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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 9, 8–15

  Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: 
Oto Ja zawieram przymierze z wami i z wa-
szym potomstwem, które po was będzie; 
z wszelką istotą żywą, która jest z wami: 
z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i pol-
nymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które 
wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na 
ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż 
nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 
potopu żadna istota żywa i już nigdy nie 
będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym 
Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja 
zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka 
jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę 
na obłoki, aby był znakiem przymierza między 
Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad 
ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 
wtedy wspomnę na moje przymierze, które 
zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, 
z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy 
wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie 
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

DRUGIE CZYTANIE 

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych.

EWANGELIA 
Mk 1, 12–15

     Zaraz też Duch wyprowadził Go na 
pustynię. Czterdzieści dni przebył na 
pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam 
wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali 
Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus 
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię.
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Oto słowo Pańskie

Wspomnij na swe miłosierdzie Panie,
na swoją miłość, która trwa na wieki. 
Tylko o mnie pamiętaj 
w swoim miłosierdziu, 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

ks. Marcin Loretz

   Po chrzcie w Jordanie Jezus udaje się na pustynię, daleko od ludzi. Ewangelista Marek 
nie wspomina o poście, jednak bardzo wyraźnie łączy czas przebywania w odosobnieniu 
z następującym po nim początkiem publicznej działalności i wezwaniem do nawrócenia. 
Zanim Jezus rozpoczął misję, którą otrzymał od Ojca, przygotował się do niej poprzez post, 
modlitwę i walkę z pokusami szatana.
  Dzisiaj wielu ludzi traktuje modlitwę, praktyki pokutne jako środki będące ratunkiem 
w chwili zagrożenia. Podejmują różne decyzje, również te ważne dla całego życia, 
angażują się w różne dzieła i dopiero, kiedy sprawy nie biegną zgodnie z oczekiwaniami, 
przypominają sobie o Bogu. Jezus swoim przykładem pokazuje właściwą kolejność działań: 
najpierw przygotowanie duchowe, rozeznanie, później działanie. W ten sposób wszystko co 
będziemy robić przyniesie pożytek, nawet, jeżeli owoce naszej aktywności nie będą 
pokrywały się z naszymi oczekiwaniami.

  Chrystus raz umarł za grzechy, spra-
wiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do 
Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na 
ciele, ale powołany do życia Duchem. 
W nim poszedł ogłosić (zbawienie) nawet 
duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś 
nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpli-
wość Boża oczekiwała, a budowana była 
arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, 
zostało uratowanych przez wodę. Teraz 
również zgodnie z tym wzorem ratuje was 
ona we chrzcie nie przez obmycie brudu 
cielesnego, ale przez zwróconą do Boga 
prośbę o dobre sumienie, dzięki zmart-
wychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po 
prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, 
gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, 
i Moce.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25, 4–9 

1

K OM E N T A R Z

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

1 P 3, 18–22
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    Z pomocą przyszedł mi ubiegłotygodniowy 
numer Niedzieli (nr 7 z 15 lutego 2015 r.), 
w którym znalazłam krótką notatkę 
dotyczącą audiencji generalnej papieża 
Franciszka z dnia 4 lutego br. Papież mówił 
wówczas o roli ojca w rodzinie, przypomi-
nając, że dobrym ojcem jest tylko Bóg. 
W tym momencie wiedziałam już od czego 
powinnam zacząć nasz felietonowy Wielki 
Post.

dogłębnie, każdym zakamarkiem naszej 
duszy, że jesteśmy dziećmi samego Boga, 
a co za tym idzie, że sam Bóg jest naszym 
Ojcem. Niby proste i oczywiste, prawda? 
Jednak mi ta myśl, w roli punktu wyjścia, 
w odniesieniu właśnie do początku okresu 
przemiany serc, bardzo się spodobała i zaraz 
wyjaśnię Wam dlaczego.

 W kolejnym liście św. Paweł idzie jeszcze 
o krok dalej w tłumaczeniu nam znaczenia 
naszej synowskiej tożsamości. W rozdziale 
czwartym Listu do Galatów dodaje do 
powyższego jeszcze to: „Nie jesteś już 
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, 
to i dziedzicem z woli Boga.” Mocne, 
nieprawdaż?

   Jesteśmy dziećmi Boga, możemy do Niego 
wołać Ojcze, ile razy odczujemy taką 
potrzebę, a On zawsze przyjdzie nam z 
pomocą. Czemu więc mielibyśmy pozostać 
więźniami zniewalających nas nałogów, 
słabości, niewolnikami naszych grzechów?

  Długo zastanawiałam się nad tematem, 
który należałoby poruszyć na samiutkim 
początku naszej wielkopostnej drogi. Dla 
procesu nawrócenia, będącego kwintesencją 
okresu liturgicznego, który rozpoczął się 
w ostatnią środę, ważnych tematów jest 
mnóstwo. I jak tu wybrać ten najważniejszy, 
inaugurujący naszą czterdziestodniową 
wędrówkę?

 Oto i odpowiedź dlaczego powinniśmy 
zacząć czas zmagań ze swoimi niedosko-
nałościami, grzechami, cierpieniami ducho-
wymi od uświadomienia sobie Bożego 
ojcostwa. Potem pozostaje nam się rzucić 
w wir walki wewnętrznej, ze słowami 
modlitwy Ojcze Nasz na ustach, a przede 
wszystkim w sercu, szala zwycięstwa na 
pewno przechyli się na naszą stronę.

OJCZE NASZ…  Mój ziemski idol, Sługa Boży ksiądz 
Franciszek Blachnicki w broszurce pt. 
„O chrześcijaństwie konsekwentnym i polskiej 
teologii wyzwolenia” (z serca polecam lekturę 
całości!) mówi tak: „Ta relacja dziecięctwa 
Bożego jest istotą wolności człowieka. Brak 
tej relacji nieuchronnie stwarza sytuację 
niewolnictwa. Człowiek staje się wtedy 
niewolnikiem żywiołów, takich czy innych. I 
dopiero wejście w relację synostwa do Boga 
wyzwala go. (…) Dopiero wejście w relację 
syna, dziecka do Boga, jako Ojca, przynosi 
wyzwolenie człowieka.”

Z pamiętnika
katolika ...

 Święty Paweł, w doskonale wszystkim 
znanym fragmencie z rozdziału ósmego Listu 
do Rzymian, pisze tak: „Albowiem wszyscy ci, 
których prowadzi Duch Boży, są synami 
Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha 
niewoli, by się znów pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam 
Duch wspiera swym świadectwem naszego 
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 
zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 
dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa.”

   Od czego powinniśmy zacząć nawrócenie? 
Od uświadomienia sobie, tak naprawdę, 
dogłę

Tekst: Maria Paszyńska

Archidiecezja warszawska 
i diecezja warszawsko-praska 

od tego roku w Wielkim Poście 
zapraszają wiernych 

do udziału w liturgii kościołów stacyjnych

      Kard. Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser w liście na Wielki Post skierowali specjalne zaproszenie 
do wiernych do udziału w tzw. liturgii stacyjnej: „Pragniemy w tym roku rozpocząć warszawską 
liturgię stacyjną Wielkiego Postu. Przez kolejne 40 dni Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej do 
Niedzieli Palmowej włącznie, w wyznaczonych kościołach obu diecezji na terenie miasta Warszawy 
będziemy gromadzili się, aby uczestniczyć indywidualnie i wspólnotowo w przygotowywanych na ten 
dzień specjalnych nabożeństwach”.

    Wybrano czterdzieści świątyń, tyle ile jest dni 
Wielkiego Postu: 25 kościołów z archidiecezji 
warszawskiej i 15 z diecezji warszawsko-praskiej. 
Wybrano kościoły o szczególnej historii i wyjątko-
wym znaczeniu dla miasta. Każdy kościół będzie 
„stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, co roku 
tego samego. Na przykład, kościołem stacyjnym 
dla Środy Popielcowej jest kościół Najświętszego 
Zbawiciela, a dla czwartku po popielcu kościół 
Bogurodzicy Maryi przy Powstańców Śląskich. 
Każdego dnia w wyznaczonym kościele będzie 
obowiązywał ten sam program. Kościół otwarty 
będzie od 6 do 21. Przez cały dzień będzie możli-
wość spowiedzi, do 15 potrwa adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Poza tym, o godz. 12 wspólna modlitwa 
Anioł Pański i Różaniec, o 15 Koronka do Miłosier-
dzia bądź Droga Krzyżowa, o 19 Gorzkie Żale. 
Na zakończenie Msza św. o godz. 20.

   Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się 
w Rzymie. W poszczególne dni Wielkiego Postu 
wierni spotykali się – i spotykają – każdego dnia 
w innym kościele na specjalnej liturgii. Do dziś 
najbardziej wymownym znakiem w Rzymie jest 
pierwszy kościół stacyjny, w Środę Popielcową, 
którym jest bazylika św. Sabiny na Awentynie. 
To tam przeważnie papież odprawia Mszę św. 
rozpoczynającą Wielki Post i posypuje głowy 
wiernych popiołem. Zwyczaj codziennego nawie-
dzania kościołów stacyjnych jest w Wiecznym 
Mieście bardzo żywy i dziś. Jemu poświęciła 
wydaną przed dwoma laty książkę „Rzymskie 
pasje” była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej 
Hanna Suchocka.

   Strona Archidiecezji Warszawskiej uruchomiła 
specjalny serwis, poświęcony kościołom stacyjnym. 
Znajdą się tam aktualne informacje, a przede 
wszystkim przypomnienie, w którym kościele 
danego dnia Kościół warszawski zatrzymuje się na 
liturgii stacyjnej.
[Więcej na: http://archidiecezja.warszawa.pl/]

   Warszawskim kościołem stacyjnym w Środę 
Popielcową jest kościół Najświętszego Zbawiciela. 
Wybór kościoła ma związek z tragicznymi wydarze-
niami z sierpnia 1946 r. Wydobyto wtedy z warszaw-
skiego krematorium 6 ton prochów spalonych 
ludzkich zwłok i zgromadzono je w śródmiejskim 
kościele, a warszawiacy opłakiwali i żegnali tam 
prochy pomordowanych mieszkańców.

    Idea kościołów stacyjnych nie jest w Warszawie 
nowa. To tu powstało i upowszechniło się pasyjne 
nabożeństwo Gorzkich Żali, które przez dziesięcio-
lecia odprawiane było stacyjnie w poszczególnych 
kościołach Starego Miasta w kolejne dni tygodnia. 
To między innymi z tego powodu wśród kościołów 
stacyjnych nie ma – z wyjątkiem bazyliki św. Krzyża 
– świątyń z Krakowskiego Przedmieścia. Kościoły 
Starego Miasta będą kościołami stacyjnymi podczas 
następującego po Wielkim Poście Wielkiego Tygodnia.

Z Rzymu do Warszawy

Środa Popielcowa

Kościoły stacyjne Starego Miasta

ks. Przemysław Śliwiński 
rzecznik Archidiecezji Warszawskiej



  Rozzłoszczony do granic możliwości diabeł, 
wrzasnął ochrypłym z gniewu głosem 
i porwał Pana Jezusa na bardzo wysoką 
górę. Z jej szczytu roztaczał się przepiękny 
widok. Z miejsca, w którym stali jak na dłoni 
można było dostrzec wszystkie królestwa 
świata z całym ich przepychem, dobrobytem 
i bogactwem.
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Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Duch Boży wyprowadził Pana Jezusa na 
pustynię. Pan Jezus szedł przed siebie 
wsłuchując się w delikatny szept miłości 
swego Ojca. Szedł wiele godzin nie czując 
zmęczenia, głodu ani pragnienia. Zapuścił 
się bardzo daleko w głąb pustyni, w 
miejsce, którego ludzie nigdy nie 
odwiedzali. Pan Jezus wiedział bowiem, że 
modlitwę i post należy przeżywać z dala od 
innych. Chciał przez ten czas pozostać 
sam na sam ze swoim ukochanym Ojcem. 
Pościł przez czterdzieści upalnych dni i 
czterdzieści bardzo zimnych nocy. 
Wahania temperatur na pustyni są 
ogromne, ale Pan Jezus zdawał się nie 
zwracać uwagi na te niewygody. Po 
upływie owych czterdziestu dni, Pan Jezus 
odczuł głód, który dotąd mu tak bardzo nie 
doskwierał. Zaczął marzyć o ciepłym 
bochenku chleba z chrupiącą skórką. 
Wiedział jednak, że jeszcze chwilę 
powinien pozostać w tym ustronnym 
miejscu, gdzie nie było żadnych piekarni. 
Wtedy przyszedł diabeł i powiedział ze 
złośliwym uśmiechem, roztaczając wokół 
zapach świeżo upieczonego pieczywa:

  Natychmiast piekarniane wonności zniknęły. 
Niezadowolony diabeł postanowił się nie pod
dawać. Wziął więc Pana Jezusa do Miasta 
Świętego – Jerozolimy, najpiękniejszego miasta 
ówczesnego świata. Postawił go na naroż
niku, w najwyższym miejscu świątyni, która 
była wysoka na ponad cztery metry i kolejny 
raz sprawdzając wytrzymałość Pana Jezusa, 
rzekł zaczepnie:

– Napisane  jest:  Nie samym chlebem Ũyje
czğowiek,  lecz  kaŨdym  sğowem,  kt·re  
pochodzi z ust BoŨych.

 Tekst: Maria Paszyńska

 Pan Jezus odparğ stanowczo:

    W tej samej chwili diabeł zniknął, a Pan 
Jezus znalazł się znów na pustyni. Z nieba 
dało się słyszeć cudną muzykę, a powietrze 
wypełniło się aromatami najwspanialszych 
potraw. To aniołowie zstąpili z Nieba i usłu-
giwali swemu Panu po ciężkiej bitwie.

  –  

   Pan Jezus odrzekł, jeszcze spokojniej niż 
poprzednio:

Ale  jest  napisane  także:  Nie  będziesz 

  –    Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.

     Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby 
te kamienie stały się chlebem.

Autor: Maciej Lichotazadanie:  Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe,
            wpisując odpowiednie skróty (P/F). 

   Następnie, a było to wkrótce po uwięzie-
niu Jana, Pan Jezus wrócił do Galilei i z 
jeszcze większą mocą głosił Dobrą Nowinę 
o Królestwie Bożym, powtarzając wciąż:

   –   Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

   –     Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i od-
dasz mi pokłon – wysyczał diabeł do ucha 
Pana Jezusa. 

 On jednak odwrócił się w jego stronę 
i zawołał donośnym głosem, który poniosło 
górskie echo:

wystawiał na próbę Pana, Boga swego.

– Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół,
jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże 
o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.

  –  

1.

2.

3.

4.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
obejmuje trzynaście stacji.

Nabożeństwo Gorzkich Żali 
składa się z trzech części. 

Podczas Wielkiego Postu 
przypada siedem niedziel. 

W Wielkim Poście obowiązuje 
zielony kolor szat liturgicznych.



4

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

Nr 311

Rzymskokatolicka Parafi a 
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I Niedziela Wielkiego Postu – 22 lutego 2015 r.

2.

1. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali,
zostanie odprawione dziś o godz. 17.00.
Po nabożeństwie modlić się będziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

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

Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane jest 
w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 
17.00.

6. Na przełomie roku, od grudnia do lutego,
z wizytą duszpasterską planowaliśmy 
odwiedzić 1295 rodzin, z czego przyjęło 
nas 640, co stanowi 49,5 %. Ofiary złożone 
przy okazji kolędy przeznaczone są na 
kontynuację remontu kościoła i planowany 
remont wieczernika, który po otrzymaniu 
stosownych zezwoleń planujemy rozpocząć 
na wiosnę tego roku. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

parafii zamieszkała 3-osobowa rodzina 
repatriantów z Donbasu, którym jako 
wspólnota parafialna powinniśmy przyjść 
z pomocą w godnym rozpoczęciu życia 
w nowym miejscu. Wszystkie osoby 
pragnące w jakikolwiek sposób pomóc 
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

4. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych, przeprowadzone będą 
w dniach 23 – 25 marca, dla uczniów 
gimnazjum i młodzieży licealnej przeprowa-
dzone będą w dniach 25 – 27 marca br. 
Rekolekcje parafialne rozpoczną się 
w niedzielę, 22 marca i będą trwały do 
środy 25 marca br.

3.

Wystawa Artystów parafi i 
pw. św. Anny w Wilanowie

„WILANOWSKIE
TALENTY”
Swoje prace prezentują:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ewa Brzostowska-Radziwiłłów 

Maria Butkiewicz 

Barbara Dobrzańska 

Jan Dominowski 

Jolanta Dubiel 

Maria Gołębiewska

Anna Hoffman 

Anna Jarczyńska 

Janina Kanabus

13.

Małgorzata Kępka 

14.

15.

16.

17.

18.

Anna Kozikowska  

Krystyna Kruszewska 

Zuzanna Mielczarek  

Marta Piekut  

Janina Rawska  

Teodozja Wiak  

Irena Wiśniewska  

Aleksandra Zyzak 

Wystawa w galerii „Dzwonnica” – Salonik Wilanowski 
przy kościele św. Anny w Wilanowie.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY – Organizatorki Wystawy

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych 
parafian, że w ostatnim czasie na terenie 
para

5.

od 8.02 do 8.03.2015

Aby Pan wspierał swoją 
łaską misjonarzy i misjonarki 

i udzielił im darów 
potrzebnych do służby.

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
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