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

Iz 43, 16–21
 Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez 

morze i ścieżkę przez potężne wody; który 
wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potę-
żne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, 
jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie wspomi-
najcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie 
w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję 
rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej 
nie poznajecie? Otworzę też drogę na 
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie 
będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż 
na pustyni dostarczę wody i rzek na pustko-
wiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, 
który sobie utworzyłem, opowiadać będzie 
moją chwałę».

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 126 (125), 1–2ab. 2cd i 4. 5–6

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 12, 13

Oto słowo Boże
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  Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud 
schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przypro-
wadzili do Niego kobietę, którą pochwycono 
na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietę tę 
dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty 
co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachy-
liwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dal-
szym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie 
nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to 
usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał 
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: 
«Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 
A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej 
chwili już nie grzesz.»

ks. Maciej Raczyński-Rożek
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   Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze 
względu na najwyższą wartość poznania 
Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego 
wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za 
śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł 
się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, 
pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedli-
wość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, 
sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą 
na wierze – przez poznanie Chrystusa: 
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak 
i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że 
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę 
jakoś do pełnego powstania z martwych. 
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się 
stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też 
pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony 
przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę 
o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to
jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, 
a wytężając siły ku temu, co przede mną, 
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, 
do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie 
Jezusie.

Oto słowo Boże

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nawróćcie się do Boga waszego, 
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Mówiono wtedy między poganami: 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił». 
Odmień znowu nasz los, Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Oto słowo Pańskie

Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości. 
Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.

EWANGELIA  
J 8, 1–11

   Przy powierzchownym czytaniu Ewangelii może się wydawać, że Pan Jezus pobłaża 
grzesznikom, natomiast wrogo odnosi się do faryzeuszy, kapłanów i uczonych w Piśmie. To do 
zwierzchników duchowych Izraela, z reguły, skierowane są groźby i ostrzeżenia. Natomiast 
celników i jawnogrzesznice, Chrystus raczej zauważa i dowartościowuje. Przykład takiego 
zachowania Zbawiciela można znaleźć w dzisiejszej Ewangelii. Warto jednak rozróżnić między 
„pobłażaniem” a „wybaczeniem”. Pan Jezus wybacza a nie pobłaża. Nie próbuje wytłumaczyć 
grzechu okolicznościami, słabością ludzką czy środowiskiem. Chrystus widzi grzech, zarówno 
w kapłanach i faryzeuszach, jak i w cudzołożnicy. Przecież upomina ją: „Idź i nie grzesz więcej!” 
Zbawiciel brzydzi się grzechem, ale podziwia skruchę. A tej z reguły brakuje zwierzchnikom 
Izraela, natomiast mają ją w obfitości celnicy i cudzołożnice. Dlatego kiedy stajemy przed 
Panem na modlitwie czy w czasie spowiedzi, to nie próbujmy się usprawiedliwiać i tłumaczyć, 
ale oskarżajmy się z naszych grzechów w pełnej szczerości serca. Wtedy będziemy mogli 
doświadczyć w pełni Jego miłosierdzia.

głosi
ks. dr Krzysztof Niegowski SDB, salezjanin

Urodzony w 1963 r.
(miejscowość Karsko, zachodniopomorskie), 
25 lat kapłaństwa. 
Jednocześnie muzyk,  muzykolog, 
chórmistrz, dyrygent (absolwent Akademii 
Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu). 
Od 2000 r.  nauczyciel akademicki 
w Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie oraz 
wykładowca muzyki liturgicznej w Wyższym 
Seminarium Duchownym Zgromadzenia  
Salezjanów ks. Bosko w Lądzie nad Wartą 
oraz w Krakowie. Mieszka we wspólnocie 
salezjańskiej w Łomiankach, skąd także 
dojeżdża z pomocą duszpasterską do Błonia 
(parafia Narodzenia Pańskiego), 
gdzie animuje Mszę św. z udziałem dzieci 
i      młodzieży. W swojej pracy łączy charyzmat     kapłaństwa w duchu salezjańskim z pasją 
muzyczną. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych, 
Towarzystwa Naukowego Franciszka 
Salezego oraz zastępcą redaktora 
naczelnego czasopisma Seminare. 
Poszukiwania naukowe.

w naszej parafii

K O M E N T A R Z
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 Wielki Tydzień coraz bliżej. Nadchodzi czas 
podsumowań kończącego się okresu szcze-
gólnej łaski, Wielkiego Postu Anno Domini 
2016. Wielkimi krokami zbliża się moment, 
w którym będziemy musieli zadać sobie pytania 
rodem ze sparafrazowanej lekko piosenki 
harcerskiej: „Jaki był ten czas, co darował, co 
wziął; czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na 
dno; jaki był ten czas, czy coś zmienił, czy nie; 
czy był tylko nadzieją na dobre i złe?”

   Według św. Ignacego z Loyoli kolejnym 
elementem modlitwy, jaką jest rachunek 
sumienia, musi być właśnie taki przegląd 
wydarzeń dnia.

     Pamiętajmy jednak, że jak w całym Wielkim 
Poście, jak w całym naszym życiu, tak i w mo-
dlitwie z rachunkiem sumienia chodzi przede 
wszystkim o otwieranie się na Miłość przez 
największe M we Wszechświecie. Jedno z 
moich ulubionych zdań zasłyszanych nie wiem 
kiedy od nie wiadomo kogo brzmi: „Bóg się nie 
męczy przebaczaniem!”. On zawsze na nas 
czeka, wygląda jak ojciec syna marnotrawnego 
z ubiegłotygodniowej Ewangelii, z otwartymi 
ramionami, w nieustannej gotowości do przyję-
cia nas z powrotem do domu. Nie wahajmy się 
dłuż

      Istotą przeglądu wydarzeń z dnia jest swo-
ista refleksja „nad poruszeniami i stanami 
duszy, które towarzyszyły nam w ciągu dnia. 
To centralny «punkt rozeznawczy» w rachunku 
sumienia. To w tym czasie stawiamy sobie 
pytania czy przeżywane przez nas stany 
duszy, były wynikiem po pierwsze – naszego 
osobistego zaniedbania czy – po drugie – 
pójścia za głosem złego czy wreszcie – po 
trzecie – wierności Bogu i odpowiedzi na jego 
działanie. Komu daliśmy więcej miejsca w dzi-
siejszym dniu, kogo bardziej słuchaliśmy: 
siebie – własnych myśli, czy ducha złego – jego 
zwodzenia, czy wreszcie natchnień Ducha 
Świętego?”

   Co roku, regularnie w okresach specjalnie 
zaplanowanych przez Kościół do celów tre-
ningowych, zdajemy sprawę przed Bogiem 
i samymi sobą z naszych duchowych (i nie 
tylko) postępów. Podobnie jednak powinniśmy 
czynić każdego dnia!      Dlaczego ten owoc jest zepsuty? Dlaczego 

tak postąpiłem? Dlaczego poszedłem w tę czy 
tamtą stronę? Dlaczego zignorowałem głos 
Ducha Świętego, choć tak wyraźnie go dziś 
słyszałem?

   Mówiąc bardziej obrazowo, mamy skłon-
ność do zatrzymywania się na zgniłym owocu, 
który odkrywamy w duszy. Zrywamy go, 
usuwamy, wyrzucamy na śmietnik i mówimy: 
problem z głowy. Tymczasem pojawia się 
kolejne zepsute jabłko i kolejne i kolejne, a my 
wciąż uparcie je wyrzucamy i usiłujemy żyć na 
nowo, nie zadawszy pytania DLACZEGO? 

    Nie chodzi tylko o to, że przykładowo nie 
byłam w niedzielę na Mszy Świętej. Jest to 
niezaprzeczalnie coś złego, jeśli byłam w pełni 
sił fizycznych. Zanim jednak przeproszę za to 
przewinienie powinnam spytać samą siebie 
dlaczego nie byłam. Jak do tego doszło, że 
zamiast pójść na spotkanie Miłości przesiedzia-
łam cały weekend w domu przed telewizorem?

Ksiądz Jan Twardowski „List” 

   W przeglądzie wydarzeń dnia mamy ze 
wszystkich sił spróbować nie koncentrować 
się na tym co zewnętrzne, na owym symbolicz-
nym zgniłym owocu, ale na tym co wew-
nętrzne, na bakterii, która rozpoczęła proces 
gnilny. Bez prawidłowej diagnozy nie można 
rozpocząć leczenia. 

  Ale uwaga! Nasze duchowe wykopaliska 
nie mogą zakończyć się na odnalezieniu 
odpowiedzi na powyższe pytania. Ta refleksja 
powinna doprowadzić nas do poznania samego 
siebie poprzez odkrycie praprzyczyny, dla 
której podążyliśmy, bądź nie, za tym czy 
innym poruszeniem.

    Piękna to perspektywa, niezwykle pocie-
szająca i szalenie trudna, jak napisał kiedyś 
ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu 
pt. List  jest to „Droga długa, kłująca, ciernista, 
niełatwa”, ale przecież skomplikowane przygody 
w baśniach zwykle mają najwspanialsze 
zakończenia.

k

Jeśli świętą zostaniesz, wszystko będzie 
święte w twoim życiu,
łoże twardo słane, niepokoje i oschłość,
wspomnienie spisane ukradkiem w 
pamiętniku,
szorstki strój brązowy i każde z twych 
przeziębień,
każdy twój ból głowy,
zwykły klęcznik skrzypiący, posypane 
mrokiem
pod niemodnym welonem twe oczy głębokie
Pacierz, posługi w kuchni, szorowane schody,
chorej siostrze podany łyk źródlanej wody,
w czasie burzy sierpniowej, gdy wicher uparty
wieje w celę jak w złoty śpiewniczek rozdarty
Droga długa, kłująca, ciernista, niełatwa,
i od lampki wieczystej krwawa zadra światła,
co spadnie po nieszporach na twą ciemną 
głowę –
gdy siostrze przełożonej drżą brwi jowiszowe
Będzie ci, dziecko, dobrze. Krzyż pójdzie za 
tobą –
i Jezus, co pod krami pochmurnego nieba –
miłość w ranach ukrywa i w kruszynach 
chleba
Rankiem, na mszę cię zbudzą te same 
kasztany,
co mnie zawsze budziły, bzu szerokie kiście
i szpaczek ci za furtą klasztorną zaśpiewa
w dni ferialne po cichu, w święta uroczyście
Lecz nagle list przerywam. Ktoś puka. 
Otwieram
To tylko anioł przyszedł. Przesyłam go w liście
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Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

dłużej, nie czekajmy, bo nie ma na co! Kratki 
i klęczniki konfesjonałów to najpiękniejsze 
progi, królewskie bloki startowe, dzięki którym 
możemy wciąż i wciąż zaczynać od początku, 
oczyścić serce by znów przylgnąć wszystkimi 
naszymi wątłymi siłami do Tego, do którego 
należymy od zawsze i na zawsze.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ Z DNIA

      Przegląd wydarzeń z dnia nie ma być rów-
nież takim osobistym samosądem, wyliczanką 
grzechów, służącą temu, by w następnym 
kroku wymierzyć sobie karę i uznawszy, że 
dzień był „do niczego” pójść rozżalonym spać.

   Nie polega to jednak o wyliczenie tego co 
zjedliśmy, ile minut poświęciliśmy na sport czy 
lekturę, a ile przesiedzieliśmy z miseczką 
chipsów przed telewizorem. Nie chodzi też o 
wyliczenie ile dziesiątek Różańca Świętego 
odmówiliśmy albo jak dużo czasu spędziliśmy 
pochyleni nad Słowem Bożym.
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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 366

Wernisaż wystawy odbędzie się 
w sobotę 9 kwietnia o godz. 16.00.

ZAPRASZAMY!

Do końca kwietnia br. prezentujemy 
prace WILANOWSKICH ARTYSTÓW 

Maria Butkiewicz
Barbara Dobrzańska

Jan Dominowski
Jolanta Dubiel

Wojciech 
Hawryłkiewicz

Anna Jaczyńska
Janina Kanabus
Natalia Knyziak

Anna Kozikowska
Krystyna Kruszewska

Ewa Kryńska
Andrzej Modzelewski

Marta Piekut
Beata Twarda

Adam Wieczorek
Irena Wiśniewska

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.

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

50. WYSTAWA
W „SALONIKU 

WILANOWSKIM”

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną przeżyć głęboką modlitwę skruchy, żalu 
i pokuty. Im bardziej upokarzamy się przed Bogiem, tym bardziej odczuwamy Jego 
miłość i moc Bożego przebaczenia. Im bardziej uniżamy się przed Bogiem, tym 
wyższych łask Bóg nam udziela. 

Ofiary zasilą fundusz 
ministrancki.

Serdecznie dziękujemy 
za wsparcie☺

W Niedzielę Palmową 
u naszych ministrantów 
będzie można otrzymać 

piękne palemki 
i wodę święconą. 

Zapraszamy 
do wspólnego 
śpiewu
i przeżywania 
parafialnej 
celebry
Ciemnej Jutrzni 
Wielki Piątek, 
godz. 7.00
Wielka Sobota, 
godz. 7.00

Nauka śpiewu 
w każdą niedzielę 
zaraz po nabożeństwie 
Gorzkich Żali 
w Kanonii.
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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

V Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2016 r. 

2.

3.

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

8.

5.

7.

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.

W Niedzielę Palmową u naszych ministran-
tów będzie można nabyć palmy i zaopatrzyć 
się w wodę święconą, wspierając w ten 
sposób fundusz ministrancki. Ofiary zebrane 
w tym roku będą przeznaczone na wyjazd 
ministrantów na wycieczkę.

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.

Przed kościołem członkowie Kół Żywego 
Różańca zbierają ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego.

9.1.

Zapraszamy wszystkich chętnych do śpiewa-
nia Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek i w
Wielką Sobotę. Nauka śpiewu w każdą
niedzielę zaraz po nabożeństwie Gorzkich
Żali w Kanonii. Przypominamy, że Ciemna
Jutrznia jest modlitwą brewiarzową o spec-
jalnej, dostosowanej do dni Triduum treści.
Jest ona wyrazem naszego czuwania
z Chrystusem, a zarazem oczekiwaniem na
Jego zmartwychwstanie.

6.

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.

10.

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.

Dzienniczek, 1602

„(...) Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz 
o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na 
ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam 
działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się 
z Bogiem miłosierdzia.”

od 13.03 do 10.04.2016 r. 
Aby Chrystus Zmartwychwstały napełnił 
nasze serca mocną wiarą w miłość Boga 

i nauczył nas jak przebaczać 
i przyjmować codzienne krzyże

Rozpoczynamy dziś Rekolekcje parafialne, 
które będą trwały do środy 16 marca br. 
W czasie rekolekcji parafialnych nauki rekolek-
cyjne będą głoszone: dzisiaj na każdej Mszy 
św. oraz w poniedziałek, wtorek i środę na 
Mszach św. o godz. 17.00 i 19.00. Dla umoż-
liwienia udziału większej liczbie wiernych 
z naszej parafii w rekolekcjach, Msza św. 
wieczorna została przeniesione z godz. 18.00 
na 19.00. Serdecznie witamy w naszej parafii 
ks. dr Krzysztofa Niegowskiego SDB, który 
poprowadzi nasze rekolekcje jak również 
rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje 
wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawo-
wych przeprowadzone będą w dniach 14–16 
marca, dla uczniów gimnazjum i młodzieży 
licealnej przeprowadzone będą w dniach 
16–18 marca br.

11.W następną niedzielę organizujemy zbiórkę 
ofiar, które zostaną przeznaczone na paczki 
świąteczne dla najuboższych rodzin z naszej 
parafii.
Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie
zaprasza dzieci w wieku 2–6 lat do nowo
wybudowanego przedszkola na warszaw-
skim Mokotowie – Siekierkach. Przyjmowane 
są także dzieci do klasy ‘zerowej’, które
będą miały możliwość kontynuowania nauki
w szkole podstawowej. Szczegółowe infor-
macje na temat przedszkola można znaleźć
na stronie:
www.warszawskieprzedszkole.pijarzy.pl

12.

4. Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
zaprasza na spotkanie z Ukrzyżowanym 
Jezusem pt. „Nikt cię nie kocha tak jak Ja”. 
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną 
przeżyć głęboką modlitwę skruchy, żalu 
i pokuty. Im bardziej upokarzamy się przed 
Bogiem, tym bardziej odczuwamy Jego 
miłość i moc Bożego przebaczenia. Im 
bardziej uniżamy się przed Bogiem, tym 
wyższych łask Bóg nam udziela. Zapra-
szamy w piątek 18 marca o godz. 19.00.




