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Oto słowo Boże
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje jak na 

Jezusie Chrystusie spełnia się przepo-
wiednia proroka Izajasza dotycząca 
nadejścia Mesjasza: „Wreszcie zostanie 
wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy 
pustynia stanie się sadem, a sad za las 
uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, 
a sprawiedliwość zamieszka w sadzie” 
(Iz 32, 15–16). W dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię. Na pustynię, która uważana 
była za królestwo Złego Ducha. Mocą 
Ducha, który jest Duchem Bożym, 
Duchem Mesjasza, Jezus zwycięża zło 
w jego zarodku, Złego w jego królestwie 
– zamienia pustynię w miejsce życia. Tak
spełnia się przepowiednia mesjańska.

W tym okresie Wielkiego Postu powin-
niśmy prosić Chrystusa, aby mocą swojego 
Ducha ożywiał obszary pustynne naszego 
serca, aby przywracał w nich życie i Bożą 
obecność. Aby całe nasze serce biło na 
chwałę Pana Boga.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 7–9; 3, 1–7

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi 
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. 
A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, 
Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego 
ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby 
wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku 
tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A 
wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie 
zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On 
to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała 
wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest 
w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno 
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 
abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do 
niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie 
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, 
otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie 
znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrze-
gła, że drzewo to ma owoce dobre do 
jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że 
owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 
wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był 
z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im 
obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli 
więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 51, 3–6.12–14.17

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, 
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 12.17–19

Przez jednego człowieka grzech wszedł na 
świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób 
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ 
wszyscy zgrzeszyli... Jeżeli bowiem przez 
przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z 
powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy 
otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwo-
ści, królować będą w życiu z powodu Jednego 
– Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestę-
pstwo jednego sprowadziło na wszystkich 
ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy 
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak 
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
wszyscy stali się grzesznikami, tak przez 
posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się 
sprawiedliwymi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

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

EWANGELIA 
Mt 4, 1–11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy 
przepościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił 
kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się 
chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: 
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i 
rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć 
się w dół, jest przecież napisane: Aniołom 
swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię 
będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest 
napisane także: Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął 
Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał 
Mu wszystkie królestwa świata oraz ich 
przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 
pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i 
Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy 
opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili 
i usługiwali Mu.

K O M  E  N  T  A              R Z

ks. Maciej Raczyński-Rożek

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 



Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą w 
dniach 3–5 kwietnia, dla uczniów gimnazjum 
i młodzieży licealnej przeprowadzone będą 
w dniach 5–7 kwietnia br. Rekolekcje para-
fialne rozpoczną się w niedzielę, 2 kwietnia 
i będą trwały do środy 5 kwietnia br.
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1. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali 
zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym
kościele odprawiane jest w każdy piątek
Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o godz.
18.30 – dla dorosłych, młodzieży, 
studentów i młodzieży pracującej.

3.
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2.

Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane 
jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
o godz. 17.00.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ubiegłym miesiącu parafian:
- śp. Krzysztofa Janowskiego,
- śp. Henryka Brzeg,
- śp. Józefa Kotańskiego,
- śp. Henryka Błazuckiego,
- śp. Zygmunta Otyńskiego,
- śp. Walentynę Chałakiewicz,
- śp. Marię Borucką.

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

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 12 marca 
o godz. 11.00 w kościele.li

7.

Modlitwa różańcowa w intencji nawrócenia 
dzieci, które odeszły od Boga i od Kościoła 
oraz o łaskę umocnienia dla ich rodziców 
zostanie odprawiona w pierwszy wtorek 
miesiąca, 7 marca br., o godz. 17.30. Po 
nabożeństwie zostanie odprawiona w tej 
intencji Msza św.

9.

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy naszej parafii zaprasza na adoracyjną 
Drogę Krzyżową przed Najświętszym 
Sakramentem w kaplicy św. Anny w kolej-
nych pięć piątków Wielkiego Postu o godz. 
19.30. Kontemplacja Męki Chrystusa na 
podstawie objawień mistyków i świętych 
Kościoła. Przeplatać się będą słowo obja-
wienia, milczenie oraz refleksja, by wyna-
grodzić Zbawicielowi i jak najlepiej skorzy-
stać z duchowych owoców Drogi Krzyżowej. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4.

Intencja różańcowa 
od 12.02 do 12.03.2017 r.

 Módlmy się za chorych i cierpiących, 
a zwłaszcza za nieuleczalnie chorych, 

aby doświadczali bliskości 
i miłości Pana.

 Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej 
Miłosiernej” przy parafii św. Anny w Wilanowie,  
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy 
poniedziałek o godz. 19.00 w dzwonnicy.  

Chór parafialny „Sanctae Annae” zaprasza 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do 
naszej śpiewającej wspólnoty na próby, w każdy 
wtorek w kanonii o godz. 18.30.

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii św. 
Anny w Wilanowie mają miejsce w kanonii, 
w czwartki o godz. 18.00. 

 Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem 
się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w 
Niepokalanym Sercu Maryi według św. Ludwika 
Marii Grignion de Montfort prosimy o kontakt: tel. 
609 146 445. Szczegóły na www.parafiawilanow.pl 
w zakładce „Wspólnoty” – PER MARIAM.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Anny w Wilanowie zaprasza na spotkania 
w terminach podanych w ogłoszeniach duszpa-
sterskich.

 Koła Żywego Różańca przy parafii św. Anny 
w Wilanowie, zapraszają na spotkania modli-
tewne w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 
16.00 w kanonii. 

 Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym przy parafii św. Anny w Wilanowie wraz 
z ks. Robertem zaprasza na spotkania modlitewne 
w każdy piątek od godz. 19.30 do 20.30 w kościele.

 W każdy pierwszy wtorek miesiąca, zapra-
szamy rodziców na wspólną modlitwę w intencji 
dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od Boga 
i Kościoła na godz. 17.30. Msza św. w intencji 
rodziców i dzieci odprawiana jest w pierwsze 
wtorki miesiąca o godz. 18.00.   

Przy naszej parafii powstaje wspólnota młodzie-
żowa. Młodzież licealną, studencką i pracującą 
prosimy o kontakt z ks. Michałem.

Chłopców, chcących dołączyć do grona 
ministrantów, zapraszamy na spotkania w soboty 
o godz. 10.30 w kanonii. Kontakt: z ks. Michałem.

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
zaprasza na spotkanie w każdy wtorek o godz. 
18.30 do dzwonnicy. 

Zainteresowanych lektura słowa Bożego zapra-
szamy na spotkania LECTIO DIVINA w trzecią 
sobotę miesiąca do dzwonnicy o godz.19.00. 

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy parafii św. Anny w Wilanowie zaprasza 
wszystkich, którzy, chcą poświęcić Jezusowi 
Chrystusowi swój czas na modlitwie uwielbienia w 
milczeniu w wybranym przez siebie dniu i godzinie.  
Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji i wło-
żenie do skrzynki na stoliku przed kaplicą 
adoracyjną św. Anny lub w zakrystii. 

8.

Młodzież licealną, studiującą lub pracującą 
zapraszamy na spotkanie w czwartek, 
9 marca, o godz. 19.00 do dzwonnicy.

5.

Zapraszamy do modlitwy 
rozważaniami opartymi na tekstach 

Pisma Świętego 
oraz objawień (z Imprimatur) m.in.:

św. Brygidy, św. Gertrudy, 
św. Mechtyldy, św. Faustyny Kowalskiej, 

bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
Marii z Agreda, Marii Valtorta, 

Luisy Piccarreta, Wandy Malczewskiej. 

Adoracyjna Droga Krzyżowa 
przed Najświętszym Sakramentem 
w kolejne piątki Wielkiego Postu 
o godz. 19.30 w kaplicy św. Anny
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