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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 22, 1–2.9–13.15–18

     Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł 
do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: 
Oto jestem – powiedział: weź twego syna 
jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do 
kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym 
z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli 
na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham 
zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa 
i związawszy syna swego Izaaka położył go 
na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham 
sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego 
z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on 
rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie 
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic 
złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo 
nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego 
syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, 
spostrzegł barana uwikłanego rogami 
w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana 
i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego 
syna. Po czym Anioł Pański przemówił 
głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 
Przysiągam na siebie, wyrocznia Pana, że 
ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś 
syna twego jedynego, będę ci błogosławił 
i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 
niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu 
morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 
swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi 
będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 
jest udziałem twego potomstwa, dlatego że 
usłuchałeś mego rozkazu.

W krainie życia będę widział Boga 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć świętych Jego.

Wszyscyśmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 17, 7

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!

EWANGELIA 
Mk 9, 2–10

     Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą 
Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich 
samych osobno na górę wysoką. Tam 
przemienił się wobec nich. Jego odzienie 
stało się lśniąco białe tak, jak żaden 
folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. 
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że 
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, 
co należy mówić, tak byli przestraszeni. 
I zjawił się obłok, osłaniający ich, 
a z obłoku odezwał się głos: To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali o tym, co 
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Zachowali to 
polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy powstać z martwych.
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O Panie, jestem Twoim sługą,
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

ks. dr Marek Dobrzeniecki

   Dzisiejsze czytania dotykają tajemnicy ofiary. W tajemniczym i nie do końca dla 
nas zrozumiałym epizodzie (gdyż w innych miejscach Biblii ofiary z ludzi są 
zdecydowanie potępiane) Bóg wymaga od Abrahama poświęcenia własnego 
umiłowanego syna. Tradycja chrześcijańska widziała w Izaaku niosącym drzewo 
na górę Moria, na której miał zostać złożony w krwawej ofierze, zapowiedź męki 
Jezusa, który również szedł z drzewem krzyża na górę Golgota, aby zostać 
złożonym w ofierze.
  W ewangelicznym wydarzeniu Przemienienia na górze Tabor widzimy, że 
Stary Testament (reprezentowany przez Mojżesza i Eliasza) wypełnia się 
w misji Jezusa. W jej świetle to, co do tej pory niejasne, staje się zrozumiałe. 
W próbie, na jaką zostaje wystawiony Abraham, zaczynamy dostrzegać ogrom 
miłosierdzia Bożego. Skoro tak nas wzrusza i porywa dramat ojca, który musi 
zdecydować o życiu i śmierci własnego syna, to o ileż bardziej winna w nas być 
postawa wdzięczności wobec Boga, który taką decyzję również podjął, i to
w dodatku decyzję dla nas korzystną. 

     Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? 
On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, 
jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego 
nam nie darować? Któż może wystąpić 
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg 
wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 
Któż może wydać wyrok potępienia? Czy 
Chrystus Jezus, który poniósł (za nas) 
śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi 
po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116, 10.15–19 
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K OM E N T A R Z

Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, 
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 31b–34

Oto słowo Boże Oto słowo Pańskie

   Istnieją ludzie, którzy z historii Abrahama i Izaaka wnioskują o Bożym okrucieństwie. Jak widać z powyższych rozważań wnioski winne być 
zupełnie odwrotne. Rozumiał to św. Paweł, który w drugim czytaniu pyta się retorycznie: „czyż Bóg, który ze względu na nas, nie oszczędził 
własnego umiłowanego Syna, jest w stanie nas potępić?”. Nie sposób nie zgodzić się z tokiem rozumowania św. Pawła.
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    W Liście do Efezjan (4, 20) święty Paweł 
pisze, że Bóg „może uczynić nieskończenie 
więcej niż to, o co my prosimy czy rozu-
miemy”. Tak jest każdej wiosny. Niby już 
wszystko widzieliśmy, ale wiosna za każdym 
razem zachwyca na nowo. Za każdym 
razem dostajemy od Ojca jeszcze ciut więcej 
zachwytu, niepowtarzalnych doznań estetycz-
nych, przyjemności, piękna.
   Dlaczego o tym piszę? Śpieszę z wyjaś-
nieniami. W poprzednią niedzielę, w pierw-
szą niedzielę Wielkiego Postu, byłam na 
Eucharystii, podczas której ksiądz rozpoczął 
kazanie od słów: Bracie, Siostro jakie jest 
Twoje nastawienie do tego szczególnego 
czasu łaski?

    Ksiądz mówił dalej, a ja zaczęłam się nad 
tym zastanawiać. Jak się okazało odpowiedź 
nie była już taka prosta. W końcu jednak 
z zamyślenia wyrwał mnie tubalny głos 
owego  kapłana  (ma  naprawdę  imponujące

    Jego piękny głos odbijał się przez chwilę od 
ścian kościoła, a wszyscy wierni wstrzymali 
oddech. Ja w każdym razie wstrzymałam. 
Ksiądz tymczasem kontynuował, zadając 
mnóstwo wbrew pozorom trudnych pytań, 
które pozwolę sobie poniżej przytoczyć, 
mając nadzieję, że ksiądz nie oskarży mnie o 
naruszenie praw autorskich do jego kazania, 
ale po pierwsze idealnie mi pasują do 
dzisiejszej myśli przewodniej, a po drugie, 
cóż, walczymy w tych samych zawodach, o 
wspólną sprawę, więc musimy sobie 
pomagać, n’est pas? Myślę, że ten zestaw 
pytań każdy z nas powinien sobie zadawać u 
progu każdego Wielkiego Postu, a najlepiej 
jeszcze byłoby, gdybyśmy zapisywali swoje 
coroczne odpowiedzi, żeby móc dostrzec, 
czy są w nich jakieś zmiany.

  Czy Wy też czujecie już w powietrzu 
wyraźny zapach wiosny? Ja czuję i aż mi się 
chce uśmiechać bez powodu, ilekroć jestem 
na dworze. Bardzo lubię ten czas, na chwilę 
przed tym, zanim wiosna wybuchnie w pełni 
swoimi zapachami, kolorami i oszałamiają-
cym pięknem. Przedwiośnie kojarzy mi się 
zawsze z Adwentem. To taki miły czas 
oczekiwania, w którym Pan Bóg obdarza 
człowieka niesamowicie hojnie. Już za 
chwilkę, za momencik, wszystkie drzewa 
obsypane zostaną pachnącymi kwiatami, 
zakwitnie złoty deszcz, trawa się zazieleni, 
ptaki rozśpiewają się na dobre. Już niedługo, 
już za chwilę.

 Kolejne pytanie dotyczyło sakramentu 
pokuty i pojednania – czy od lat nie 
wymieniam na jednym oddechu tych samych 
grzechów, w tej samej kolejności, robiąc 
pauzę zawsze w tym samym miejscu? Czy 
wierzę w łaskę Bożą, która naprawdę może 
mi pomóc wydostać się z bagna moich 
grzechów, słabości i niedomagań?

Tekst: Maria Paszyńska

DUCHOWEJ RUTYNIE 
MÓWIMY STANOWCZE NIE! 

    Pytał o to jak wygląda moja modlitwa? Czy 
nie jest to pacierz odmawiany w takiej samej 
formie od czasów przygotowań do Pierwszej 
Komunii Świętej? Bezrefleksyjny, który 
naprawdę ciężko nazwać spotkaniem czy 
rozmową z Bogiem.

Z pamiętnika
katolika ...

  Proste – pomyślałam – oczywiście, że 
pozytywne. Na co ksiądz, jakby słysząc moje 
myśli, powiedział (oczywiście przytaczam te 
zdania z pamięci, zachowując ich sens, a nie 
dokładny ciąg wyrazów, stąd brak cytatu): 
Może myślisz, że pozytywne, ale czy tak jest 
naprawdę? Czy jesteś gotowy na czas, który 
zapoczątkuje coś, co potrwa dłużej niż 40 
dni, naprawdę coś przemieni w twoim życiu? 
Na czas, w którym wreszcie, po tylu 
minionych Wielkich Postach, pozwolisz Bogu 
być Bogiem w tobie?

   Podsumowując, ksiądz prosił, żeby na nowo 
zastanowić się nad tymi sprawami w naszym 
życiu duchowym, które wydają nam się tak 
proste i oczywiste, bo w życiu duchowym 
najgorsza jest rutyna.

  Wreszcie, jakie jest moje nastawienie do 
Eucharystii? Czy ma być zaliczonym 
punktem programu tradycyjnej niedzieli, czy 
może prawdziwą ucztą miłości Bożej?

  Łatwo powiedzieć trudniej zrobić. Zwłaszcza, 
że najtrudniej niestety, podejmuje się walkę 
z tym co niby złe nie jest, ale rozwojowi też 
nie sprzyja.

   Zastanawiałam się od czego zacząć walkę 
z duchową rutyną, aby w tym Wielkim Poście, 
być może po raz pierwszy aż tak świadomie, 
pozwolić Bogu działać. Żeby móc choć przez 
chwilę (bo jak wiadomo w naturze ludzkiej 
leży tyle słabości, że każdy z nas musi ciągle 
zaczynać od nowa) z całą mocą powtórzyć 
za świętym Pawłem, że „już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę 
życie w ciele, jednak obecne moje życie jest 
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie”.

   Wdzięczność jest najlepszym lekarstwem 
na szarugę codzienności (nawiasem mówiąc, 
dotyczy to także relacji małżeńskiej – gorąco 
polecam spróbować być wdzięcznym 
współmałżonkowi za każdy drobiazg, który 
robi, a który wg nas nam się należy, relacja 
na pewno się poprawi), obosieczną bronią w 
walce z duchową rutyną.

   Wtedy przypomniało mi się, jak niedawno 
pewna bardzo inspirująca osoba powiedziała, 
że gdzieś przeczytała takie zdanie: Co byś 
zrobił, gdybyś jutro obudził się tylko z tym, za 
co dziś podziękowałeś Bogu? Tamtego dnia 
obudziłabym się tylko (aż!) z moją rodziną, bo 
nasz Synek twardo pilnuje, żeby po wieczor-
nym pacierzu podziękować za każdego jej 
członka. I to by było na tyle. A to właśnie 
wdzięczność jest najprostszą drogą do prze-
łamania rutyny. Gdy wreszcie otworzymy 
oczy na wszystkie dary, które codziennie 
otrzymujemy od Ojca, to aż nas zatyka 
z wrażenia. Efekt niszczący rutynę gwaran-
towany. Wdzięczność za to, co wydaje nam 
się takie naturalne: za jedzenie, nogi do 
chodzenia, oczy do patrzenia, za zapachy, 
kolory, książki, ludzi, słońce, koc, samochód – 
och! za wszystko to, co towarzyszy nam 
codziennie i czego obecność zauważamy 
dopiero, gdy nagle nam tego zabraknie. Nikt z 
nas zapewne nigdy nie rozmyśla szczególnie 
nad tym, jak wielkim darem jest chociażby 
woda. Jest w rzece, w butelce, w kranie i tyle. 
Ale jeśli przypomnimy sobie jakąś chwilę, gdy 
doświadczyliśmy jej braku, zauważamy wagę 
tego daru.

   Jedna z naszych małżeńskich ulubionych 
świętych to święta Urszula Ledóchowska. 
W jej „Medytacjach biblijnych” czytamy: 
„Za łaski należy się Panu wdzięczność, 
uwielbienie. Umiemy prosić, szczególniej 
wtedy, gdy nas bieda przyciska – prosimy 
wówczas gorąco, ale co do wdzięczności, 
co do uwielbienia, mniej jesteśmy skore… 
Jezu mój, wiem, że muszę prosić, Ty sam 
mnie do tego zachęcasz, ale za każdą 
otrzymaną łaskę chcę zawsze gorąco, 
serdecznie dziękować, a z wdzięczności 
przejść do chwalenia, do uwielbienia Ciebie, 
Boże wielki, wszechmogący; do zapomnienia 
o sobie, by wielbić Pana i Boga mego. 
O sobie zapominać, a zatapiać, zanurzać się 
cała w Bogu, Panu i Stwórcy moim!”

 Nic dodać, nic ująć. Pozostaje mi tylko 
pożegnać się z Wami, życząc (także sobie) 
wytrwałości w walce z rutyną w wielkopost-
nym czasie łaski.

natężenie głosu), który ryknął wspaniale: 
Najgorsza w życiu duchowym jest rutyna!
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

  Niemal wszyscy z nas, mieszkańców 
Wilanowa, jego okolic i szerzej Warszawy, 
wiemy o odsieczy, którą król Jan III 
Sobieski poprowadził z Wilanowa na 
ratunek, obleganej przez ogromną armię 
turecką, stolicy Cesarstwa Austriackiego – 
Wiednia. Wtedy we wrześniu 1683 r. 
zagrażała Europie nawała muzułmańska, 
przed którą rycerstwo polskie z husarią na 
czele wraz z wojskami cesarskimi to 
zagrożenie oddaliły na kilka stuleci. 

 Jednym z najbardziej zagrożonych miast 
był Lwów, pozbawiony polskich oddziałów 
frontowych, jak również mężczyzn zmobili-
zowanych do armii państw zaborczych.

   Gdy 10 listopada 1918 r. do Warszawy 
powrócił komendant Józef Piłsudski, od razu 
przystąpiono do formowania, najczęściej na 
bazie konspiracyjnej P.O.W., jednostek 
Wojska Polskiego. Cel był jasny – opano-
wać jak najwięcej terenów zamieszkiwa-
nych przez Polaków, czym również wspiera-
no działania Komitetu Narodowego Polskiego 
we Francji kierowanego przez Romana 
Dmowskiego, podejmującego starania 
o dyplomatyczne uznanie przez państwa
zachodnie naszych praw do jak największej 
części ziem przedrozbiorowej Rzeczypos-
politej.

  Dlatego jeszcze w listopadzie 1918 r. 
komendant Józef Piłsudski wydał rozkaz 
formowania oddziału jazdy złożonego z ochot-
ników z pośród warszawskiej i podwar-
szawskiej młodzieży.  

  W naszym kościele św. Anny jeszcze 
w listopadzie 1918 r. poświecono sztandar 
Szwadronu, ufundowany przez Władysława 
i Marię Belina-Brzozowskich, ziemian z Podola. 
Z jednej strony płatu sztandaru był wyha-
ftowany herb Polski – Biały Orzeł w koronie 
na amarantowym tle, z drugiej zaś strony 
widniał obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
na białym tle i napis „Z Bogiem za Ojczyznę”.

   W naszych dziejach była jeszcze jedna, 
praktycznie zapomniana, ale jakże ważna 
odsiecz. Tym razem wojsko polskie na 
przełomie listopada i grudnia ruszyło z 
Wilanowa na odsiecz Lwowa bronionego 
resztkami sił głównie przez dzieci i młodzież 
polską – Polskie Orlęta, przed atakami 
Rusinów, dziś zwanych Ukraińcami, którzy 
chcieli opanować Lwi Gród – stare, 
należące od czasów piastowskich do Polski 
miasto Semper Fidelis. 

  Jednym z ochotników był szesnastoletni 
Janek Godlewski z Warszawy syn Pawła 
Godlewskiego – dorożkarza i Marianny 
z Gołębiewskich, urodzony 20 marca 
1902 r., który ciężko ranny we wsi Zboiska 
(dziś teren Lwowa) zmarł we Lwowie po 
kilkudniowych cierpieniach 7 stycznia 1919 r. 
Po zakończonych działaniach wojennych 
państwo Godlewscy, rodzice Janka ekshu-
mowali jego ciało i pochowali je na 
cmentarzu w Powsinie. Jest również wersja, 
że ekshumacji dokonało rodzeństwo Janka 
– miał brata Bronisława i cztery siostry:
Annę urodzona 1904 r. (bliźniaczka 
Bronisława), Janinę – 1905 r., Władysławę 
– 1907 r. i Stanisławę – 1908 r. Janek był
najstarszy z nich. Dziś Janek leży na 
powsińskim cmentarzu pod taką samą 
płytą nagrobną, jak jego towarzysze broni 
na cmentarzu Orląt we Lwowie. Corocznie 
w Święto Niepodległości na jego grobie są 
składane kwiaty, zapalane znicze i odma-
wiana modlitwa za jego duszę.

  Matką chrzestną sztandaru została Maria 
Brzozowska, a „matką” i opiekunką 
Szwadronu i później 12 pułku ułanów 
księżna Izabela Radziwiłłowa, fundatorka 
części umundurowania i szabel zwanych 
„radziwiłłówkami” dla całego pułku. (Swoją 
drogą ciekawe czy któryś z dzisiejszych 
„naszych” oligarchów zdobył by się na taki 
gest). Jej mąż książę Karol Radziwiłł był 
oficerem 12 Pułku Ułanów Podolskich. Oboje 
spoczywają na wilanowskim cmentarzu.

 Szwadron po poświęceniu sztandaru 
i defiladzie przed naszym kościołem 
wyruszył na front. Po przebiciu się do 
Lwowa walczył w nim i jego okolicach, 
wzmacniając obrońców – Polskie Orlęta, 
którzy pod dowództwem kapitana Czesława 
Mączyńskiego* walczyli na miejscu od 
początku walk.

     Po walkach we Lwowie Szwadron rozbu-
dowano do stanu pułku i 19 lutego 1919 r. 
zmieniono mu nazwę na 12 Pułk Odsieczy 
Lwowa. W dniu 7 maja 1919 r. w Wilanowie 
zostaje wręczony pułkowi sztandar, ten 
poświęcony w listopadzie 1918 r. dla 
Szwadronu Jazdy Województwa Warszaw-
skiego Odsieczy Lwowa, którego pułk staje 
się spadkobiercą.
 Pod koniec walk na Podolu pułk 1 września 
1919 r. zostaje przemianowany na 12 Pułk 
Ułanów Podolskich.

   Oddział, który ruszył z Wilanowa na 
odsiecz obrońcom Lwowa nosił nazwę: 
Szwadronu Jazdy Województwa Warszaw-
skiego Odsieczy Lwowa. Szwadron ten 
dowodzony był w okresie od listopada 1918 r. 
do stycznia 1919 r. przez rotmistrza 
Antoniego Szyszkiewicza, formowano go w 
Wilanowie zapewne ze względu na koligacje 
rodzinne, zaplecze żywnościowe i przede 
wszystkim paszowe, którego bazę stanowiły 
Dobra Willanów państwa Branickich.

Z Wilanowa 
pod… Lwów

    Na koniec mała dygresja – zastanowienie. 
Co stało by się z Polską, gdyby rok później 
w sierpniu 1920 r. Lwów nie był w naszych, 
polskich rękach. Nawała bolszewicka bez 
przeszkód „wyzwoliła” by nas i przyniosła do 
Polski komunizm na swoich bagnetach. 
A tak Budionny ze Stalinem połamali sobie 
zęby na tym najbardziej polskim 
z polskich miast.

Tekst: Krzysztof Kanabus

Dziękuję Panu Wiesławowi Tumielewiczowi, 
miłośnikowi tradycji ułańskiej i koni, za 
inspirację do napisania tego artykułu, 
a Pani Danucie Bekalarek za pomoc w przy-
gotowaniu materiałów do niego.

*– podczas II wojny światowej w sąsiedniej 
gminie Jeziorna powstał batalion Narodowych 
Sił Zbrojnych noszący imię brygadiera 
Czesława Mączyńskiego.

Na zdjęciu: Po poświęceniu sztandaru XI 1918 r.

Na zdjęciu: Poświęcenie sztandaru i defilada ułanów Szwadronu Jazdy 
Województwa Warszawskiego Odsieczy Lwowa – Wilanów, XI 1918 r.
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Archidiecezja warszawska 
i diecezja warszawsko-praska 
w Wielkim Poście zapraszają

 wiernych do udziału 
w liturgii kościołów stacyjnych

   Przez kolejne 40 dni Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej 
włącznie, w wyznaczonych kościołach obu diecezji na terenie miasta Warszawy  
gromadzimy się, aby uczestniczyć indywidualnie i wspólnotowo w przygotowywa-
nych na ten dzień specjalnych nabożeństwach. Poniżej znajduje się krótkie 
przypomnienie, w którym kościele danego dnia (w tym tygodniu) Kościół warszawski 
zatrzymuje się na liturgii stacyjnej.

01.03.2015

02.03.2015

03.03.2015

04.03.2015

05.03.2015

06.03.2015

07.03.2015

Archidiecezja 
Warszawska 

Diecezja 
Warszawsko–Praska 

Archidiecezja 
Warszawska 
Archidiecezja 
Warszawska 

Diecezja 
Warszawsko–Praska 

Archidiecezja 
Warszawska 
Archidiecezja 
Warszawska

Bazylika archikatedralna
Św. Jana Chrzciciela

Matki Bożej
z Lourdes

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

Św. Jakuba 
Apostoła

Narodzenia
Pańskiego

Św. Maksymiliana
Kolbego 

Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny

Warszawa
ul. Świętojańska 8 

Warszawa,
ul. Wileńska 69

Warszawa,
ul. Przy Agorze 9

Warszawa,
ul. Grójecka 38

Warszawa,
ul. Ostrobramska 72

Warszawa,
ul. Rzymowskiego 35

Warszawa,
ul. Przyrynek 2



    Pan Jezus spojrzał na Piotra z miłością. 
Nie zdążył jednak nic odpowiedzieć, 
bowiem nagle pojawił się wielki obłok, który 
osłonił proroków i Pana Jezusa. Uczniowie 
przerażeni przysunęli się bliżej siebie. 
Wtem od strony obłoku, usłyszeli donośny 
głos:

 Sam nie wiedział, czemu miałyby służyć 
owe namioty, ale rozpaczliwie pragnął 
jakiegoś zajęcia. Czegokolwiek, co wobec 
niezwykłych wydarzeń rozgrywających się 
przed jego oczami, mogłoby mu dać 
poczucie rzeczywistości. Jak wielu ludzi 
pracy, także i Piotr uważał, że najlepszym 
lekarstwem na niepewność i wszelkie 
obawy jest znalezienie sobie czegoś do 
roboty.
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NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Góry Tabor nie da się pomylić z żadną 
inną. Jest ona samotnym wzniesieniem, 
burzącym harmonię zupełnie płaskiego 
krajobrazu. Z południowego zbocza góry 
spływa strumień o tej samej nazwie, który 
po pokonaniu niedługiej drogi, wpada wprost 
do rzeki Jordan. Dzięki temu strumykowi 
okolice góry są pełne roślinności i drzew. 
Wygląda ona z daleka tak, jakby ktoś na 
tym pustynnym, rdzawym pustkowiu, postano-
wił coś ukryć, narzucając na ów tajemniczy 
skarb puchaty, ciemnozielony płaszcz.

   W końcu Piotr nie mógł już dłużej znieść 
bezczynności, zebrał całą swoją odwagę 
i rzekł do Jezusa:

   Po chwili obok Jezusa pojawiły się kolejne 
postacie. Piotr zmrużył oczy, żeby dostrzec 
kim byli nowoprzybyli. Ze zdumieniem 
i trwogą rozpoznał w świetlistych postaciach 
Mojżesza i Eliasza. Jan i Jakub musieli 
również ich rozpoznać, bo wszyscy trzej, 
niemal jednocześnie, spuścili wzrok i nie 
śmieli podnieść głów. Przyglądali się swoim 
brudnym stopom odzianym w liche 
sandały, zupełnie nie wiedząc, co mają ze 
sobą począć. Tymczasem prorocy 
rozmawiali z Panem Jezusem.

 Tekst: Maria Paszyńska

 Piotr, Jakub i Jan zamknęli oczy, 
spodziewając się jakiegoś gwałtownego 
wichru, pioruna czy grzmotu. Gdy jednak 
nic takiego się nie wydarzyło, otworzyli 
zaciśnięte powieki. Nie było już obłoku, ani 
Eliasza ani Mojżesza. Widzieli tylko Pana 
Jezusa odzianego znów w tę samą szatę 
podróżną, noszącą na dole ślady ścieżek, 
które tego dnia razem przewędrowali. Nie 
trzeba było żadnych słów. Niemal od razu 
rozpoczęli spacer w dół zbocza. Kiedy 
schodzili Pan Jezus przykazał im, aby 
nikomu nie opowiadali o tym, czego byli 
świadkami, dopóki Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Piotr, Jan i Jakub 
kiwnęli głowami. Pan Jezus wyprzedził ich 
nieco, a oni wykorzystali tę sposobność 
i rozmawiali między sobą o tym, co też mógł 
mieć na myśli ich Nauczyciel, mówiąc 
o powstawaniu z martwych.

   To właśnie na tę górę, Pan Jezus zabrał 
pewnego dnia trzech swych uczniów – 
Piotra, Jana i Jakuba. Wybrał ich, aby im 
pierwszym powiedzieć, kim jest naprawdę, 
choć był pewien, że każdy z nich od dawna 
już to w głębi serca przeczuwał. Gdy dotarli 
na małą polankę położoną na szczycie 
góry, Pan Jezus stanął przed uczniami i 
wzniósł oczy ku niebu. Nagle Jego szaty 
stały się śnieżnobiałe. Nie było na nich ani 
śladu kurzu i błota, które zabrudziło im 
ubranie podczas drogi. Ani śladu po 
odpoczynku wśród wysokich traw. 
Zwyczajną suknię, w którą ubrany był 
jeszcze przed chwilą Pan Jezus, zastąpiło 
odzienie bielsze niż najczystszy obłok na 
niebie, bielsze od świeżej mąki pszennej, 
bielsze niż pióra mew krążących nad 
Jeziorem Galilejskim. Apostołowie aż 
przesłonili oczy, bo poraził ich blask bijący

– To jest mój Syn umiłowany, Jego
słuchajcie.

– Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.

od tej bieli, której z pewnością żaden 
wytwórca sukna na całej Ziemi nie zdołałby 
tak wybielić.

–

Autor: Maciej Lichotazadanie:  Zaznacz wszystkie poprawne zakończenia zdania: Środa Popielcowa … .

  kończy okres Zmartwychwstania Pańskiego 
  rozpoczyna kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty 

–  rozpoczyna okres Wielkanocny
  rozpoczyna tydzień modlitw o powołania
  kończy okres Wielkiego Postu
  co roku obchodzona jest w lutym 
  rozpoczyna okres Adwentu
  to dzień, w którym wszystkich w przedziale wieku 

18–60 lat obowiązuje post ścisły
  rozpoczyna okres Wielkiego Postu

–  kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
  to dzień, w którym wszystkich katolików obowią-

  
  

zuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
rozpoczyna Triduum Paschalne 
obchodzona jest podczas Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan

  rozpoczyna nowy rok liturgiczny 
obchodzona jest w lutym lub marcu

–

–
–
–
–
–

–

–

–
–

–
–
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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

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

II Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2015 r.

2.

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie odpra-
wione 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.

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

9. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

przypomnieć, że za środki uzyskane z roz-
prowadzania świec Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej prowadzi działalność chary-
tatywną, niosąc pomoc najbardziej potrze-
bującym.

6. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

5.

W tym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

7.

od 8.02 do 8.03.2015
Aby Pan wspierał swoją 

łaską misjonarzy i misjonarki 
i udzielił im darów 

potrzebnych do służby.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 
w następną niedzielę, 8 marca br., o godz. 
11.00 w kościele. Natomiast w czwartek, 
5 marca br., od godz. 16.30 do 19.00 w sali 
widowiskowej możne będzie odbierać stroje 
komunijne.

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

3. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen

8.

–   w środę, 4 marca, święto św. Kazimierza 
Królewicza; jest to również dzień imienin 
ks. Kardynała Kazimierza Nycza, pamiętajmy 
w modlitwach o naszym Arcypasterzu.

– śp. Elżbietę Koperską,
– śp. Waldemara Łuczko,
– śp. Waldemara Ejsmonta.

Świece Caritas można nabyć przed kościo-
łem. Można je postawić na stół świąteczny, 
podarować rodzinie bądź znajomym, zapa-
lić w święta na grobach bliskich. Pragniemy

22–25 marca 2015 r.
aby 

dobrze przeżyć 
okres Wielkiego Postu 

i przygotować się do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

w naszym kościele ADORACJĘ   JEZUSA 
w Najświętszym Sakramencie

w piątek, 6 marca 2015 r.
po Drodze Krzyżowej (ok. godz. 19.00) 

w naszym kościele.

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” 
i ks. Marcin Loretz zapraszają na wieczorną 
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