
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Pwt 26, 4–10
  Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk 

i położy go przed ołtarzem Pana, Boga 
twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa 
wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, 
Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, 
przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się 
rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 
Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili 
nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymu-
sowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga 
ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, 
wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze 
uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu 
mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród 
wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził 
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływa-
jący w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem 
pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, 
Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem 
swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 91, 1–2.10–15

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą
Boże mój, któremu ufam”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

Oto słowo Boże
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   Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił 
znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w 
Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez 
diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich 
upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: 
Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowie-
dział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym 
chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził 
Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do 
Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je 
odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz 
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. 
Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon 
i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził 
Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku 
świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem 
napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, 
żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, 
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: 
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego. Gdy diabeł dokończył całego kusze-
nia, odstąpił od Niego aż do czasu.

 Co roku, w I Niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy Ewangelię o kuszeniu Pana Jezusa na 
pustyni po czterdziestodniowym poście. Diabeł przyszedł do Syna Bożego z trzema pokusami: 
chleba, a więc zaspokajania wszystkich potrzeb ciała; władzy i bogactwa, zdobywanych 
wszelkimi sposobami za cenę sprzeniewierzenia się Bogu; udowodnienia wielkości i bóstwa 
– wystawiania Boga na próbę. Te pokusy nie są obce i nam, ludziom: pożądliwość ciała, 
pożądliwość oczu i pycha. Sama pokusa nie jest grzechem, ale może do grzechu doprowadzić 
– uleganie pokusie diabelskiej to wchodzenie w grzech.

 Pan Jezus to pokazuje. Odrzuca grzeszne propozycje diabła, jeszcze bardziej jednoczy się 
z Ojcem. Szatan odstąpił od Jezusa „aż do czasu” – gdy przyszła próba Wielkiego Piątku. Pan 
Jezus po ludzku lękał się męki, ale zdał się na Ojca, wybrał posłuszeństwo, udowadniając Swą 
bezbrzeżną miłość do Ojca i ludzi.

Jak walczyć z pokusami, których niemało w naszym życiu każdego dnia?

ks. Robert Mikos
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DRUGIE CZYTANIE 
Rz 10, 8–13
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     Cóż mówi Pismo? „Słowo to jest blisko 
ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. 
A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli 
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zba-
wienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi 
do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 
ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: 
żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie 
zawstydzony. Nie ma już różnicy między 
Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan 
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa 
wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem 
każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie 
zbawiony. 

Oto słowo Boże

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

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Oto słowo Pańskie

Będą cię nosili na rękach
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.
„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę”.

Łk 4, 1–13

 A zatem odrzucić pokusy, nie paktować z diabłem, bo – mówiąc językiem młodzieżowym – 
„nie warto z tym panem gadać”. Ze złym duchem nie ma kompromisu! Za to podjąć nawrócenie 
– wrócić do Boga – Miłości Miłosiernej, podjąć post, modlitwę, czytać Pismo Święte, adorować 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, podejmować uczynki miłości bliźniego. Diabłu 
będzie wtedy niezmiernie trudno z nami...

NAWRACAJMY SIĘ I WIERZMY W EWANGELIĘ!
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To co dobre szybko się kończy mówi 
przysłowie. Aby ukoić nieco Waszą tęsknotę 
za feriami, które dziś właśnie mają swój finał, 
pozwolę sobie zauważyć, iż tegoroczna prze-
rwa zimowa kończy się wyjątkowo sympaty-
cznym akcentem w postaci wspomnienia 
świętego Walentego, patrona zakochanych 
i orędownika chorych, zwłaszcza psychicznie.

    Co ciekawe, receptura, którą zaraz się 
z Wami podzielę, wydaje się banalnie prosta, 
a do tego uwaga, uwaga jest powszechnie 
dostępna i to za darmo. Jej skuteczność po-
twierdzona jest naukowo. Działanie wszy-
stkiego, o czym zaraz Wam opiszę jest szcze-
gółowo obliczone i sprawdzone przez specja-
listów od statystyki, których w myślach 
z czułością określiłam mianem matematyków 
miłości, bo zachwyca mnie to, że ktoś porywa 
się na przeprowadzanie takich badań. Zaintry-
gowani?

1) Sakramentu małżeństwa (oczywiste, chyba
nikt nie wyobraża sobie robienia naleśników 
bez mąki, prawda?)

2) Coniedzielnej Eucharystii
3) Codziennej modlitwy małżonków
Wymieszać i stosować nieustannie. Ot, i cały 
sekret.

    Z tej okazji postanowiłam podzielić się 
z Wami przepisem na udane małżeństwo. 
Brzmi świetnie, prawda? Przepis, receptura, 
instrukcja, te i inne słowa będące ich synoni-
mami sugerują gotowe rozwiązanie – szybkie, 
łatwe i przyjemne. A kwestia jest nieważka, bo 
ludzkość poszukuje sposobu na szczęśliwe 
życie we dwoje, niemal z taką samą intensyw-
nością i zaangażowaniem co kamienia filozofi-
cznego. I o ile to drugie jest bajką, o tyle to 
pierwsze jest możliwe i co lepsze jest odwie-
cznym zamysłem Boga dla małżonków. Tak, 
tak wbrew ogólnoświatowej propagandzie 
ośmielam się twierdzić, że nie ma dosko-
nalszego, wspanialszego, cudowniejszego 
i piękniejszego sposobu na przeżycie życia 
we dwoje niż małżeństwo.

    A oto statystyki (zapożyczone z portalu 
duzarodzina.pl , które z kolei powołują się na 
Das Gebet, Schulssel der Heiligkeit „Der Fels” 
nr 11/2002, str. 325), one zaś przekonają 
Was do zastosowania tej receptury we włas-
nym życiu. Matematyka jest nieubłagana. 
Cyfry nie kłamią, a tym bardziej nie pozosta-
wiają pola do żadnej polemiki. 

      Przy związku cywilnym rozpada się 1 para 
na 2, czyli 50%.

Po ślubie kościelnym, ale przy braku 
Eucharystii i modlitwy rozchodzi się 1 para na 3, 
czyli 33%.
     Po ślubie kościelnym i przy coniedzielnej 
Mszy świętej rozchodzi się 1 para na 50 – 2%.

Przy zastosowaniu całej receptury rozcho-
dzi  się 1 para na 1429, czyli 0,07%.

  A na koniec modlitwa do świętego 
Walentego, uniwersalna, dla tych którzy 
szukają wciąż swej drugiej połówki i dla tych, 
którzy już ją odnaleźli. Może warto powierzyć 
swoje małżeństwo, przyjaźń lub marzenia pod 
opiekę patrona dzisiejszego dnia?

    Także z okazji dzisiejszego święta miłości, 
jak głoszą hasła reklamowe przyozdobione 
obowiązkowymi serduszkami, życzę Wam 
byście przymknęli, a najlepiej zamknęli, uszy 
na to co w temacie małżeństwa mają do 
powiedzenia seriale, filmy i gazety, a uwierzyli 
w moc matematyki, w statystyki miłości, Bożej 
miłości!

STATYSTYKA MIŁOŚCI
  Przejdźmy zatem do rzeczy. Potrzebujecie 

następujących składników:

Modlitwa do św. Walentego
Święty Walenty, 
opiekunie tych, którzy się kochają 
i darzą przyjaźnią,
Ty, który z narażeniem życia 
urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne 
przesłanie pokoju,
Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu
z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły 
obojętności, nienawiści i śmierci, 
wysłuchaj naszą modlitwę.
W obliczu rozdarć i podziałów na świecie 
daj nam zawsze kochać 
miłością pozbawioną egoizmu,
abyśmy byli pośród ludzi wiernymi 
świadkami miłości Boga.
Niech ożywiają w nas miłość, przyjaźń
i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć
życiowe przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga,
który jest źródłem wszelkiej miłości 
i wszelkiego piękna 
i który żyje i króluje
na wieki wieków.
Amen.
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Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

Zapraszamy do udziału 
w spotkaniach biblijnych 

Lectio Divina
Wszystkie spotkania mają charakter 
otwarty. Duchową lekturę Pisma św. 

prowadzą: ks. Michał Dubicki 
oraz ks. Arkadiusz Szczepanik. 

Spotkania odbywają się w dzwonnicy 
(wieży) przy kościele pw. św. Anny 

w Wilanowie.

Najbliższe spotkanie już 
w sobotę

20 lutego 2016 r.
o godz. 19.00

W Biblii jest moja historia ...

Konferencje wskazujące właściwą drogę, na której można zbudować szczęśliwe i trwałe małżeństwo.

od 14.02 do 13.03.2016 r. 
Módlmy się 

za misjonarzy i misjonarki 
oraz całe dzieło misyjne Kościoła.
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 KONKURS 
WIELKOPOSTNY

„Moja ulubiona stacja 
Drogi Krzyżowej”
 Dzieci i młodzież zapraszamy 

do wzięcia udziału w konkursie. 
Technika wykonania jest dowolna. 

Podpisane prace prosimy 
składać do zakrystii. 

Termin oddania upływa 
w Niedzielę Palmową. 

Na zakończenie konkursu 
przewidziane są nagrody

Szare ptaszyny, szare ptaszyny
   W łunie zachodu lecą! ... 

Ostatnie złote słońca kruszyny
      Na ich skrzydełkach świecą …
Za sine morze, jak czarna chmurka, 
      W kraj świata mkną daleko! ... 
A w locie gubią pstre swoje piórka

 Nad oną modrą rzeką …
 M. Konopnicka

   Wilanów, Powsin, Powsinek i Zawady 
zmieniają swój charakter z wiejskiego ma 
miejski. Najbardziej charakterystyczną zmianą 
w świecie ptaków  jest zamiana, jeśli tak 
można powiedzieć, jaskółki dymówki, która 
jest ptakiem charakterystycznym dla osiedli 
wiejskich, na jerzyka, ptaka występującego 
głównie w miastach. Ta zamiana następuje na 
naszych oczach. Przyjrzyjmy się pokrótce tym 
na pierwszy rzut oka podobnym do siebie, dla  
niewtajemniczonych identycznym, lecz różnym 
gatunkom. Jaskółka dymówka (łacińska nazwa 
Hirundo rustica zdradza jej wiejskie pochodze-
nie) jest w naszym kraju ptakiem pospolitym, 
gnieżdżącym się prawie zawsze w wiejskich 
zabudowaniach gospodarczych. Jaskółki do 
kraju wracają około 15 kwietnia, by po kilku 
dniach zabrać się do naprawy starego, bądź 
budowy nowego gniazda, które buduje wew-
nątrz budynków, z reguły w stajniach i obo-
rach, przylepiając je do ściany tuż pod sufitem. 
Nigdy nie buduje gniazda na zewnątrz budyn-
ków, co czyni jej kuzynka jaskółka oknówka. 
Zbudowane jest ono z gliny wzmocnionej 
kawałkami trawy i słomy, wyścielone piórkami 
i puchem ,   

   W ostatnich latach dość intensywnie 
zmienia się wygląd i charakter Wilanowa, 
ujmując w tym pojęciu wszystkie tereny 
dzisiejszej dzielnicy. Przybywa nowych domów 
jednorodzinnych, ale również i bloków, szcze-
gólnie w Miasteczku Wilanów, które wyrosły 
na terenie Pasieki, jak drzewiej nazywali te 
pola mieszkańcy starego Wilanowa. Pola i łąki 
zabudowywane są nowymi osiedlami, które 
przecinają nowe ulice. Poruszając się po tych 
nowych osiedlach, spacerując po nowych 
chodnikach, niejednokrotnie nawet nie 
pomyślimy, że jeszcze dziesięć lat temu 
tereny te zamieszkiwali inni lokatorzy. To 
nasze wilanowskie ptaki. Tak jak zmieniają się 
ludzie zamieszkujący Wilanów, tak również w 
związku z rozbudową osiedli, zmienia się 
świat ptaków. Z naszych pól i łąk znikła prze-
piórka  i nie usłyszymy jej rytmicznego głosu 
„pit – pilit” śpiewanego wiosną. Przepiórka do 
swojego bytu potrzebuje niewielkich pól 
poprzecinanych miedzami, które sąsiadują 
z nieużytkami, bowiem w jej jadłospisie jest 
dużo nasion roślin dziko rosnących. Z naszych 
ulic znikła bezpowrotnie dzierlatka (mały szary 
ptaszek z czubkiem na łebku), która szcze-
gólnie zimą wyszukiwała po drogach resztek 
owsa w końskich odchodach, myszkując 
również w pobliżu sklepów i piekarń. Z zabu-
dowywanych łąk znika skowronek, którego nie 
usłyszymy już, gdy wiosną odbywa  podniebne 
loty godowe, śpiewając swoje miłosne arie, 
tak miłe dla ucha słuchającego. 

        Gdy przychodzi pora odlotu, jaskółki gro-
madzą się w wielkie stada, nocując zwykle na 
drutach elektrycznych, bądź w trzcinowiskach. 
Odlot do Afryki następuje w drugiej połowie 
września, choć jeszcze w październiku 
zdarza się obserwować pojedyncze osobniki. 

     Drugim z opisywanej pary ptaków, jest 
jerzyk. Jego łacińska nazwa apus pochodzi 
z języka greckiego i oznacza kogoś bezno-
giego. Rzeczywiście nogi tego ptaka prawie 
zanikły i nie służą mu one do siadania i cho-
dzenia, ale do czepiania się ścian budynków 
lub skał. Pomimo zewnętrznego podobień-
stwa do jaskółki, nie jest z nią spokrewniony. 
Dzięki budowie nowych osiedli, to on a nie 
jaskółka będzie dominował w krajobrazie 
Wilanowa i okolic. Pierwotnie był to ptak 
gnieżdżący się w skałach, ale od czasu  gdy 
człowiek nauczył się wznosić wysokie muro-
wane budynki, zamieszkał wśród nich traktując 
je jako swoje skalne środowisko naturalne. W 
Polsce można obserwować jerzyki w swoim 
pierwotnym środowisku jedynie w Tatrach, 
gdzie zamieszkują szczeliny skalne i urwiska. 
Ciekawym zjawiskiem są kolonie jerzyków 
zamieszkujące w dziuplach drzew na tere-
nach puszcz Białowieskiej i Augustowskiej. 
Pomi

    Pomimo, że żyją wśród ludzi, ludzie prakty-
cznie są im obojętni i niczego od nas nie ocze-
kują. Powracają do Polski w połowie maja. 
Gniazda budują w szczelinach wysokich 
budynków z materiału zbieranego w locie, 
sklejając go śliną. W gnieździe samica składa 
2–3 jaja, które wysiaduje wspólnie z samcem, 
około 20 dni. Młode spędzają w gnieździe 
45–50 dni i po opuszczeniu gniazda są od 
razu samodzielne. Ponieważ 15 sierpnia już 
jerzyków w naszym kraju nie ma, możliwy jest 
tylko jeden lęg. Pożywienie  naszego mistrza 
latania stanowią różnego rodzaju owady, 
które bez problemu chwyta w locie. W razie 
złej pogody, jerzyki potrafią żerować setki 
kilometrów od swoich gniazd, a młode w razie 
głodu zapadają w stan odrętwienia, pozwa-
lający im przetrwać niedostatek pożywienia. 
Jerzyki to ptaki przestworzy. W powietrzu nie 
tylko polują, piją  łapią materiał na budowę 
swoich gniazd, ale również kopulują i śpią, 
ustawiając się pod wiatr na wysokości kilku 
kilometrów. Ten krótki materiał niech przybliży 
i uświadomi nam, że miejsce w którym 
żyjemy zmienia się bezpowrotnie. I nawet 
w świecie ptaków nie będzie już takie jak 
dawniej.

 Autor: Krzysztof Kanabus

WILANOWSKIE PTAKI 
i puchem łapanym zazwyczaj w locie. Budo-
wa nowego lokum zajmuje jaskółkom około 
dziewięciu dni pracy, do którego w połowie 
maja składane jest 4–5 jaj, z których po około 
piętnastu dniach (zależy od pogody) wyklu-
wają się młode. Młode po trzech tygodniach 
są gotowe do opuszczenia gniazda, a pierwsze 
upierzenie, to które wyrasta na nich po 
wykluciu, umożliwia im dotarcie do Afryki, 
gdzie w miesiącach grudzień–styczeń odby-
wają pierwsze pierzenie. Możliwość przeżycia 
przez pisklęta się zwiększa, gdy lato jest ciepłe 
i nie występują dłuższe okresy deszczowe. 
Młode żywione są głównie owadami chrzą-
szczykami i pluskwiakami oraz tak bardzo  
nielubianymi przez ludzi komarami, których 
zjadają w ciągu dnia duże ilości. Jaskółka nie 
czyni spustoszenia w pasiekach pszczelar-
skich, ponieważ na pszczoły i inne owady 
zaopatrzone w żądło nie poluje, obawiając się 
ich jadu który spowodowałby niechybną jej 
śmierć. Budowa ciała jaskółki czyni z niej 
doskonałego lotnika, niemającego w powiet-
rzu naturalnych wrogów (poza dość rzadkim 
kobuzem). Jej lot jest lekki, wysublimowany, 
jakby od niechcenia. W locie zażywa kąpieli 
i pije, otwierając szeroko dziób, rysuje nim 
powierzchnię lustra wody. Na ziemi siada 
niechętnie, z reguły tylko wtedy, gdy wydo-
bywa błoto z kałuży do budowy gniazda.
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I Niedziela Wielkiego Postu – 14 lutego 2016 r. 

1.

2.

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki Pań-
skiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00 w Kanonii.

7.

Na przełomie roku, od grudnia do lutego,
z wizytą duszpasterską planowaliśmy
odwiedzić 2170 rodzin, z czego przyjęło
nas 832, co stanowi 38,5 %. Ofiary złożone
przy okazji kolędy przeznaczone są na
planowany remont wieczernika, który  pla-
nujemy rozpocząć na wiosnę tego roku.
Wszystkim ofiarodawcom składamy ser-
deczne Bóg zapłać.

10.

9.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: 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.

Dzieci i młodzież zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie wielkopostnym pt.: 
„Moja ulubiona stacja Drogi Krzyżowej”. 
Technika wykonania jest dowolna. Podpi-
sane prace prosimy składać do zakrystii. 
Termin oddania upływa w Niedzielę Palmo-
wą. Na zakończenie konkursu przewidziane 
są nagrody.

8. Wszystkich zainteresowanych rozważaniem 
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie 
z cyklu Lectio Divina. Spotkanie odbędzie się 
w sobotę 20 lutego br., o godz. 19.00 
w dzwonnicy.

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań biblijnych 
pt.: „Boże rozwiązania na różne sytuacje 
życiowe”. Spotkania będą odbywały się 
w każdą środę o godz. 19.00 w wieży, 
począwszy od 2 marca br.

„Ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu 
Bożego (...) który miał dotknąć ziemię (...). 
Zaczęłam  błagać Boga za światem słowami 
wewnętrznie słyszanymi. 
Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność 
Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej 
kary, która się słusznie należała za grzechy. 
(...) Słowa, którymi błagałam Boga są 
następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję 
Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 
najmilszego Syna Twojego, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze 
i świata całego; dla Jego bolesnej Męki 
miej Miłosierdzie dla nas."

Dzienniczek, 474-475

Skuteczna modlitwa pokutna

W niedzielę 28 lutego 2016 r. o godz 15.00 
odbędzie się w naszej parafii pokaz filmu 
pod tytułem „Ja Jestem”. To wyjątkowy film 
o Jezusie Chrystusie w pełni i prawdziwie
obecnym w Eucharystii, w Najświętszym 
Sakramencie. To film, przez który sam Pan 
Jezus mówi do serca człowieka. Po projekcji 
filmu adoracja Najświętszego Sakramentu 
wraz z modlitwą zawierzenia życia Panu 
Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. 
Przez całą niedzielę po każdej Mszy świętej 
będzie można nabyć film „Ja Jestem” i po-
zostałe filmy.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą 
w dniach 14–16 marca, dla uczniów gimnazjum 
i młodzieży licealnej przeprowadzone będą 
w dniach 16–18 marca br. Rekolekcje 
parafialne rozpoczną się w niedzielę, 
13 marca i będą trwały do środy 16 marca br.

W tę niedzielę, 14 lutego, gościmy wolonta-
riuszy Diecezjalnego Centrum Światowych 
Dni Młodzieży na czele z ks. Tomaszem 
Zapertym, koordynatorem ŚDM w Archidie-
cezji Warszawskiej. Podczas każdej Mszy 
św. przedstawiciele Diecezjalnego Centrum 
opowiedzą o przygotowaniach do Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie, podzielą się 
swoimi wspomnieniami z minionych Spotkań 
Młodych z Ojcem Świętym oraz świadectwa-
mi wiary i odpowiedzą na Państwa pytania. 
Po Mszy św. o godz. 13.00 przedstawiciele 
Diecezjalnego Centrum zapraszają na spot-
kanie w dzwonnicy osoby, które pragną 
przyjąć pielgrzymów w swoich domach oraz 
chcą włączyć się w organizację i obsługę 
ich pobytu w naszej parafii.

4.

3.

5.

6.




