez nas do Boga Ojca?

„Przyjdź królestwo twoje” – wyrażając tę 
prośbę: uznajemy przede wszystkim pry-
mat Boga: gdzie Jego nie ma, nic nie może 
być dobre. Gdzie nie widzi się Boga, tam 
ginie człowiek i ginie świat. W tym znacze-
niu Pan mówi do nas: „Starajcie się 
naprzód o królestwo Boga i o Jego spra-
wiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane” (Mt 6, 33). Słowa te ustanawiają 
hierarchię priorytetów dla działania czło-
wieka i dla naszej codziennej postawy. Nikt

nam tu nie obiecuje bajecznego kraju dla 
próżniaków za to, że może jesteśmy 
pobożni lub pragniemy pojawiania się 
gdzieś królestwa Bożego... Jezus nie 
dostarcza nam łatwych recept. Ustanawia 
natomiast, jak powiedzieliśmy, decydują-
cy o wszystkim priorytet: „królestwo Boże” 
równa się „panowaniu Boga”, to zaś znaczy: 
Jego wola staje się kryterium.

/Benedykt XVI/

 “Przyjdź królestwo Twoje” to nasza prośba 
o realizację, o rozwój Kościoła rozumia-
nego jako Królestwo Boże. To niejako 
nasz akt posłuszeństwa wobec tych, 
których ustanowił pasterzami.

Jedynie czyste serce może z całą 
pewnością powiedzieć: „Przyjdź królestwo 
Twoje”. (…) Kto zachowuje czystość 
w uczynkach, myślach i słowach, ten 
może powiedzieć Bogu: „Przyjdź królestwo 
Twoje!” (św. Cyryl Jerozolimski). 

/por. KKK 2519/

Łaska Boża ma mieszkać wewnątrz 
nas, gdyż Jezus powiedział: „Królestwo 
Boże w was jest” (Łk 17, 21). Pod 
królestwem zaś Bożym Jezus Chrystus 
rozumiał łaskę Ducha Świętego. (...) 
Apostoł powiedział: „Królestwo Boże nie 
jest pokarmem i napojem, ale prawdą 
i pokojem w Duchu Świętym”.

/św.Serafin/



4  Nr 268

Królestwo Boże rozpoczyna się więc 
tam, gdzie w nas kończy się królestwo 
grzechu. Bóg zagarnia nas wtedy dla Siebie. 
On przebywa w człowieku Sobie oddanym.   
W nim zamieszkuje i obdarza go bogactwem 
Swej łaski. I wtedy Chrystus rzeczywiście jest 
Królem ludzkiego serca. Bóg tego właśnie pra-
gnie, aby mógł stać się Królem naszych serc.

dza nade mną. Chce mnie zdobyć Swoją 
miłością. Umywa moje nogi…

Wierzymy, że objawi się w pełni w dniu 
Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. 
Dlatego prośba: „Przyjdź królestwo Twoje” jest 
wołaniem pełnym nadziei. Jest wołaniem 
cierpiących z powodu niedoskonałości naszego 
świata, naszego życia; wołaniem rozczarowa-
nych złudnymi obietnicami, mirażami szczę-
ścia, którymi kusi świat. To wołanie, w którym 
pobrzmiewa Piotrowe wyznanie: „Panie, do 
kogóż pójdziemy?”, Ty jesteś przyszłością 
świata i jego jedyną nadzieją. 

  Św. Paweł odkrywa przed nami jeszcze 
jeden wymiar królestwa Bożego: Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 
2, 9). To, co nas dopiero czeka będzie pełnią 
królestwa Bożego. Wtedy to panowanie 
naszego ducha zjednoczonego z Duchem 
Jezusa Chrystusa – Duchem Świętym, stanie 
się pełne. Wtedy już nic nie będzie w stanie 
zaburzyć naszej miłości do Niego, oderwać 
nas od miłości Chrystusa. Wtedy już nic nie 
będzie w stanie odebrać nam tego najwię-
kszego skarbu, jakim jest jedność z Chrystusem. 
Wtedy, całkowicie kochając, będziemy stano-
wili Kościół niebieski, który się wstawia za 
swoimi braćmi walczącymi jeszcze na ziemi.
  To jest nasza nadzieja. Nadzieja, że przyj-
dzie czas, kiedy zostaniemy porwani 
z Jezusem Chrystusem, porwani na obłoki 
i z Nim będziemy współkrólować. Ten czas 
zależy od tego, czy ja już dzisiaj jestem 
w królestwie Bożym, bo królestwo Boże nie 
przychodzi w innym czasie, niż dzisiaj.

Język polski ma 3 czasy: teraźniejszy, 
przeszły i przyszły, natomiast język chrześci-
jański ma tylko jeden czas: teraźniejszy i tylko 
„dzisiaj” się liczy. Zawsze, kiedy Bóg mówi do 
nas, to odwołuje się do naszej woli dzisiaj.

Dzisiaj Bóg pyta każdego z nas: Czy dzisiaj 
chcesz przyjąć dar królestwa Bożego? Czy 
dzisiaj chcesz mieć w nim udział? Czy dzisiaj 
chcesz, abym doprowadził cię do współkró-
lowania razem ze Mną? Czy dzisiaj chcesz, 
abym dał ci Mojego Ducha Świętego?... 
Chcesz tego? Te pytania Bóg kieruje dzisiaj 
do każdego z nas. Nawet jeżeli jesteśmy 
w najcięższych grzechach, to dzisiaj, w tej 
chwili Bóg chce zaprowadzić Swoje królestwo 
świętości i łaski w naszych sercach.
   Maryja swoje „Fiat” poprzedziła słowami: 
„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 
Ja także mogę dzisiaj odpowiedzieć Bogu: „Ja 
nie wiem jak to się może stać, bo jestem tak 
zatwardziałym grzesznikiem, mam tak twardy 
kark, tak bardzo kocham moje grzechy, że nie 
widzę możliwości wyjścia z tej sytuacji, ale 
mówię: CHCĘ, Panie”. To moje: „Chcę” staje 
się maleńką szczeliną, przez którą może już 
wpłynąć Duch Święty i całkowicie zmienić 
moje życie. Chrystus będzie wierny temu: 
„Chcę”, bo nie ma dla Niego innej przeszkody 
w tym, aby uczynić ze mnie człowieka 
szczęśliwego i świętego, niż moja wola. Jeżeli 
dzisiaj moją wolą mówię Bogu: „Chcę”, to 
usuwam wszelkie przeszkody i królestwo 
Boże staje się DZISIAJ rzeczywistością 
w moim życiu. Zaczynam odkrywać, że 
w osobie Jezusa Chrystusa, królestwo Boże 
staje się rzeczywistością. Nie jest tylko 
obietnicą na przyszłość, ale staje się obecne 
dzisiaj, tu i teraz.

  Chrystus dzięki Swojej łasce, dzięki 
działaniu Swego słowa, chce nas wyzwalać 
z wszystkich naszych niewoli. Dzięki Jezusowi 
staje się dla nas możliwe całkowite panowanie 
nad grzechem, słabością, nad naszą emocjo-
nalnością, nad naszym ciałem z jego wszelkimi 
potrzebami. Chrześcijanin jest „królem” przez 
to, że panuje nad swymi namiętnościami. Jego 
królewskość okazuje się przez panowanie nad 
sobą zgodnie z zasadami prawa Bożego.

Na ile królestwo Boże jest w nas obecne? 
Odpowiedzi udziela nam św. Paweł: Niechże 
grzech nie króluje w waszym śmiertelnym 
ciele (Rz 6, 12). Tam, gdzie panuje grzech, 
tam nie ma królestwa Bożego. Królestwo 
grzechu wyklucza królestwo Chrystusowe.

W jaki sposób panuje Bóg? Jezus, 
umywając uczniom nogi, pokazuje, że styl 
Bożego królowania bardzo się różni od form 
panowania ziemskich władców. Bóg chce 
władać nami, ale przez miłość. 

W Królestwie Bożym potrzeba naszej 
współpracy i wysiłku. Jezus mówi o zakopa-
nych i wykorzystanych talentach. Królestwo 
Boże jest ciągle zagrożone przez zło. Ludzkie 
serce dojrzewa w bliskim kontakcie ze złem. 
Nie da się go definitywnie oddzielić od zła. 
Kąkol i pszenica sąsiadują z sobą, ich 
korzenie są splecione. Na ziemi nie da się ich 
rozłączyć, trzeba czekać na czas żniwa, to 
znaczy na czas ostateczny, wtedy zło 
zostanie oddzielone od dobra. 

Nadzieja na to, że spełni się królestwo 
Boże także i w moim życiu jest nadzieją na 
to, że nie zmarnuję mojego życia. Jest 
nadzieją na to, że każde, najmniejsze 
nawet dobro, będzie ocalone i będzie 
w ostatecznym rachunku mojego życia 
przemawiało za mną przed Bogiem. Wtedy, 
gdy Bóg powoła nas wszystkich przed 
siebie, aby dać nam wejście do urzeczy-
wistnionego już Królestwa.

Jeżeli doświadczyłem tego ziemskiego 
wymiaru królestwa Bożego, wtedy to moja 
wola staje się wolą doskonałą, czyli całko-
witym pragnieniem dobra, a więc miłością.

Władza miłości

Królestwo Boże oznacza „wieczne i pow-
szechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, 
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawie-
dliwości, miłości i pokoju”. Trudno się więc 
dziwić, że marzy się nam realizacja takiego 
królestwa w świecie, bez najmniejszych 
zakłóceń. Wołanie „Przyjdź królestwo Twoje” 
kryje w sobie naszą niecierpliwość. To 
tęsknota za światem, w którym nie będzie już 
więcej zła i niesprawiedliwości.

Chciałbym wreszcie być wybawionym 
z tego świata i proszę Boga, by przyszło 
Jego królestwo, w którym będę miał pełne 
odkupienie ze wszystkich udręk tego 
świata, z lęku i stresu, ze zmartwień i długów, 
z obaw o jutro i strachu przed nieszczę-
ściami, kalectwem, cierpieniem i śmiercią. 
Kiedy modlę się Modlitwą Pańską, chce mi 
się krzyczeć, wypowiadając słowa: przyjdź, 
królestwo Twoje. I jakąż ulgę czuję, gdy 
sobie uświadamiam, że dopuszczenie do 
świata, który ma przyjść z Chrystusem, nie 
będzie uzależnione od dyplomów, znajo-
mości, zdolności, wykształcenia, zasobów 
finansowych, fachowości, uwodzenia, prze-
mocy czy piękna ciała, tylko od wiary.

/A. Pelanowski OSPPE/

   Chrystus chce nam dawać doświadczenie 
Swojej mocy w naszym życiu. Chce nam dawać 
doświadczenie zwycięstwa, żebyśmy mocą 
tego doświadczenia znowu do niego dążyli. We 
wszystkich momentach, kiedy w zjednoczeniu 
z Chrystusem, doświadczyliśmy zwycięstwa 
nad sferami swojego życia – doświadczyliśmy 
mocy Jezusa Chrystusa, doświadczyliśmy, że 
„Bóg sam wystarczy”. Te chwile panowania 
Jezusa Chrystusa w naszym życiu stają się dla 
nas punktem odniesienia i dają nam siły do walki. 

„Królestwo Boże... to sprawiedliwość, 
pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). 
Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są 
czasami wylania Ducha Świętego. Od tej 
chwili rozpoczęła się decydująca walka 
między „ciałem” a Duchem (Por. Ga 5, 
16–25). /por. KKK 2819/

Trzeba więc, aby Bóg – we współpracy 
z nami – opanował wszystkie nasze władze. 
Nasz umysł ma być olśniony Bożą prawdą. 
Nasza wola ma coraz pełniej zjednoczyć się 
z wolą Najwyższego. Nasze serce ma zawsze 
sycić się Bożą miłością. Nasze ciało ma być 
rzeczywiście świątynią Ducha Świętego. Całe 
nasze życie ma stać się przestrzenią 
królestwa Chrystusowego. Istotą i streszcze-
niem tego królestwa jest miłość. Miłość jest 
też pierwszym i najważniejszym prawem 
królestwa Bożego. 

Wielka jest władza miłości w życiu czło-
wieka. To miłość uzdalnia go do największych 
czynów, uruchamia wielkie pokłady dobra 
w nim drzemiące. Kiedy kogoś kocham, 
zrobię dla niego wszystko. I nikt mi tego nie 
każe, nikt mnie do tego nie zmusza. To wszy-
stko dzieje się w wolności. Bóg-Miłość zrobił, 
robi, zrobi dla mnie wszystko! To jest Jego wła-

„Władza Boga jest cicha na tym 
świecie, jest to jednak władza rzeczy-
wista i trwała”. /Benedykt XVI/

Nadzieja daje odwagę życia, a odwaga 
to pewność, że to Królestwo przyjdzie 
i będziemy w nim uczestniczyć.

W drugiej prośbie (modlitwy Ojcze nasz) 
Kościół ma przede wszystkim na względzie 
powrót Chrystusa i ostateczne przyjście 
królestwa Bożego. Modli się również o wzrost 
królestwa Bożego w obecnym czasie – 
„dzisiaj” naszego życia. /KKK 2859/

  Te momenty, kiedy Chrystus zwyciężył poka-
zują nam, że możliwe są dla nas zupełnie 
nowe horyzonty, że Bóg może otworzyć przed 
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nami z dnia na dzień zupełnie inny sposób 
bycia niż ten, który znamy. Kiedy człowiek, 
dzięki łasce Jezusa Chrystusa zaczyna nad 
sobą panować, staje się coraz piękniejszy.

Chrystus wskazuje drogę do królestwa 
Bożego. Jaka jest to droga? Drogą Chrystusa 
zawsze był człowiek. Drogą zaś człowieka do 
królestwa Bożego jest osobiste zjednoczenie 
człowieka z Chrystusem. To królestwo, które 
Chrystus chce wprowadzać w nas nie będzie 
się dokonywało inaczej, niż przez naszą osobi-
stą przemianę, osobiste nawrócenie, zbliżenie 
się do Jezusa. Nikt z nas nie może być 
dobrym człowiekiem, jak tylko przez jedność 
z Jezusem Chrystusem. To On sprawia, że to 
królestwo Boże – sprawiedliwość, pokój 
i radość w Duchu Świętym (według definicji 
św. Pawła), będzie się realizowało w moim 
życiu najpierw, a dzięki temu, że w moim życiu 
to również w życiu tych, którzy są dookoła mnie.

Jezus powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. 
Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 
12, 7nn). Walka o świętość – o komunię 
z Bogiem – jest zaciętym bojem, związanym 
z odczuciem własnej nieporadności i – często 
– z doświadczeniem klęski. Dopiero paruzja – 
nadejście pełni królestwa Bożego, uwolni nas, 
wierzących od panowania grzechu w naszym 
śmiertelnym ciele (por. Rz 6, 12). Tym bardziej 
– z pełnym przekonaniem – należy wołać: 
„Przyjdź królestwo Twoje!”..

Prośba – egzorcyzm 

   Zwycięstwo Chrystusa jest już przesądzone. 
Już się dokonało definitywnie. Kiedy więc wołam: 
„Przyjdź królestwo Twoje” proszę, aby w świecie 
została pokonana beznadzieja, brak wiary w Jego 
królestwo. Im więcej nadziei i wiary się pojawi, 
tym więcej objawi się Jego królestwa w świecie.

1 września 1944. – Panie, czy ludzie po 
tak długim okresie wzajemnego zabijania 
się nie zaznają czasu miłości i miłosierdzia?
– „Byłoby to przybliżeniem królestwa 
Bożego. Proś z większą usilnością: 
'Przyjdź królestwo Twoje'! Godzina króle-
stwa Ojca może się przybliżyć, jeśli Jego 
dzieci usilnie Go o to błagają. Podobnie 
jak narodzenie Chrystusa zostało przy-
spieszone dzięki westchnieniom i pra-
gnieniom Dziewicy z Nazaretu. O, módl 
się, pracuj, czyń wszystko, aby nadeszło 
to wspaniałe Królestwo. Umieściłem tę 
prośbę w 'Ojcze nasz', aby mogła być 
wysłuchana. Nabierz odwagi, bo Ja ci 
pomagam, ożywiaj swoje pragnienia. 
Pragnienia są modlitwą. Są to szybkie 
strzały. Celuj dobrze w Serce, a strzał 
niech będzie mocny!”

Droga do 
królestwa Bożego

Królować – to służyć! Jeśli Jezus Chrystus 
króluje w naszych sercach, to będziemy 
służyć innym. Nasza codzienna praca i służba 
jest wówczas dawaniem świadectwa o na-
szym Królu. Obok świadectwa osobistego 
potrzebne jest też świadectwo wspólnotowe. 
Chrystus Król posyła swych uczniów na cały 
świat, aby tam stawali się narzędziami 
realizacji królestwa Bożego. Każdy chrześci-
janin jest apostołem, czyli posłanym i ma obo-
wiązek wykorzystania wszystkich sił i środków 
otrzymanych od Stwórcy, aby w tym świecie 
służyć sprawiedliwości i pokojowi (por. KKK 2820).

Słowa: „Przyjdź królestwo Twoje” zawierają 
w sobie nasze pragnienie, by umiłować Jezusa 
do końca, bo On tak właśnie nas umiłował. To 
chęć podjęcia posługi miłości miłosiernej. To 
niejako akt oddania Mu swojego serca, 
zawierzenia Mu swojej rodziny. 

Kiedy mówię do Ojca: „Przyjdź królestwo 
Twoje”, myślę o miejscach mojego codzien-
nego życia, o osobach, z którymi jestem na 
co dzień. Proszę, aby rozprzestrzeniało się 
Jego królestwo w moim mężu, żonie, dziecku, 
w mojej wspólnocie… Bóg chce, abym o to 
prosił i aby to królestwo nadal trwało.

Wołanie „Przyjdź królestwo Twoje” to modlitwa 
pragnienia, by Bóg pomógł nam uznać i przyjąć 
Jego królowanie, poddać się Jego władzy, 
która oznacza moc obdarowywania nowym 
życiem, z perspektywą życia na wieki. To z jednej 
strony przyjęcie tego, co Jezus daje, z drugiej 
zaś zobowiązanie się do życia Jego miłością 
i dzielenia się Nim z innymi. To modlitwa, która 
niejako uzdalnia mnie, bym szeroko otworzył 
drzwi Jezusowi, oddał mu swoje życie i uznał 
Go za Jedynego Króla i Zbawiciela.

/Gabriela Bossis. On i ja/

   Człowiek, który całym sercem kocha Boga, 
woła w swej duszy nieustannie: „Przyjdź króle-
stwo Twoje!” Ta prośba jest przedmiotem jego 
gorących pragnień. Kto zaś szczerze woła: 
„Przyjdź królestwo Twoje!”, ten od razu dodaje: 
Bądź wola Twoja. Pragnienie królestwa Bożego 
łączy się bowiem zawsze z oddaniem się do 
dyspozycji Boga. Taka szczera i głęboka modli-
twa jest potęgą bez granic, jest dźwignią, która 
podnosi cały świat (św.Teresa od Dzieciątka Jezus). 
  Warto wspomnieć, że prośba: „Przyjdź króle-
stwo Twoje”, w czasach zaborów i niewoli była 
odmawiania przez Polaków także jako prośba 
o przywrócenie Ojczyzny wolnej i niepodległej. 
Była więc również wyrazem uczuć patriotycz-
nych. O to prosili Polacy podczas zaborów, prosili 
w czasie nocy okupacji i czasu zniewolenia. 

Warto pamiętać, że prośba: „Przyjdź króle-
stwo Twoje” jest żywym słowem, które pochodzi 
z ust Jezusa, a więc jest egzorcyzmem, 
przeciw mocom zła i ich kuszeniu. Kiedy 
doświadczam, że w moim życiu rodzinnym, 
osobistym, coraz więcej pojawia się słabości, 
kuszenia, grzechu, trzeba wołać z mocą, 
z wiarą w moc Słowa, która jest w tym wersecie.

Chrystus, oprócz głoszenia królestwa Bożego 
słowami, oprócz posyłania swoich uczniów na 
misje, aby głosili to królestwo, Chrystus doko-
nywał znaków. Nie tylko głosił, ale też przez 
Swoje czyny – cuda, przede wszystkim uzdro-
wienia, uobecniał królestwo Boże. Był jeden 
szczególnie ważny cud, o którym Jezus mówił: 
„Jeżeli Ja palcem Bożym wyrzucam złe 
duchy to istotnie przyszło już do was 
królestwo Boże”. To był cud polegający na 
wyzwalaniu człowieka z niewoli złego ducha. 

Ta prośba jest zanoszona i wysłuchiwana 
w modlitwie Jezusa, jest obecna i skuteczna 
w Eucharystii; przynosi swój owoc w odnowio-
nym życiu zgodnym z błogosławieństwami. 

/KKK 2821/

   „Przyjdź królestwo Twoje” to znaczy: „Niech 
wszystko przyczynia się do chwały królestwa 
Twego w nas i w świecie”. W tej modlitwie 
możemy codziennie przynosić tych, którzy nie 
wierzą, którzy żyją w ciemnościach, w depresji. 
Ilu jest ludzi, którzy nie mają siły wołać do 
Boga. I nasza modlitwa także sprawia, że 
modlimy się za nich, jakby wołamy w ich 
imieniu, aby Bóg wyprowadził ich z ciemności, 
by objawił im moc Swego królestwa.
  Im bardziej społeczeństwo odchodzi od 
chrześcijańskich korzeni, tym bardziej staje się 
chore. W Europie około 30 proc. ludzi nie daje 
sobie rady z życiem. Aktywne życie, ekonomi-
czne cele, zanik potrzeb duchowych dopro-
wadziły do tego, że coraz większa liczba ludzi 
sięga po proszki nasenne albo antydepre-
syjne. Zmartwień przybywa, a ludzie odzwy-
czajają się powierzać je Bogu. Toteż trudno 
nie zadręczać się następnym dniem i trudniej 
usnąć spokojnie, i jeszcze trudniej się nie 
załamywać. Jednak im więcej ziemskich 
przeciwności, tym mocniejsze powinno być 
nasze pragnienie nieba.
   Eucharystię sprawujemy również, po to, aby 
już kosztować królestwa Bożego w naszym 
świecie. Pragniemy, aby ten świat był prze-
mieniany przez Eucharystię i żeby Jego 
królestwo stawało się w naszym świecie.

Każdy z nas powinien przyczyniać się 
do tego, aby Królestwo to przyszło jak 
najprędzej. „Każdy z nas musi walczyć o to, 
aby miłość zwyciężyła” – mówił św. Jan 
Paweł II. Dlatego prosząc: „Przyjdź 
królestwo Twoje” postanawiaj z całej 
duszy, że będziesz zmieniał się na lepsze. 
Że podejmiesz walkę z najważniejszymi 
swoimi wadami, że będziesz starał się 
miłować każdego człowieka. To będzie 
twój wkład w budowę królestwa Bożego na 
Ziemi. Królestwa pokoju, radości, dobra, 
miłości wzajemnej wszystkich ludzi. 

   Chrześcijanie mogą i powinni najbardziej 
przysłużyć się autentycznemu postępowi tego 
świata, poprzez ciągłe przypominanie nauki 
Jezusowej. Na czoło wysuwają się tutaj takie 
wartości jak: duch ubóstwa, czyli opierania wszy-
stkiego na Bogu (Mt 5, 3); postawa dziecięca 
w przyjmowaniu woli Bożej (Mt 18, 14); czynne 
szukanie królestwa Bożego i jego sprawie-
dliwości, a więc przypominanie światu o właści-
wej hierarchii wartości (Mt 6, 33); gotowość do 
ofiary i znoszenia prześladowań w pokoju ducha 
(Mt 5, 10); umiejętność rezygnacji z rzeczy 
przemijających, aby posiąść wartości trwałe 
(Mt 13, 44nn); zabieganie o doskonałość 
większą od tej, którą chlubią się współcześni 
faryzeusze (Mt 5, 20); pełnienie woli Bożej – 
zwłaszcza w tym, co wiąże się z realizacją 
przykazania miłości bliźniego (Mt 25, 34)… 
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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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Czy to mało? Być może gdybyśmy, jako 
ludzie deklarujący wiarę, przejęli się tym 
programem, świat okazałby się i bardziej 
ludzki i bardziej Boży. Pomyślmy więc do czego 
wzywa nas prośba: „Przyjdź królestwo Twoje”.

Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie mego serca, 
chociaż nieraz wygląda ono jak piekło. 
Święć się imię Twoje, 
nawet gdy go nie wypowiadam, 
bo mnie ogarnia grobowa cisza 
bezradnego milczenia.
Przyjdź królestwo Twoje, 
gdy wszystko inne mnie opuści. Bądź 
wola Twoja 
nawet wtedy, gdy wydaje się klęską, a 
staje się zwycięstwem.
Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj, 
naucz mnie solidnej i uczciwej pracy, 
naucz mnie prośby o chleb, 
choć raz, niech będę głodny. Odpuść 
nam nasze winy, 
choć sam przebaczać nie umiem. Nie 
wódź nas na pokuszenie 
bym nie stracił Wiary, Nadziei i Miłości. 
Ale nas zbaw od złego, 
bym nie otwierał mego serca i umysłu 
dla przeciwnika Twego.
Bo Twoje jest Królestwo, 
Potęga i Chwała na wieki. Amen.

Panie, przymnóż nam wiary.

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

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną, 

zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza 
liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji 
krakowskiej (1985 rok), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich 
diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II 
w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. 
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież 
ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które 
przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi 
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym 
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana 
z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 
przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości 
bliźniego. 

  To „wyjątkowe wydarzenie, które prawdo-
podobnie nigdy się już nie powtórzy” jest 
historycznym wydarzeniem w życiu Kościoła. 
Polski papież zostanie ogłoszony świętym 
w rekordowo krótkim czasie, dziewięć lat po 
śmierci. W przypadku Jana XXIII Franciszek 
uczynił zaś wyjątek; zgodził się na kanoni-
zację bez wymaganego do niej zgodnie 
z przepisami kościelnymi cudu uzdrowienia, 
przypisywanego jego wstawiennictwu. 
Wystarczył jeden przypadek cudu, wybrany 
do beatyfikacji w 2000 roku.

  Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II, 
jest pierwszą od 60 lat kanonizacją 
papieża. Ostatnie takie wydarzenie miało 
miejsce w 1954 r. Świętym został wówczas 
ogłoszony Pius X, który był biskupem Rzymu 
w latach 1903-1914.

  Dotychczas świętymi jest 78 spośród 264 
zmarłych papieży. Jako święci są czczeni 
wszyscy papieże od Piotra Apostoła do 
Juliusza I (337-352). Ponadto dziewięciu 
papieży zostało beatyfikowanych. 

Tak włoskie media nazwały dzisiejszą 
niedzielę po tym, jak dyrektor Biura 
Prasowego Stolicy Apostolskiej potwier-
dził, że w kanonizacji Jana XXIII i Jana 
Pawła II, której dokona Franciszek, 
weźmie udział także Benedykt XVI.

27 kwietnia 2014 r. 
- Dzień czterech papieży
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__Kardynał Stefan Wyszyński
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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 

dniu się wydarzyło. Litery odczytane w kolejności numerycznej utworzą 
hasło, które wpisz poniżej.

zadanie 1: Znajdź i wykreśl nazwy niektórych polskich miast, które odwiedził

zadanie 2:  Połącz w pary daty związane z Janem Pawłem II z opisem, co w danym

18.05.1920 r. 

1.11.1946 r.   

16.10.1978 r.

13.05.1981 r.

beatyfikacja

zamach

narodziny

odejście do Domu Ojca

Ż

I

P

E

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Pozostałe 
litery, czytane poziomo, utworzą rozwiązanie, które zapisz poniżej.

 S  I E D  L  C  E  O  T  W  Ó  R
W  Z  C  I  E  K  R  A  K  Ó  W  N
R  W  A  R  S  Z  A  W  A  E  A  O
O  S  Z  C  Z  E  C  I  N  Ł  K  Ś
C  Ć  P  O  Z  N  A  Ń  I  K  A  E
Ł  Ż  D  O  L  S  Z  T  Y  N  T  K
A  G  D  Y  N  I  A  R  Z  W  O  I
W  I  L  E  G  N  I  C  A  C  W  E
Ł  G  N  I  E  Z  N  O  H  R  I  L
Ó  Y  S  T  U  R  A  D  O  M  C  C
D  S  O  W  P  Ł  O  C  K  I  E  E
Ż  B  I  A  Ł  Y  S  T  O  K  E  I

Hasło:   __  __  __  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

      _ _ _ _ _ _ _

  _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.04.2005 r. 

1.05.2011 r. 

święcenia prezbiteratu

wybór na Stolicę Piotrową

A

P

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.

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
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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.

Na Mszy św. o godz. 18.00. z okazji 
kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II, 
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 wezwa-
nie, 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.

2.

3.

4.

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia 2014 r.

– zapowiedź I.

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

 5.

– zapowiedź I.

  -  Łukasz Paweł Trzewik, kawaler z parafii 
pw. Posłania uczniów Pańskich w Warszawie
i    Angelika Trzewik, panna z parafii 
tutejszej

W tym tygodniu przypada I czwartek, 
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 maja, Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00. 
a po Mszy św. nabożeństwo majowe 
i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. 
W piątek, 2 maja, Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. 
Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać; rano i od 
godz. 16.00, w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
W sobotę, 3 maja, ze względu na 
przypadającą uroczystość nie można 
odprawiać Mszy św. wotywnej 
o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy
św. o godz. 7.00. zostanie odprawione 
Nabożeństwo Różańcowe.

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  zawrą:
 - Adam Mariusz Hałasiński, kawaler 
z parafii tutejszej
i Magdalena Wzloszczyk, panna 
z parafii pw. św. Kazimierza w Warszawie

Ofiara przeznaczona na utrzymanie 
grobu Pańskiego w Jerozolimie, którą 
zebraliśmy w Wielki Piątek podczas 
adoracji krzyża, wyniosła 2823 PLN, 
a ofiara z drugiego dnia świąt, przezna-
czona na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 2488 PLN. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać. 

Za trzy tygodnie, w sobotę 17 maja, 
w sali teatralnej Kolegiaty Wila-
nowskiej odbędzie się całodniowa 
konferencja „Biblia o finansach” 
poświęcona tematyce zarządzania 
finansami po Bożemu. Patronat 
honorowy nad konferencją objął Jego 
Eminencja Ks. Kard. Kazimierz Nycz, 
Metropolita Warszawski. Informacje 
dotyczące zapisów są zamieszczone 
na plakacie w gablocie przed kościo-
łem.

7.

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

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
 - w poniedziałek, 28 kwietnia, 
uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika – głównego patrona Polski.
 - we wtorek, 29 kwietnia, święto 
św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy 
i Doktora Kościoła, patronki Europy.
  - w piątek, 29 kwietnia, wspomnienie 
św. Atanazego, biskupa i Doktora 
Kościoła.
  - w sobotę. 3 maja, uroczystość Najśw. 
Maryi Panny, Królowej Polski.
  Wszystkim obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny, składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.

6.Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, 
wychwalamy Boga za Jego bezgrani-
czne Miłosierdzie, objawione w Tajem-
nicy Paschalnej Chrystusa. Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego odprawimy o godz. 
17.00. Pragniemy przypomnieć, że 
w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 
17.00. odmawiamy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego w intencji kapłanów 
pochodzących z naszej parafii i o nowe 
powołania kapłańskie. Dziś również 
dzięku-jemy Bogu za kanonizację Ojca 
świętego Jana Pawła II.

„Światłość Moja 
wzejdzie nad tobą 
dnia ostatniego. 
Jakiż będzie wtedy 
twój zachwyt... 
Poznasz 
dobrodziejstwo zbawienia. 
Ogarnie cię 
i jakby zaleje 
Moje Miłosierdzie.
Już teraz 
przez wiarę [w życie przyszłe] 
śpiewaj swą wdzięczność.”
[Słowa Stwórcy skierowane do stworzenia; 
Gabriela Bossis, „On i ja”, tom 1, nr 820]
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