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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 14, 21b–27

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do 
Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze 
uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, 
«bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do 
królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele 
wśród modlitw i postów ustanowili im star-
szych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. 
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do 
Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do 
Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za 
łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, 
które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miej-
scowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg 
przez nich zdziałał i jak otworzył poganom 
podwoje wiary.

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

L I T U R G I A  S Ł O W A

EWANGELIA

   Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został 
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim 
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą 
w sobie samym, i to zaraz Go chwałą 
otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem 
z wami. Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali».

J 13, 31–33a. 34–35

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, 
co stworzył.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145, 8–9. 10–11. 12–13

Niech Cię wielbią, Panie, 
wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie
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  Jezus żegna się ze swoimi uczniami. Choć 
przeczuwają, co może nastąpić, tak napra-
wdę nie wiedzą, czego mają się spodziewać. 
Tym bardziej, że ich mistrz wypowiada 
tajemnicze słowa. Od momentu powołania 
zawsze Mu towarzyszyli, a teraz słyszą, że 
musi iść sam i że oni nie mogą pójść za Nim. 
Rzeczywiście, w tym momencie Jezus rozpo-
czyna drogę, której nikt przed Nim nie przebył. 
Jest to Jego droga. Droga, która choć zaczy-
na się w doczesności, na ziemi, to swój kres 
osiąga w wieczności. Drogą, która spina ze 
sobą dwa krańce rzeczywistości ludzkiego 
życia jest On sam. To On łączy doczesność 
i wieczność, kruchość i przemijalność z wsze-
chmocą i doskonałością. Jezus musi przejść 
tę drogę jako pierwszy, by za Nim mogli podą-
żyć Jego uczniowie ze wszystkich pokoleń, 
ras i języków. Drogę, na której postępuje się 
jedynie czyniąc kroki uczynków miłości.

ks. dr Waldemar R. Macko

I dlatego w czasie tego spotkania Jezus 
przypomina uczniom o przykazaniu miłości. 
Miłości, której doskonały przykład dał sam, 
składając ofiarę ze swojego życia.

K OM E N T A R Z

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 1–5a

   Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto 
Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępu-
jące z nieba od Boga, przystrojone jak oblu-
bienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 
«Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 
będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu 
wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani 
żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasia-
dający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto słowo Boże

J 13, 34
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     Zastanawialiście się kiedyś nad tym czym 
tak naprawdę jest głód? Encyklopedia PWN 
podaje, że jest to „stan organizmu ludzkiego 
lub zwierzęcego spowodowany całkowitym 
lub częściowym pozbawieniem go pokarmu”. 
Prościej nie dałoby się tego ująć. Głód jest 
stanem, w którym znajduje się nasze ciało, 
gdy nie dostarczamy mu pokarmu. Głód nie 
jest w przyrodzie stanem pożądanym. Jest 
swoistym sygnałem ostrzegawczym, wpro-
wadzającym istotę żywą w stan czujności, 
przestawiającym całe funkcjonowanie złożo-
nego mechanizmu jakim jest nasze ciało, 
w tryb oszczędzania energii i dołożenia 
wszelkich starań by zorganizować poży-
wienie. Głód zmusza człowieka do pełnej 
mobilizacji, by mimo wszelkich przeciwności 
zdobył pokarm, a tym samym ochronił to co 
najważniejsze – własne życie. 

     Każdy z nas przynajmniej raz w życiu był 
głodny. Doskonale znamy burczenie w brzu-
chu, ucisk, uczucie zasysania jakby żołądek 
przyklejał nam się do kręgosłupa, lekkie 
zawroty głowy… A nade wszystko to jedno 
jedyne pragnienie, żeby czym prędzej coś 
zjeść. Dla głodnego człowieka nic nie wydaje 
się tak ważne jak to, by jak najszybciej… 
przestać być głodnym.

 GŁÓD 
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    Bóg stworzył nas na swój obraz i podo-
bieństwo i dlatego tak naprawdę dogłębnie, 
do syta nakarmieni możemy zostać tylko 
miłością, Bożą Miłością. Przestańmy wresz-
cie głodować i pozwólmy Bogu się nakarmić!

   Świętego Augustyna owo ssanie duszy, 
głód poznania Boga doprowadził do 
osobistego spotkania z Chrystusem, do 
głębokiego doświadczenia Bożej Miłości 
i Bożego prowadzenia. Tak będzie i z nami, 
z każdym z nas. Musimy tylko dostrzec brak 
Boga w naszym życiu i pragnąć ze 
wszystkich sił, by nasz Pan i Zbawiciel 
zaspokoił nasze potrzeby, ukoił ból, nasycił. 
Wystarczy pragnąć, zauważyć swój głód, 
a Bóg wszystko zrobi za nas! „Nasze 
pragnienia zawsze się modlą, choćby wargi 
milczały.” – napisał w innym miejscu 
św. Augustyn. Tyle prawdy w jednym tak 
krótkim zdaniu!

Ksiądz Jan Twardowski „Głodny”
Mój Bóg jest głodny
Ma chude ciała i żebra
Nie ma pieniędzy
Wysokich katedr ze srebra
Nie pomagają mu
Długie pieśni i świece
Na pierś zapadłą
Nie chce lekarstwa w aptece
Bezradni
Rząd ministrowie żandarmi
Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić

„Chociaż ciągle jeszcze siedzi we mnie 
stary krakus, mimo tylu lat życia w stolicy, 
Maria Paszyńska pokazała mi Warszawę, 
która zachwyca.
Wspaniałą Warszawę końca lat 30.
Warszawę pięknych, czarujących zakątków. 
Warszawę pełną młodych ludzi wierzących 
w prawdziwą miłość, szczęście, mówiących 
językiem polskim, którego już nie ma, a szkoda! 
Warszawę, która wśród rozkwitu i radości 
odczuwa nutkę tego, co nieubłaganie 
nadchodzi. Czyta się jednym tchem!”
Barbara Horawianka

     Mam wrażenie, że z życiem duchowym 
jest odwrotnie. Im bardziej jesteśmy głodni 
Boga tym bardziej się rozleniwiamy i tym 
trudniej jest nam zawalczyć o duchowe 
pożywienie. Im większy niedostatek cierpi 
nasza dusza, tym trudniej nam zidentyfi-
kować przyczynę naszego niepokoju. 
Błądzimy po omacku, targani coraz większą 
potrzebą duchowej strawy. Próbujemy 
„zapchać się” jakimś duchowym fast-foodem. 
Oglądamy seriale, słuchamy głośnej, agresy-
wnej muzyki, nadużywamy substancji 
psychoaktywnych, popadamy w nałogi wsze-
lakie. A wszystko to by zagłuszyć głód wew-
nętrzny, by na chwilę zapomnieć o „ssaniu” 
jakie odczuwamy w duszy.

     Prawda jednak jest taka, że nic, absolu-
tnie nic, oprócz Boga nie zaspokoi tego 
głodu duszy. Jedno z najsłynniejszych zdań 
z „Wyznań” świętego Augustyna brzmi 
„Stworzyłeś nas (...) jako skierowanych ku 
Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki 
w Tobie nie spocznie.” (Wyznania I, 1, tłum. 
Zygmunt Kubiak)

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

Rok 1935. Na tle olśniewającej panoramy 
Warszawy życie toczy się
krętymi ścieżkami. Prawda bywa bardziej 
niewiarygodna od kłamstwa, 
a to co wydaje się proste, 
wcale takie nie jest. Nieskazitelne wizje
młodych bohaterów Warszawskiego 
niebotyku okrywa cień. Muszą zmierzyć
się ze zderzeniem świata ideałów i tego, 
co otrzymują od losu.
Tymczasem stolica Polski szykuje się 
do wystawy „Warszawa przyszłości”, 
a świat bacznie śledzi kolejne 
poczynania Adolfa Hitlera, 
który umożliwia wejście w życie 
Ustaw Norymberskich. Nad Europą, 
która dopiero co odbudowała 
poczucie bezpieczeństwa, 
ponownie zbierają się chmury…

Wciągająca, wielowątkowa opowieść 
o ludziach i ich mieście,
śniących swój wielki sen 

o potędze i nieśmiertelności.

WARSZAWSKI
NIEBOTYK (2) 

czyli

GONITWA
CHMUR



     Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort 
napisał program przygotowujący do zawie-
rzenia się Matce Bożej jako niewolnik Maryi. Tą 
drogą szli wielcy Jan Paweł II, Maksymilian 
Kolbe, Stefan kardynał Wyszyński. 
     Nasza parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym także zdecydowała się pójść tą drogą 
i zaprosiła wszystkich parafian do włączenia się 
we wspólne przygotowania, które rozpoczęli-
śmy 10 kwietnia. Cieszymy się, że ta inicjatywa 
została chętnie przyjęta przez wielu parafian. 
Wszystkie te osoby zapraszamy w kolejne piątki 
(do 13 maja br. włącznie) na Mszę św. o godz. 
18.00, po niej na krótką adorację Najświętszego 
Sakramentu, podczas której przeżywamy wspól-
notowe rozważanie z tego dnia.
    Pierwszych 12 dni był to czas odrywania się 
od ducha tego świata (doświadczania tego, że 
szatan stara się oderwać nas od czynienia 
dobra i od dążenia do królestwa Bożego), aby 
móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i dzięki 
temu zbliżyć się do Niego. W tym czasie kształ-
towaliśmy w sobie cnoty: skromności, samoza-
parcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeń-
stwa i prawdomówności. 
   Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic 
Chrystusa i Maryi. Pierwsze siedem dni to pozna-
nie samych siebie - w świetle nauki Chrystusa - 
swych wad, grzechów, słabości i cnót. Ma to 
służyć przygotowaniu się do spowiedzi general-
nej. Należy w tym czasie wzbudzać w sobie akt 
żalu oraz akt rezygnacji ze swojej woli, która 
może być niezgodna z oczekiwaniami Maryi. 
Tydzień drugi jest czasem poznawania godno-
ści, przywilejów i cnót Maryi. W tym czasie 
należy starać się naśladować cnoty Matki Bożej 
oraz odmawiać akt strzelisty św. Ludwika: Ja 
poświęcam się Tobie cały, o Maryjo, chcę być 
Twoją własnością. Trzeci tydzień to poznawa-
nie Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. W tym 
czasie ćwiczenia duchowe polegają, by praktyko-
wać akty miłości Boga i bliźniego, by starać się 
o radosne znoszenie cierpień i by prosić Boga 
o łaskę wybaczenia każdej doznanej krzywdy.

Kim jest dla nas Maryja?

    Święty Ludwik zaleca, aby przed przystąpie-
niem do zawierzenia odbyć spowiedź general-
ną i przyjąć Komunię św. w intencji zawierzenia.

   Maryja jest stworzeniem Bożym, jak my; 
wszystko zawdzięcza Bogu. Bóg jednak uczy-
nił Ją najpiękniejszym i najmożniejszym po 
Chrystusie człowiekiem. Nie potrzebował Jej 
do wykonania Swoich planów, ale z miłości dla 
Niej i dla ludzi powołał Ją do życia i przez Nią 
chce spełniać największe Swe dzieła. 
   Maryja jest Matką Bożą i ten przywilej, 
jedyny i niepojęty, wynosi Ją ponad wszystkie 
stworzenia. Wejście w tajemniczy związek z 
Trójcą Świętą sprawia, że Maryja jest dla nas 
tajemnicą. 
      Maryja jest Matką Odkupiciela i z tego tytu-
łu jest naszą Współodkupicielką. Stojąc pod 
krzyżem płaciła wraz z Chrystusem i w zależ-
ności od Niego bólem Swego Niepokalanego 
Serca cenę Odkupienia. Z tego tytułu ma prawo, 
do każdego człowieka, bo współwysłużyła każ-
demu razem z Jezusem życie wieczne. 
   Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. 
Nic nie przychodzi do nas od Boga bez Niej. 
Syn przekazał Jej wszystko, co zdobył przez 
Swe zbawcze życie i śmierć. Maryja każdą 
łaskę może uprosić i każdą jaką otrzymujemy 
uprasza rzeczywiście. 
      Maryja jest Królową Świata, Aniołów i ludzi. 
Posiada nie tylko królewską godność, ale praw-
dziwą królewską władzę. Jest królową potężną 
i nie oprze się Jej nic. Bóg Jej niczego nie 
odmawia, a Ona wie, o co Go może prosić. 
Królowa świata posiada moc nad szatanem. 
Zły duch lęka się Jej bardziej niż wszystkich 
aniołów i świętych. 
    Maryja jest Matką Kościoła i Matką ludzi. 
Jest Matką Mistycznego Ciała, jego nadprzyro-
dzonego życia. Bóg przez Nią daje Kościołowi 
i każdemu z jego członków Swoje życie, przez 
Nią daje siłę, wzrost i rozwój. Jeśli Bóg uczynił 
Maryję tak wielką i piękną i wprowadził Ją tak 
głęboko w dzieło zbawcze, w życie Kościoła 
i każdego z nas, uczynisz bardzo mądrze, gdy 
postarasz się związać z Nią jak najściślej.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

   „Czwarta prawda: Rzeczą doskonalszą, bo 
pokorniejszą, jest nie zbliżać się do Boga wprost, 
lecz przez pośrednika. Ponieważ natura nasza 
jest tak skażona, jak dopiero co wykazałem, nie 
sposób dojść do Boga i Jemu się podobać, 
opierając się na własnej pracy, na własnych 
staraniach i przygotowaniach, gdyż wszystkie 
nasze dobre uczynki są skażone i zbyt małej 
przed Bogiem wartości, by mogły Go skłonić do 
zjednoczenia się z nami i wysłuchania nas. Nie 
bez powodu dał nam Bóg pośredników wobec 
swego Majestatu. Widział On naszą niegodność 
i niezdolność, miał litość nad nami i, aby nas 
dopuścić do zdrojów swego miłosierdzia, dał nam 
potężnych orędowników u swojego Majestatu; 
tak, że lekceważenie tych pośredników i zbliża-
nie się do Jego Świętości wprost i bez żadnego 
poparcia jest brakiem pokory, brakiem szacunku 
wobec Boga tak wielkiego i tak świętego; jest to 
mniej poważne traktowanie tego Króla nad kró-
lami niż zwykłego króla lub księcia ziemskiego, 
do którego nie ośmielamy się zbliżać bez przyja-
ciela, co by za nami przemówił. Pan nasz, 
Jezus Chrystus, mocą dzieła Odkupienia jest 
naszym Obrońcą i Pośrednikiem u Boga Ojca. 
Przez Niego mamy się modlić z całym Koś-
ciołem triumfującym i wojującym; przez Niego 
mamy dostęp do Majestatu Bożego i nie powin-
niśmy nigdy ukazywać się przed Obliczem Boga 
inaczej, jak tylko wsparci zasługami Jezusa 
Chrystusa i w nie niejako przyobleczeni, podob-
nie jak młody Jakub, który przyodziany w koźlą 
skórę stanął przed ojcem swym Izaakiem, by 
uzyskać błogosławieństwo. Czy jednak nie potrze-
bujemy pośrednika u samego Pośrednika? Czy 
nasza czystość jest dostatecznie wielka, byśmy 
wprost i bezpośrednio mogli się z Nim zjedno-
czyć własnymi siłami? Czyż Jezus Chrystus to 
nie Bóg równy we wszystkim Ojcu, a więc Święty 
świętych, godny takiego szacunku, co i Ojciec? 
Jeśli z nieskończonego swego miłosierdzia stał 
się naszą poręką i pośrednikiem u Boga, Ojca 
swego, by nas z Nim pojednać i spłacić Mu nasz 
dług, to czyż mielibyśmy mieć mniej szacunku 
i bojaźni wobec Jego Majestatu i świętości? 
Powiedzmy więc śmiało za św. Bernardem, iż 
u samego Pośrednika potrzebujemy pośrednika 
i że jedynie Najświętsza Panna może spełnić to 
miłościwe posłannictwo. Przez Maryję Chrystus 
przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego 
przez Maryję. Jeśli lękamy się iść wprost do 
Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego nieskoń-
czoną wielkość lub z powodu naszej nikczem-
ności czy grzechów, śmiało błagajmy Maryję, 
Matkę naszą, o pomoc i orędownictwo. Ona jest 
dobra i czuła. Nie ma w Niej nic surowego ani 
nic odstraszającego, nic zbyt wzniosłego lub 
błyskotliwego. Patrząc na Nią widzimy jedynie 
istotę o naturze takiej, jak nasza. Maryja nie jest 
słońcem, które by blaskiem swych promieni 
mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest 
piękna i łagodna jak księżyc, który swe światło 
otrzymuje od słońca i je łagodzi, by je przysto-
sować do naszych ograniczonych możliwości. 
Maryja jest tak miłosierna, że nigdy nie odrzuca 
tego, kto Ją o pośrednictwo prosi, choćby był 
największym grzesznikiem. Jak to mówią święci, 
nie słyszano nigdy, jak świat światem, by ktokol-
wiek, kto się do Najświętszej Dziewicy z ufnoś-
cią i wytrwałością uciekał, został przez Nią odrzu-
cony. Maryja jest tak potężna, że nigdy jeszcze 
żadna Jej prośba nie została odrzucona. Wy-
starczy, iż stanie przed swym Synem, aby Go 
prosić, a On natychmiast udziela, natychmiast 
przyjmuje; zawsze zostaje miłosiernie pokonany 
przez piersi i łono, i modlitwy swej najdroższej 
Matki” (św. Ludwik de Montfort, „Traktat…”).
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MARYJA – POŚREDNICZKA ŁASK

Po 33 dniach przygotowania następuje dzień 
34. - dzień poświęcenia się, zawierzenia Jezusowi 
Chrystusowi przez ręce Maryi. Dzień ten powi-
nien przypadać w jedno ze świąt Maryjnych. 
Dla nas będzie to 13 maja – święto Matki Bożej 
Fatimskiej.
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    Codzienne czytania duchowe (w każdy z 33 
dni przygotowania) wiążą się z modlitwą i lek-
turą wskazanych na dany dzień treści do roz-
ważań. Prócz tego wskazane jest wierne odma-
wianie modlitw, codzienny rachunek sumienia 
(czy ćwiczyliśmy się tego dnia w jednej z cnót), 
uczestniczenie (w miarę możliwości) we Mszy 
św. i przyjęcie Komunii św. oraz codzienne roz-
myślanie (jest ono konieczne podczas odma-
wiania zawierzenia – ma ono trwać od 20 do 
30 minut). Oprócz  33-dniowego  przygotowa-
nia – należy przeczytać „Traktat” św. Ludwika. 
Lektura „Traktatu” jest obowiązkowa!
    Nasz św. Jan Paweł II miał na swoim biurku 
2 książki (poza Pismem Świętym oczywiście): 
„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza z Kempis 
oraz właśnie „Traktat...” św. Ludwika de Montfort.
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Z Ewangelii wg św. Łukasza 13, 1–9 

W tym samym czasie przyszli niektórzy i do-
nieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowie-
dział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy po-
dobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiem-
nastu, na których zwaliła się wieża w Siloam 
i zabiła ich, było większymi winowajcami niż 
inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszy-
scy tak samo zginiecie”.

Nieurodzajne drzewo figowe 
I opowiedział im następującą przypowieść: 
„Pewien człowiek miał drzewo figowe zasa-
dzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał 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””.

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do 
Aktu Ofiarowania się Jezusowi 

Chrystusowi przez Maryję
na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej 

Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673–1716) 
opracował ks. Fryderyk Wilhelm Faber, D.D. – ciąg dalszy 

Imprimatur:  Walter Philips Kellenberg, D.D. Bishop of Rockville Centre

 Kontynuujemy nasze przygotowania, 
które trwają od 10 kwietnia do 12 maja br. 

Dzień 15 (24 kwietnia)

Wezwanie do nawrócenia

   Zachęcamy też do wysłuchania konferencji 
ks. Piotra Glasa, wygłoszonych na Jasnej Górze 
w marcu br., w których m.in. omawia on róż-
nicę między prawdziwym a fałszywym nabożeń-
stwem do Matki Bożej. Konferencje są dostęp-
ne np. na: www.pomaranczki.wordpress.com

„O naśladowaniu Chrystusa” 
Księga III, Rozdz. 13:

1. Synu, kto usiłuje uchylić się od posłuszeń-
stwa, sam uchyla się od łaski; kto chce mieć 
rzeczy własne, traci wspólne. Jeśli kto niezbyt 
chętnie i nie z własnej woli poddaje się przeło-
żonemu, to znak, że jego ciało nie jest mu jesz-
cze w pełni posłuszne, ale często opiera się i 
buntuje. Ucz się więc szybko podporządkowy-
wać się przełożonemu, jeżeli pragniesz opano-
wać własne ciało. Prędzej bowiem pokonasz 
zewnętrznego wroga, jeśli człowiek wewnętrz-
ny w tobie nie będzie bezsilny. Nie ma groź-
niejszego i gorszego wroga duszy niż ty sam, 
kiedy nie jesteś w zgodzie ze swoim duchem. 
A zwłaszcza powinieneś naprawdę porzucić 
siebie, jeżeli chcesz ujarzmić swoje ciało i krew.
2. Boisz się poddać z uległością władzy innych 
dlatego, że ciągle jeszcze nazbyt kochasz siebie. 
Ale pomyśl, cóż w tym wielkiego, że ty, który 
jesteś prochem i niczym, poddasz się dla Boga 
człowiekowi, skoro ja sam, wszechmogący 
i najwyższy, ja, który stworzyłem wszystko z 
niczego, sam pokornie poddałem się dla ciebie 
człowiekowi? Stałem się najnędzniejszy i naj-
mniejszy z ludzi, aby swoją pokorą pokonać 
twoją pychę. Ucz się być posłuszny, prochu, 
ucz się być pokorny, ziemio i glino, i uginać się 
pod wszystkimi nogami. Ucz się przełamywać 
swoje chęci i nie wahaj się uznać swojej 
zależności.
3. Zbuntuj się przeciw sobie, nie pozwól, aby 
gnieździło się w tobie zarozumialstwo, ale 
okaż się tak uległy i ubożuchny, aby wszyscy 
mogli po tobie chodzić i deptać jak błoto 
uliczne. Czemu się skarżysz, marny człowie-
cze? Cóż mógłbyś zarzucić tym, co ci wytykają 
zło, podły grzeszniku, skoro tyle razy obraża-
łeś Boga i tylekroć zasłużyłeś na piekło?
Ale oko moje spojrzało na ciebie litośnie, bo 
cenna jest dla mnie twoja dusza, poczuj moją 
miłość i stań się na zawsze wdzięczny za moje 
dobrodziejstwa, a pamiętaj: im bardziej staniesz 
się naprawdę uległy i pokorny, tym łatwiej zno-
sić będziesz pogardę dla twego własnego ja.

O POSŁUSZEŃSTWIE POKORNEGO SŁUGI 
NA WZÓR JEZUSA CHRYSTUSA 

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na na 
okres II, tydzień 1 „Poznanie samego siebie”: 
Litania do Ducha Świętego, Ave, Maris Stella, 

Litania Loretańska]

Z Ewangelii wg św. Łukasza 13, 10–21 

Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była 
tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha 
niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie 
mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, 
przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wol-
na od swej niemocy”. Włożył na nią ręce, a natych-
miast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz 
przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus 
w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: „Jest sześć dni, 
w których należy pracować. W te więc przy-
chodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!” 
Pan mu odpowiedział: „Obłudnicy, czyż każdy 
z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od 
żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki 
Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał 
na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów 
w dzień szabatu?” Na te słowa wstyd ogarnął 
wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył 
się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokony-
wanych przez Niego.

Dzień 16 (25 kwietnia)

Uzdrowienie kobiety w szabat

Mówił więc: „Do czego podobne jest królestwo 
Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest 
do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził 
w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim 
drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się 
na jego gałęziach”. I mówił dalej: „Z czym mam 
porównać królestwo Boże? Podobne jest do 
zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła 
w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”.

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie

„O naśladowaniu Chrystusa” 
Księga II, Rozdz. 5:

1. Trudno nam sądzić siebie samych, gdyż 
często brak nam łaski i rozeznania. Słabe jest 
to światło w nas, ale nawet takie, jakie jest, 
tracimy przez niedbalstwo. Często sami nawet 
nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy wewnę-
trznie ślepi. Bywa, że źle postępujemy, ale jesz-
cze gorzej się przed sobą usprawiedliwiamy.
Zdarza się, że kieruje nami uczucie, a my 
uważamy je za gorliwość. Małe błędy wytykamy 
innym, a nad swoimi o wiele większymi 
przechodzimy do porządku. Jesteśmy wrażliwi 
na zło, które przychodzi od innych, ale co inni 
cierpią przez nas, tego nie zauważamy. Kto 
dobrze i sprawiedliwie osądza siebie, niemoż-
liwe, aby dla innych był zbyt surowy.

   Zakończyliśmy okres I, w którym staraliśmy się 
„uwolnić samego siebie od ducha świata”, a w 
piątek rozpoczęliśmy pierwszy tydzień okresu II, 
w którym staramy się ofiarować w duchu pokory 
wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą 
o poznanie samych siebie i o żal za grzechy.
Oto treści do rozważań na dziś i kolejne dni:

O ROZWAŻANIU NAD SOBĄ SAMYM

TAJEMNICA MARYI 
Jak dotrzeć do Jezusa przez Maryję... 

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
zaprasza w piątek 

29 kwietnia 
po Mszy św. o godz. 18.00
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popada w błąd; sądzić siebie i rozmyślać 
o sobie to dopiero trud owocny. Jakże często 
sądzimy według tego, co nam przypada do 
serca, i jak łatwo zatracamy poczucie sprawie-
dliwości przez miłość własną. Gdyby Bóg był 
zawsze czystym celem naszych dążeń, nie 
wpadalibyśmy od razu w gniew, gdy tylko ktoś 
sprzeciwi się naszemu zdaniu.
2. A przecież zdarza się, że to, co kryje się 
w naszej głębi albo co przychodzi z zewnątrz, 
tak samo nas pociąga. Niektórzy w gruncie 
rzeczy mają zawsze na względzie siebie w tym, 
co robią, choć nie zawsze zdają sobie z tego 
sprawę, i wydaje im się, że sprawy przybierają 
pomyślny obrót wtedy, gdy układają się wg ich 
życzeń i myśli. Jeżeli zaś dzieje się inaczej, 
martwią się i denerwują. Jakże często z po-
wodu różnicy zdań rodzą się zatargi między 
przyjaciółmi i rodakami, między duchownymi i 
wiernymi.

Dzień 19 (28 kwietnia) 

Dzień 17 (26 kwietnia)

„O naśladowaniu Chrystusa” 
Księga III, Rozdz. 30:

„O naśladowaniu Chrystusa” 
Księga I, Rozdz. 14:
O UNIKANIU POCHOPNEGO SĄDZENIA 

2. Człowiek wewnętrzny zważa przede wszy-
stkim na siebie, bo kto czuwa pilnie nad sobą, 
milczy raczej o innych. Nigdy nie będziesz 
wewnętrznie skupiony i pobożny, jeżeli nie 
nauczysz się milczeć o innych, a pilniej czuwać 
nad sobą. Gdy zwrócisz się całkowicie do 
wnętrza i do Boga, niewiele będzie cię 
obchodzić to, czego dowiesz się z zewnątrz.
Gdzież jesteś, jeśli nie ma cię w tobie samym? 
A choć tyle przeszedłeś, dokądże dobrnąłeś 
zaniedbując siebie? Zadaniem twoim jest 
osiągnąć pokój i prawdę jedyną, więc trzeba ci 
wszystko odłożyć, a siebie tylko mieć przed 
oczyma.
3. Wiele zyskasz, jeżeli uwolnisz się na zawsze 
od wszelkich trosk życia. Wiele stracisz, jeżeli 
coś doczesnego zachowasz. Nic wielkiego, nic 
wzniosłego, nic miłego, nic nie wolno ci zatrzy-
mać, tylko Boga i to, co Boże. Uważaj za mar-
ność pociechę, która pochodzi od ludzi. Dusza 
miłująca Boga nie ceni tego, co mniejsze od 
Boga. Tylko Bóg wieczny, wielki, napełniający 
sobą wszystko może być ukojeniem dla duszy 
i prawdziwą radością serca.

1. Patrz na siebie, ale wystrzegaj się sądzenia 
innych. Daremnie człowiek trudzi się osądza-
niem innych, jakże często się myli i jak łatwo 

O TYM, ŻE TRZEBA WZYWAĆ POMOCY 
BOGA I UFAĆ JEGO ŁASCE
1. Synu, jam jest Pan, który doda ci siły w go-
dzinie cierpienia. Przyjdź do mnie, gdy jest ci źle. 
Za późno zwracasz się ku modlitwie i w ten 
sposób utrudniasz dostęp do siebie Bożemu 
ukojeniu. Bo zanim poczniesz mnie błagać o 
pomoc, szukasz jej wszędzie i próbujesz zna-
leźć pociechę z zewnątrz. Dlatego wszystko to 
niewiele ci pomaga, aż wreszcie przypomnisz 
sobie, że to ja jestem tym, który ocala ufają-
cych mi, poza mną nie ma skutecznej pomocy 
ani zbawiennej rady, ani trwale działającego 
leku. Lecz chociaż wtedy, gdy już przyjdziesz 
do siebie, gdy już będzie po burzy, nabieraj sił 
w blasku mojej miłości, bo jestem tuż, mówi Pan, 
aby wszystko odbudować i nie tylko oddać ci 
w całości, ale jeszcze obficiej pomnożyć.
2. Czyż dla mnie istnieje coś trudnego albo czy 
to podobne do mnie, abym obiecał i nie spełnił 
obietnicy? Gdzież jest twoja wiara? Trwaj w 
wierze i wytrwałości. Bądź cierpliwy i dzielny, 
przyjdzie pociecha w swojej porze. Czekaj na 
mnie, oczekuj, przyjdę i uleczę cię. To, co cię 
dręczy, to tylko próba, to, co cię przeraża, to 
próżna obawa. Po cóż się trapić tym, co może 
się zdarzyć w przyszłości, czyż chcesz smutek 
piętrzyć na smutku? Dość ma dzień swojej 
troski. Próżne to i daremne martwić się o przy-
szłość lub cieszyć się z tego, co może nigdy 
nie nadejdzie.
3. Lecz jest rzeczą ludzką bawić się grą wyo-
braźni i dać się pociągać podszeptom nieprzy-
jaciela, znak to słabości duszy. Dla niego to 
nieważne, czy zdoła cię zwieść i przygnębić 
prawdą czy łgarstwem, czy pokona cię przy-
wiązaniem do teraźniejszości, czy lękiem przy-
szłości. Więc niech się nie trwoży twoje serce, 
niech się nie lęka. Wierz we mnie i ufaj memu 
miłosierdziu. Gdy myślisz, że jestem daleko od 
ciebie, często właśnie wtedy jestem najbliżej. 
Gdy sądzisz, że wszystko stracone, często 
wtedy właśnie zbliża się większa nagroda. Nie 
wszystko stracone, choć wydarza się coś nie 
po twojej myśli. Nie osądzaj sprawy wedle 
tego, co czujesz w danej chwili, i nie poddawaj 
się nieszczęściu, skądkolwiek przychodzi, tak 
jakby już nie było żadnej nadziei ratunku.
4. Nie myśl, że jesteś opuszczony zupełnie, 
choćbym czasem zesłał ci cierpienie albo od-
mówił upragnionej pociechy, bo tak idzie się do 
Królestwa niebieskiego. I bez wątpienia wyj-
dzie to na dobre tobie i innym moim sługom, że 
muszą walczyć z przeszkodami, lepsze to, 
niżby mieli wszystko, czego dusza zapragnie. 
Ja znam cele ukryte i wiem, że dla twojego 
zbawienia trzeba czasami, abyś pozbawiony 
był słodkości, bo stałe powodzenie mogłoby cię 
wbić w pychę i zadowolony z siebie zacząłbyś 
myśleć, że jesteś tym, czym nie jesteś. Dałem, 
mogę wiec zabrać i oddać znowu, gdy zechcę.

Dzień 18 (27 kwietnia)

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na 
okres pierwszy: „Wyrzeczenie się świata”]

Z Ewangelii wg św. Łukasza 18, 15–30
Jezus przyjmuje dzieci

Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie 
ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko 
zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie 
i rzekł: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie 
i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem 
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 
dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na na 
okres II, tydzień 1 „Poznanie samego siebie”]

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na na 
okres II, tydzień 1 „Poznanie samego siebie”]

Z Ewangelii wg św. Łukasza 16, 1–13 

Powiedział też do uczniów: „Pewien bogaty 
człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed 
nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do 
siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz 
mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do 
siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia 
mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wsty-
dzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli 
do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. 
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś 
winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto 
beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobo-
wiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. 
Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” 
Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: „Weź 
swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. 
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztrop-
nie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi 
są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż 
synowie światłości.

Obrotny rządca

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie 
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszy-
stko] się skończy, przyjęto was do wiecznych 
przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, 
ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej 
rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe 
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie 
cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto 
wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom 
panom służyć. Gdyż albo jednego będzie niena-
widził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie”.

Dobry użytek z pieniądza

NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW

5

Z Ewangelii wg św. Łukasza 17, 1–10

Zgorszenie
Rzekł znowu do swoich uczniów: „Niepodobna, 
żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, 
przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, 
gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi 
i wrzucono go w morze, niż żeby miał być 
powodem grzechu jednego z tych małych. 
Uważajcie na siebie!

RÓŻNE WSKAZANIA

Obowiązek przebaczenia
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, 
przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień 
zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się 
do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu!”

Moc wiary
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary!” 
Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gor-
czycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się 
z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby 
wam posłuszna.

Służyć z pokorą
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 
powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do 
stołu?” Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi 
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem 
i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?” Czy 
dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu pole-
cono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, 
co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteś-
my; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać””.
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Rozpoczynamy
Okres II – 2 TYDZIEŃ (29 kwietnia–5 maja)

„POZNANIE 
BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY”

„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny” Cz. VIII, Rozdz. 1
W czasie drugiego tygodnia starać się będą we 
wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, 
by poznawać Najświętszą Dziewicę.O poznanie 
to prosić będą Ducha Świętego. Jako czytanie 
i rozmyślanie służyć im może to co w niniejszej 
książeczce powiedzieliśmy o Najświętszej Pannie. 

niebieskie! Wznieś więc oczy ku niebu. Oto ja, 
a ze mną wszyscy święci, którzy toczyli w życiu 
ciężkie boje, a teraz radują się, cieszą, odpoczy-
wają spokojnie i zostaną ze mną na zawsze 
w Królestwie mego Ojca.

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie 
Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszo-
no na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do 
Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowie-
dział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 
moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy 
miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stąg-
wie wodą!” I napełnili je aż po brzegi. Potem 
do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieś-
cie staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśli. 
A gdy starosta weselny skosztował wody, która 
stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd 
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział 
do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw 
dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli 
w Niego Jego uczniowie.

Pozdrawiam Cię, Maryjo, ukochana Córko przed-
wiecznego Ojca, uwielbiona Matko Syna i wierna 
Oblubienico Ducha Świętego. Pozdrawiam Cię, 
Maryjo, moja droga Matko, moja łagodna Pani 
i moja potężna Królowo. Pozdrawiam Cię moja 
radości, moja chwało, moje serce i moja duszo!
Jesteś cała dla mnie przez miłosierdzie, a ja 
jestem cały Twój z powodu sprawiedliwości; 
choć niezupełnie jeszcze (jestem Twój)! Z tego 
powodu całkowicie się oddaje Tobie na nowo 
w niewolę, bez zatrzymywania dla siebie czy 
dla innych czegokolwiek. Jeśli widzisz coś we 
mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię, usuń 
to ze mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię 
usuń to ze mnie natychmiast i stań się absolu-
tną Władczynią całej mojej istoty. Zniszcz, 
wykorzeń i unicestwij we mnie, co Bogu się nie 
podoba; zasadź, pielęgnuj i stwórz (we mnie), 
co Tobie przyjemność sprawi. Światło Twojej 
wiary niech rozprasza ciemności mojego ducha, 
a Twoja głęboka pokora niech zajmie miejsce 
mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie 
położy kres rozproszeniom mojej niespokojnej 
wyobraźni i niech Twoje nieustanne widzenie 
Boga napełni moją pamięć Jego obecnością. 
Ogi   

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na na 
okres II, tydzień 1 „Poznanie samego siebie”]

Ćwiczenia duchowe: Pobożne nabożeństwo 
do Błogosławionej Dziewicy, naśladowanie Jej 
cnót, zwłaszcza: Jej głębokiej pokory, żywej 
wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej 
modlitwy, wszechstronnego umartwienia, bos-
kiej czystości, Jej gorącego miłosierdzia, Jej 
heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i 
iście boskiej mądrości. Oto „dziesięć głównych 
cnót Najświętszej Maryi Panny” pisze św. 
Ludwik w „Traktacie” (p. 108).

Dzień 20 (29 kwietnia)

„O naśladowaniu Chrystusa” 
Księga III, Rozdz. 47:
O TYM, ŻE WSZYSTKO DŹWIGAĆ NAM 
TRZEBA PRZEZ WZGLĄD NA ŻYCIE WIECZNE
1. Synu, nie załamuj się z powodu trudów, jakie 
podjąłeś dla mnie, nie zniechęcaj się żadnym 
cierpieniem, ale w każdym wypadku niech cię 
wspiera i pociesza myśl o mojej obietnicy. Ja mam 
moc, aby ci wynagrodzić wszystko ponad spo-
dziewanie i ponad miarę. Niedługo będziesz się 
tu trudził, nie zawsze ból będzie cię przygniatał. 
Poczekaj trochę, a wkrótce ujrzysz koniec niedoli. 
Przyjdzie pora, gdy ustanie trud i krzątanina. 
Małe i krótkie jest wszystko, co razem z czasem 
przemija.
2. Czyń swoje, jak czynisz, pracuj wiernie w 
winnicy mojej, ja będę twoją zapłatą. Pisz, 
czytaj, śpiewaj, wzdychaj, milcz, módl się, znoś 
dzielnie trudności: życie wieczne godne jest 
tego wszystkiego i godne większych jeszcze 
trudów. Nadejdzie ukojenie dnia pewnego, 
o którym wie tylko Pan, i nie będzie już ani dnia, 
ani nocy, ale światło wiekuiste, jasność nie-
skończona, pokój trwały, odpoczynek nieza-
wodny. Nie będziesz wtedy mówił: Któż mnie 
wybawi z tego śmiertelnego ciała? Nie będziesz 
wołał: Biada mi, że ciągle jeszcze jestem tutaj. 
Bo śmierć spiesznie przybędzie, a zbawienie się 
spełni, nie będzie troski, tylko błoga szczęśli-
wość i obcowanie dusz w szczęściu i chwale.
3. O, gdybyś mógł ujrzeć wieczną nagrodę 
świętych w niebie i chwałę, jaka otacza tam 
tych, których niegdyś na świecie uważano za 
godnych pogardy, a niegodnych jakoby samego 
życia! Wtedy na pewno umniejszyłbyś siebie do 
samej ziemi i chciałbyś raczej stać niżej od wszy-
stkich niż wyżej od jednego. Nie pragnąłbyś 
w życiu dni szczęśliwych, ale cieszyłbyś się, że 
możesz cierpieć dla Boga, i to uważałbyś za 
zysk największy, że ludzie mają cię za nic.
4. Gdybyś w tym zasmakował, gdyby to właśnie 
doszło do głębi twego serca, jakże śmiałbyś 
choćby jeden raz narzekać? Czyż dla życia 
wiecznego nie warto znieść wszystkich trudów? 
To nie byle co utracić albo zdobyć Królestwo 
niebieskie! 

Wprowadzenie:
Tydzień drugi jest czasem poznawania godno-
ści, przywilejów i cnót Maryi. W tym czasie należy 
starać się naśladować cnoty Matki Bożej oraz 
odmawiać akt strzelisty św. Ludwika:
Ja poświęcam się Tobie cały, o Maryjo, chcę 
być Twoją własnością. 

Modlitwa do Maryi 
– św. Ludwika Grignon de Montfort

Bogaty młodzieniec
Zapytał Go pewien zwierzchnik: „Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie cudzo-
łóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszy-
wie, czcij swego ojca i matkę!” On odrzekł: „Od 
młodości przestrzegałem tego wszystkiego”. 
Jezus słysząc to, rzekł mu: „Jednego ci jeszcze 
brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem 
przyjdź i chodź ze Mną”. Gdy to usłyszał, 
mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.

Niebezpieczeństwo bogactw
Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: „Jak 
trudno bogatym wejść do królestwa Bożego. 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego”. Zapytali ci, którzy to słyszeli: „Któż więc 
może być zbawiony?” Jezus odpowiedział: „Co 
niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga””.

Nagroda za dobrowolne ubóstwo
Wówczas Piotr rzekł: „Oto my opuściliśmy 
swoją własność i poszliśmy za Tobą”. On im 
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców 
albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby nie 
otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku 
przyszłym – życia wiecznego”.

Modlitwy, które będziemy odmawiać codzien-
nie w ciągu drugiego tygodnia okresu II:
– Litania do Ducha Świętego,
– Ave Maris Stella,
– Litania Loretańska do NMP,
– Modlitwa do Maryi (św. Ludwika de Montfort),
– Różaniec święty (15 tajemnic: radosne, bole-

sne, chwalebne). Z Ewangelii wg św. Jana 2, 1–11
Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

Ogień Twojego serca niech rozszerzy moje i 
rozpali moją letniość i oziębłość. Niech Twoje 
cnoty zajmą miejsce moich grzechów i niech 
Twoje zasługi będą u Boga moją ozdobą i 
ucieczką!
Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, 
jeśli to możliwe, daj, abym nie miał już żadne-
go innego ducha – prócz Ducha Twojego – dla 
poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich 
pragnień; abym nie miał już innej duszy – jak 
tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; 
abym nie miał już innego serca – prócz 
Twojego – bym mógł kochać Boga miłością 
czystą i żarliwą, jak Ty!
Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upo-
dobania lub przyjemności, nawet te duchowe. 
Tylko Ty widzisz jasno pomimo ciemności; Ty 
smakujesz w pełni, bez goryczy. Tylko Ty 
tryumfujesz w chwale po prawicy Twojego 
Syna w Niebie; Ty panujesz niepodzielnie nad 
aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez 
sprzeciwu i, ostatecznie, Ty sama według swej 
woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym 
dobrem. To jest, o niebiańska Matko, najlep-
sza cząstka, którą otrzymałaś od Pana i której 
nigdy nie zostaniesz pozbawiona: to napełnia 
mnie wielką radością. Co do mnie, nie pragnę 
innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim 
udziałem tu na ziemi: wierzyć, niczego nie 
smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, 
bez pociechy ze strony stworzeń, umierać 
nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; 
pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez 
jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy 
z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię 
proszę przez Twoje miłosierne serce, jest to, 
abym każdego dnia i w każdej chwili mojego 
życia mógł wypowiadać potrójne Amen („niech 
się stanie”) – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy 
żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz 
teraz w Niebie i chcesz czynić na ziemi; Amen 
– wszystkiemu, co chcesz w mojej duszy uczy-
nić, aby nie było tam miejsca na nic i dla nikogo 
innego, poza Tobą, abyś tylko Ty we mnie 
wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen.
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imienia. To nabożeństwo jest dobre, święte 
i godne uznania, o ile umiemy pozostawać 
wolni od grzechu. I nie jest ono tak idealne jak 
to, o którym zaraz będę mówił, nie tak wystar-
czająco dobre w uniezależnieniu się naszej 
duszy od innych i od samych siebie, po to, aby 
móc być zjednoczonymi z Jezusem Chrystusem.
Trzeci rodzaj nabożeństwa do Naszej Pani, 
znany i praktykowany przez bardzo niewielu, 
jest tym, o którym chcę wam, duszom wybra-
nym, teraz powiedzieć. Polega ono na oddaniu 
się całkowicie i jako niewolnik Maryi, i Jezusowi 
przez Maryję, a następnie czynieniu wszyst-
kiego tego co robimy, przez Maryję, z Maryją, 
w Maryi i dla Maryi.
Powinniśmy wybrać jakieś specjalne święto 
w którym oddamy się, ofiarujemy się i poświę-
cimy się Maryi całkowicie dobrowolnie, z miło-
ścią, i bez jakiegokolwiek przymusu: nasze 
ciało i duszę, wszystko to co posiadamy, dom, 
rodzinę i majątek; również całe nasze wnętrze 
i duchowe wartości: nasze zasługi, łaski, cnoty 
i radości. Zwróćmy uwagę na to, że w tego typu 
nabożeństwie dusza poświęca Jezusowi przez 
Maryję wszystko to, co jest dla niej najcenniej-
sze, rzeczy, których żaden zakon nie wymaga, 
aby złożyć w ofierze, a mianowicie, prawo do 
dysponowania samym sobą, wartością naszych 
modlitw i ofiar, naszych umartwień i radości. 
Dusza dobrowolnie stawia wszystko do dyspo-
zycji Naszej Pani, tym sposobem może Ona 
dysponować nami zgodnie ze Swoją wolą dla 
większej chwały Boga, w czym Ona Sama ma 
najlepsze rozeznanie.

Dzień 21 (30 kwietnia)

Cała trudność polega na tym, aby rzeczywiście 
i prawdziwie znaleźć Najświętszą Dziewicę 
Maryję po to, aby móc znaleźć wszystkie naj-
wspanialsze łaski. Bóg, będąc Mistrzem nad 
mistrze, może udzielić bezpośrednio przez 
Siebie Samego tego, co zazwyczaj udziela 
jedynie przez Maryję. Pośpieszylibyśmy się 
wręcz, gdybyśmy zaprzeczyli, że czasami tak 
czyni. Tym niemniej św. Tomasz uczy nas, że 
zgodnie z porządkiem łaski ustanowionym 
przez Bożą Mądrość, Bóg zazwyczaj komuni-
kuje się z człowiekiem jedynie przez Maryję. 
Dlatego też, jeśli chcemy się wznieść do Niego 
i być z Nim zjednoczeni, to musimy użyć tej 
samej drogi, jaką On zszedł na dół do nas, aby 
stać się człowiekiem i udzielać nam Swych 
łask. Tu kryje się znaczenie prawdziwego nabo-
żeństwa do Naszej Błogosławionej Pani. 
Znamy cały szereg prawdziwych nabożeństw do 
Naszej Pani, nie wspominam tu o fałszywych. 
Na pierwsze prawdziwe nabożeństwo, jakie wy-
mienimy, składa się spełnianie naszych chrześ-
cijańskich obowiązków, jak: unikanie grzechu 
śmiertelnego, działanie bardziej z miłości niż ze 
strachu, modlenie się do Naszej Pani, i składa-
nie Jej hołdu jako Matce Boga, ale bez specjal-
nego do Niej nabożeństwa.
Drugi rodzaj nabożeństwa polega na tym, że 
obdarzamy Naszą Panią wspanialszymi uczu-
ciami uznania i miłości, zaufania i uwielbienia. 
Prowadzi nas to do Kółek Różańca św. oraz 
Szkaplerza, do recytacji pięciu lub piętnastu 
tajemnic Różańca św., do składania hołdu 
Maryi w Jej obrazach i ołtarzach, do głoszenia 
Jej chwały i przynależności do organizacji Jej  
imI 

„Sekret Maryi” 
św. Ludwik de Montfort , Par. 23 – 29Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł 

Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w 
świecie panować.
Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez 
Ducha Świętego i Kościół zwana jest „Alma 
Mater” – „Matką ukrytą i tajemniczą”. Pokora 
Jej była tak głęboka, że nic nie miało dla Niej 
większego powabu, jak prowadzić życie ukryte 
przed samą sobą i przed wszelkim stworze-
niem, a znaną być jedynie Bogu. Bóg wysłu-
chał próśb, które zanosiła do Niego o życie 
ukryte, ubogie i pełne upokorzeń, i w dobroci 
swojej zasłonił przed wzrokiem ludzkim Jej 
Poczęcie i Narodzenie, tajemnice Jej życia, Jej 
Zmartwychwstanie i Wniebowzięcie. Właśni 
rodzice nie znali Jej dobrze, a aniołowie pytali 
często jedni drugich: Kimże jest Ta? (Pnp 3, 6), 
ponieważ Najwyższy ukrył Ją przed nimi; a jeśli 
czasem odsłaniał im rąbek tajemnic, to tym 
większe wspaniałości przed nimi ukrywał. Bóg 
Ojciec zgodził się na to, by za życia nie 
zdziałała żadnego mającego rozgłos cudu, choć 
dał Jej władzę ku temu. Bóg Syn zgodził się na 
to, by nie wypowiadała się prawie wcale, choć Ją 
wzbogacił mądrością swoją. Bóg Duch Święty 
jj – mimo że Maryja była Jego wierną Oblubie-
nicą – sprawił, że Apostołowie i Ewangeliści 
mówią o Niej bardzo mało, tyle tylko, ile było 
konieczne, by świat poznał Jezusa Chrystusa,
Maryja jest najdoskonalszym Arcydziełem 
Najwyższego, jest Arcydziełem, którego znajo-
mość (św. Bernardyn) i posiadanie Bóg zastrzegł 
samemu sobie.

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na 
okres II, tydzień 2 

„Poznanie Błogosławionej Dziewicy”]

[Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na 
okres II, tydzień 2 

„Poznanie Błogosławionej Dziewicy”]

„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny” 
Wstęp (fragment)

Wszystkie modlitwy dostępne są na: 
pomaranczki.wordpress.com

Bezpośrednią inspiracją projektu był słynny list 
Jana Pawła II do artystów. 
Prezentowany był między innymi  w Rzymie 
w Kościele Santo Spirito in Sassia pod honorowym 
patronatem Ambasadora RP przy Stolicy Apostol-
skiej, w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, 
w Centrach Chopinowskich w Szafarni i San-
nikach, w Muzeum Literatury w Warszawie, 
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,  
w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 
w Wadowicach, a także w Sanktuarium bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu 
i Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

MYŚLEĆ SERCEM jest odpowiedzią na wołanie 
Papieża do tych, którzy z pasją i poświęceniem 
poszukują nowych „epifanii” piękna, aby 
podarować je światu w twórczości artystycznej.
Jest opisem zmagania Ducha na bezdusznej 
pustyni współczesnego świata. Odpowiedzią na 
troskliwe wołanie: „Ducha nie gaście”.
W innych projektach Dariusza Jakubowskiego 
widz był świadkiem, czy to w HOMO ARTIFEX 
mieszania konwencji, czy to w DELIBERACJACH 
wręcz dekonstrukcji tychże, by na oczach 
widzów żonglowanie nimi budowało nową 
jakość.
MYŚLEĆ SERCEM świadomie odwołuje się do 
idei rapsodycznego misterium Słowa. Idei tak 
bliskiej Janowi Pawłowi II: bez kurtyny i sceny, 
be

Myśleć sercem – Papieskie inspiracje 
bez dekoracji, kostiumów i masek, bardziej za to 
skupionego, uduchowionego, sięgającego do 
wnętrza. Do misterium Słowa żywego i czystego. 
Jest jego ożywieniem.
Ta archaiczna – wydawałoby się dziś forma – 
jest jak naczynie, które wypełnione odpowied-
nimi treściami staje się aktualnym przekazem 
w roku 2016. To swoisty dialog Proroka z 
Artystą. Dialog, w którym inspiracje Jana Pawła II 
na temat miłości, piękna, cierpienia, wolności 
czy śmierci wywołują artystyczny odzew, by 
dopełnić się w sercach i umysłach widzów, gdyż 
tylko dzięki ich uczestnictwu idea projektu może 
zostać odkryta.
W tym przenikaniu się romantycznego monologu 
Z. Krasińskiego czy St. Wyspiańskiego z XX-
wieczną muzyką W. Lutosławskiego, pism 
A. Mickiewicza i J. Słowackiego z pieśnią 
K. Szymanowskiego i sonatą S. Prokofiewa, 
współczesnej poezji Z. Herberta z klasyką 
J. Haydna czy wreszcie mistycznych psalmów 
J. Donne’a z harmonią polifonii J. S. Bacha 
widać, że piękno i prawda są zawsze aktualne – 
współczesne i żywe. 
Ten koncert jest jak podróż – od romantyzmu 
do współczesności – wspólna, artystów i publicz-
ności, archetypiczna wędrówka poza czasem. 
Jest jak cytat z Pieśni nad pieśniami: „(…)idzie 
skacząc po górach” – po szczytach literatury 
i muzyki, nad bezduszną pustynią codzienności.

WYKONAWCY: 
KATARZYNA THOMAS – SOPRAN 
PIOTR SZAFRANIEC – FORTEPIAN
 DARIUSZ JAKUBOWSKI – AKTOR/

KONCEPCJA/REŻYSERIA

Serdecznie zapraszamy
na koncert z okazji rocznicy kanonizacji 
Jana Pawła II, który odbędzie się w dniu 
dzisiejszym o godz. 14.00 w naszym 
kościele. 
Autorski projekt Dariusza Jakubowskiego, 
to artystyczna propozycja odczytania 
pozostawionych przez Jana Pawła II 
drogowskazów na temat wolności, wiary, 
piękna, miłości i patriotyzmu w dzisiej-
szym świecie. 
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Kancelaria czynna:
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internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

5.

4.

Nasza księgarenka oferuje piękne pamiątki 
z okazji I Komunii św.: biblie, albumy, gry 
religijne, srebrne i ręcznie malowane obrazy. 

7.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
Ludwik Rakowski oraz Dyrektor Centrum 
Kultury Wilanów Robert Woźniak zapraszają 
na uroczysty koncert z okazji 1050. Rocznicy 
Chrztu Polski w wykonaniu Festiwalowej 
Orkiestry Kameralnej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego. Koncert odbędzie się w dniu 
dzisiejszym w Kościele św. Antoniego Marii 
Zaccarii, przy ul. Jana III Sobieskiego 15 
o gogzo godz. 18.00.

1.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą: 
Johannes Christoph Musselmann, kawaler 
z parafii tutejszej 
i Bożena Porębska, panna 
z parafii tutejszej

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00, 
a po nich modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych. 

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną.

– w piątek, 29 kwietnia, święto
św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora 
Kościoła, patronki Europy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

– zapowiedź II;

3. Zapraszamy na koncert z okazji rocznicy 
kanonizacji Jana Pawła II, który odbędzie się 
w naszym kościele o godz. 14.00. Autorski 
projekt Dariusza Jakubowskiego, to artysty-
czna propozycja odczytania pozostawionych 
przez Jana Pawła II drogowskazów na temat 
wolności, wiary piękna, miłości i patriotyzmu 
w dzisiejszym świecie. Aktorowi towarzyszą: 
Katarzyna Thomas – sopran i Piotr 
Szafraniec – fortepian.

– zapowiedź II;
Tomasz Edward Araszkiewicz, kawaler 
z parafii tutejszej
i Olga Korwin-Piotrowska, panna z parafii 
św. Ap. Jana i Pawła w Warszawie
– zapowiedź II;

Jan Paweł Dobrzański, kawaler z parafii 
pw. Bożego Ciała w Warszawie
i Larina Juliana Brancusi, panna z parafii 
pw. Bożego Ciała w Warszawie

Sebastian Milewski, kawaler z parafii 
pw. św. Marii Barat w Warszawie
i Kamila Ewelina Sitarz, panna z parafii 
pw. św. Marii Barat w Warszawie
– zapowiedź II;

2. Po Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się 
spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku 
obchodzić będę Rocznicę Komunii Świętej.

– zapowiedź I;
Przemysław Tarasiuk, kawaler z parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła w Warszawie 
i Dominika Aleksandra Kępczak, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź I;

Przemysław Obrębski, kawaler 
z parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
i Magdalena Julia Badziak, panna 
z parafii tutejszej

Michał Adam Matusik, kawaler z parafii 
pw. św. Jadwigi królowej w Żabieńcu
i Dorota Małgorzata Czech, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź I.

6.W bieżącym tygodniu przypadają następu-
jące uroczystości liturgiczne:
– poniedziałek, 25 kwietnia, święto
św. Marka Ewangelisty;

Zapraszamy

Mieszkańców Wilanowa

zainteresowanych doprowadzeniem 
światłowodowego internetu 600 Mb/s do domu

na spotkanie poświęcone omówieniu 
planowanej inwestycji, 

które odbędzie się
25 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 
w Bibliotece przy ul. Kolegiacka 3  

Czekamy na Państwa
Firma Orange Polska
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