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

Wj 3, 1–8a.13–15
 Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, 

kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego 
razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry 
Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł 
Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 
Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, 
a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powie-
dział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć 
temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew 
się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz 
podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg 
do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, 
Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. 
Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm san-
dały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, 
jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: 
Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abraha-
ma, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 
Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwró-
cić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć napa-
trzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie 
i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięż-
ców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, 
aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić 
z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do 
ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz 
zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i po-
wiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do 
was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest 
Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpo-
wiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY 
JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: 
JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej 
Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: 
JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abraha-
ma, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do 
was. To jest imię moje na wieki i to jest moje 
zawołanie na najdalsze pokolenia.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103, 1–4.6–8.11

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 17

Oto słowo Boże
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     W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli 
Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmie-
szał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: 
Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większy-
mi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że 
to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 
zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, 
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła 
ich, było większymi winowajcami niż inni miesz-
kańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie. I opowiedział im następującą przy-
powieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe 
zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szu-
kał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc 
do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przycho-
dzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, 
a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię 
wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, 
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je 
i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli 
nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

 Trzeba nam się nawrócić do Miłosiernego 
Ojca, który zawsze  czeka na nasz powrót z krainy 
grzechu. Czeka z niezmąconą cierpliwością, bo 
nas kocha. Czeka cierpliwie jak ogrodnik z dzisiej-
szej Ewangelii i pokłada w nas nadzieje, że 
wydamy dobre owoce.

 Wielki Post to czas pracy także nad naszą 
cierpliwością – do Pana Boga i do bliźnich – 
która jest cechą wiernej miłości.

ks. Robert Mikos

1

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 1–6.10–12

K O M E N T A R Z

Nr 364

   Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wie-
dzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, 
zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli 
przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w (imię) 
Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też 
spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten 
sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej 
im duchowej skały, a ta skała – to był Chry-
stus. Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało 
się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za 
przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, 
tak jak oni pożądali. Nie szemrajcie, jak 
niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni 
przez dokonującego zagłady. A wszystko to 
przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku poucze-
niu nas, których dosięga kres czasów. Niech 
przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, 
aby nie upadł. 

Oto słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest 
Królestwo Niebieskie.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Oto słowo Pańskie

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

EWANGELIA  
Łk 13, 1–9

   Przytoczone w dzisiejszej Ewangelii śmierci 
Galilejczyków i ludzi, którzy zginęli pod wieżą 
w Siloe, nie można traktować jako kary za ich 
grzechy. Ale trzeba je, jak i inne tego typu 
zdarzenia, przyjąć jako znaki czasu, okazję do 
refleksji nad własnym życiem i wyciągnięcia 
pożytecznych duchowo wniosków. W kontek-
ście przytoczonych tragedii Pan Jezus wzywa 
do nawrócenia.

    Krew Pana Jezusa użyźnia korzenie naszego 
człowieczeństwa, żebyśmy rodzili owoce dobrych 
uczynków – na Bożą chwałę i ku pożytkowi 
ludzi.
NIECH PRZETO TEN, KOMU SIĘ ZDAJE, 
ŻE STOI, BACZY, ABY NIE UPADŁ.
JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE – ZGINIECIE!

DZIŚ, o godz. 15.00 
w naszym kościele 

projekcja filmu:
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Pamiętacie skąd pochodzi cytat, który obra-
łam za tytuł dzisiejszego felietonu? „W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża w Jezusie Chrystusie względem nas” 
napisał niezawodny święty Paweł w Pierwszym 
Liście do Tesaloniczan ( 1 Tes 5, 18).

    W latach dziewięćdziesiątych w telewizji 
polskiej emitowany był amerykański serial pt. 
„Przystanek Alaska”. W jednym odcinku  India-
nka Marilyn Whirlwind opowiada taką historię:
Wojownik miał wspaniałego ogiera. Wszyscy 
mówili, że jest szczęściarzem, że ma takiego 
konia.
– Być może. – powiedział wówczas ów 
wojownik.
Pewnego dnia ogier uciekł. Ludzie powiedzieli, 
że wojownik miał pecha. 
– Być  może.  –   powiedział  wojownik.
Następnego dnia ogier wrócił prowadząc parę 
drobnych kucyków. Ludzie powiedzieli, że 
wojownik jest bardzo szczęśliwy.
– Być może. –  powiedział znów wojownik.
A potem syn wojownika spadł z jednego z 
kucyków i złamał nogę, a ludzie powiedzieli, że 
miał pecha.
– Być może. –  powiedział wojownik.
W kolejnym tygodniu wódz poprowadził 
kampanię wojenną przeciw innemu plemieniu. 
Wielu młodych ludzi zostało zabitych. Jednak 
syn wojownika z powodu złamanej nogi pozo-
stał w obozie i ocalał.

    Dziękczynienie zwykle nie sprawia nam 
specjalnych trudności w czasie prosperity. 
Łatwo jest dziękować kiedy wszystko się 
układa po naszej myśli, a życie przypomina 
bajkę, choć jest coś takiego w naturze ludzkiej 
co sprawia, że w dobrych czasach jakoś szyb-
ko zapominamy o wdzięczności… Jakby nie 
było za dobro umiemy podziękować. Ale 
święty Paweł nakazuje nam dziękować w 
KAŻDYM położeniu, a zatem za to co 
uważamy za dobre, ale i za to co uważamy za 
trudne czy w naszym ludzkim mniemaniu po 
prostu złe i krzywdzące.

    W ubiegłym tygodniu napisałam Wam parę 
słów o codziennym rachunku sumienia, kwa-
dransie szczerości, zdaniem św. Ignacego 
z Loyoli absolutnie obowiązkowej modlitwie 
każdego dnia. Jak zapewne pamiętacie rze-
czony rachunek sumienia składał się z pięciu 
elementów, które pozwolę sobie przypomnieć, 
dla tych, którzy być może poprzedniego felie-
tonu przeczytać nie zdołali. Otóż św. Ignacy 
nakazuje:

nam się należy. Prawda jest bowiem taka, że 
nic nam się nie należy, a wszystko co mamy i 
czym jesteśmy dostajemy za darmo tylko 
dlatego, że nasz Ojciec Niebieski tak bardzo 
nas kocha.

    Zauważcie, że na pierwszym miejscu jest 
dziękczynienie. Nie bicie się w pierś, biczowa-
nie dosłownie lub w przenośni, nie włosienica, 
wór pokutny, łzy i żal, lecz dziękczynienie. 
Dziwne, prawda? A jednak, „w tym szaleństwie 
jest metoda” jak pisał Szekspir w wiekopom-
nym „Hamlecie”.

Dlatego „Moje pierwsze pytanie przy 
wieczornym rachunku sumienia nie powinno 
brzmieć: <Co ja dziś uczyniłem dobrego i 
złego?>, ale <Co Bóg uczynił dla mnie, czym 
mnie obdarował>”, ponieważ „ukierunkowanie 
na Boże dobrodziejstwa i dziękczynienie za 
nie, ożywiają na nowo naszą podstawową 
więź z Bogiem. Dopiero z takim pozytywnym 
nastawieniem możemy właściwie podchodzić 
do własnych słabości i iść dalej w modlitwie 
na rachunku sumienia.”

     Dziękczynienie nie jest potrzebne Bogu! 
On i bez tego zawsze i wszędzie będzie nas 
kochał najmocniej, na sto procent, a nawet na 
sto dwadzieścia milionów procent, bo miłość 
Boga nijak się nie przekłada na ludzką mate-
matykę i nie daje się ująć w żadnych ramach. 
Dziękczynienie jest potrzebne nam, wyłącznie 
nam, żebyśmy nie zdziczeli duchowo, nie 
popadli w pychę i nie uważali, że wszystko  

W KAŻDYM POŁOŻENIU 
DZIĘKUJCIE

  Myślę, że dokładnie o to chodziło świętemu 
Pawłowi. Musimy dziękować zawsze, ponie-
waż to co nam po ludzku wydaje się często 
zbyt ciężkie, przytłaczające, trudne i okropne, 
w ostatecznym rozrachunku najczęściej wycho-
dzi nam na dobre.

1. Podziękować Bogu za otrzymane dobro.
2. Prosić o łaskę poznania grzechów i porzuce-

nia ich (tzw. prośba o światło).
3. Zdać sprawę ze wszystkich myśli, mowy,

uczynków i zaniedbań od chwili wstania 
z łóżka do ponownego położenia (przegląd
wydarzeń z dnia w świetle Bożego Ducha).

4. Poprosić Boga o przebaczenie win.
5. Postanowić poprawę nie swoją mocą, ale

dzięki Bożej łasce.

k

     A gdybyście nie wiedzieli jak zacząć, to 
może poniższy wiersz księdza Twardowskie-
go okaże się pomocny.

Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, 
która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, 
które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, 
że we wszystkim inny
za to że jesteś już odnaleziony i nie 
odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, 
ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to czego pojąć nie mogę –  nie jest 
nigdy złudzeniem
za to, że milczysz. 
Tylko my  – oczytani analfabeci
chlapiemy językiem.
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Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

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.

Nr 364

Zapraszamy na spotkanie biblijne

Lectio Divina
Spotkanie odbędzie się w dzwonnicy 
(wieży) przy kościele pw. św. Anny 

w Wilanowie w sobotę
5 marca 2016 r. 
o godz. 19.00

W Biblii 
jest 
moja 
historia 
...

Wernisaż wystawy 
odbędzie się w sobotę 

9 kwietnia o godz. 16.00.

ZAPRASZAMY!

Do końca kwietnia prezentujemy 

wystawę prac 
artystycznych  

naszych 
Parafian

„Boże rozwiązania na różne sytuacje życiowe” 
spotkania biblijne w parafii pw. św. Anny 
w Wilanowie, wieża, środa godz. 19.00 

Ramowy program spotkania: 

 Krótki film z serii „Boże rozwiązania”
 Historia biblijna
 Boże sposoby na rozwiązywanie problemów i Boże

odpowiedzi na trudne pytania

1. Temat spotkania: Długi – środa 2 marca 2016 r. godz. 19.00
Poruszająca historia pewnej kobiety opisana w Drugiej Księdze Królew-
skiej, która posiadając bardzo skromne środki do życia, z powodu długów 
znalazła się w sytuacji pozornie bez wyjścia. Jednak jej silna wiara i wola 
podążania za Bożą wolą doprowadziły do niesamowitego błogosławień-
stwa. Jakiego? Rozmowa o tym, jak w podobnych sytuacjach Bóg działa 
dzisiaj. 
Tematyka i program cyklu spotkań znajduje się na stronie parafii: 

www.parafiawilanow.pl

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●
● zestawy kolędowe ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Duchową lekturę Pisma Świętego 
prowadzą: ks. Michał Dubicki 

oraz ks. Arkadiusz Szczepanik.

Zapraszamy na 

ADORACJĘ 
Najświętszych 
Ran Chrystusa

w naszym kościele 
w pierwszy piątek marca

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
wraz z ks. Robertem Mikosem

...Jezu, przytul mnie do Twoich Ran, 
z których płynie Miłość...

Rozważanie Męki Pańskiej i adorowanie Najświętszych Ran Chrystusa 
jest miłą Panu Jezusowi modlitwą. A modlitwa to mowa serca.

4 marca 2016 r. 
godz. 19.00. 
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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.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

III Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego 2016 r. 

1.

2.

Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą 
w dniach 14–16 marca, dla uczniów gim-
nazjum 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.

6.

W najbliższy wtorek, 1 marca o godz. 17.30, 
w naszym kościele odbędzie się nabożeń-
stwo różańcowe rodziców za dzieci. Po nabo-
żeństwie o godz. 18.00 zostanie odprawiona 
Msza św. w tej intencji. Gorąco zaprasza-
my do udziału w modlitwie.

3.

5.

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.
Dziś o godz. 15.00 odbędzie się pokaz filmu 
pod tytułem „Ja Jestem". To wyjątkowy film 
o Jezusie Chrystusie w pełni i prawdziwie 
obecnym w Eucharystii. To film, przez który 
sam Pan Jezus mówi do serca człowieka.  
Po projekcji filmu nastąpi adoracja Najświęt-
szego Sakramentu wraz z modlitwą zawie-
rzenia życia Panu Jezusowi w Najświętszym 
Sakramencie. Przez całą niedzielę po każdej 
Mszy świętej będzie można nabyć film „Ja 
Jestem” i inne filmy.

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.

11.W tym tygodniu przypada następujące 
święto liturgiczne: 
– w środę, 4 marca, święto św. Kazimierza 
Królewicza; 
jest to również dzień imienin ks. Kardynała 
Kazimierza Nycza, pamiętajmy w modlitwach 
o naszym Arcypasterzu.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

7.

W tym dniu, w sposób szczególny modlimy się 
o powołania kapłańskie. W piątek, 4 marca, 
Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana 
Jezusa zostanie odprawiona o godz. 12.00. 
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00, w 
czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby 
w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 5 marca, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00, 
a zaraz po niej Nabożeństwo Różańcowe.

4.

Wszystkich zainteresowanych rozważaniem 
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie 
z cyklu Lectio Divina w sobotę 5 marca 
o godz. 19.00 w Dzwonnicy.

Fundacja onkologiczna JESTEM działająca 
przy parafii pw. św. Tadeusza Ap. na         
Sadybie zaprasza osoby dotknięte chorobą 
nowotworową i ich bliskich do udziału w 
bezpłatnych zajęciach i spotkaniach. Plakat 
informacyjny znajduje się w gablocie przed 
kościołem.

13.

14.

Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie 
w środę, 2 marca br. o godz. 18.45 (po Mszy 
św. wieczornej). 

10.

W najbliższą środę 2 marca o godz. 19.00 
odbędzie się w wieży pierwsze spotkanie 
biblijne z nowego cyklu pt.: „Boże rozwią-
zania na różne sytuacje życiowe”. Tematem 
spotkania będą „Długi”. Tematyka i program 
cyklu spotkań jest zamieszczony w gablocie 
przed kościołem.

8.

Od dzisiejszej niedzieli do końca kwietnia 
zapraszamy do dzwonnicy na wystawę prac 
artystycznych i rękodzieła naszych Parafian. 
Jest to jubileuszowa – 50. prezentacja 
w naszej galerii. W sobotę 9 kwietnia o godz. 
16.00 przewidziany jest wernisaż, o czym 
będziemy jeszcze informować. Wszystkim 
artystom serdecznie dziękujemy za liczny 
udział w wystawie.

9.

Świece Caritas można nabyć przed kościo-
łem. Pragniemy przypomnieć, że za  środki 
uzyskane z rozprowadzania świec Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej prowadzi działal-
ność charytatywną, niosąc pomoc najbar-
dziej potrzebującym dzieciom, organizując 
zajęcia w świetlicach i wyjazdy wakacyjne.

12.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 3 marca, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, a po 
Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.  
si

Dzienniczek, 36

„Teraz połóż głowę na piersiach moich, na 
sercu moim i zaczerpnij z niego siły i mocy 
na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej 
nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. 
(...) Ja jestem z tobą."




