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o g ł o
Rodzina z Wilanowa 
niani z doświadczeniem 
miesięcznym synkiem 
pracę (ok. 3 lat)
o kontakt pod 
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje 
wej i ciepłej opiekunki 
rocznego chłop
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie

Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego 
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy 
mont kopuły n
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęc
datku przeznaczyć 
go na rzecz fund
zeznaniu podatkowym 
informacje” – wpisujemy, 
przekazujemy n
nowensis. Na st
zostały wyłożon
możliwości odpisania 
cji. Więcej informacji na 
działalności możemy 
ternetowej www.fundacja-wilanow

Pragniemy zorg
fii warsztaty mu
ficzne i operat
młodzieży. Oso
ciem udziału, w którychkolwiek 
simy o zgłasza
Szczegółowe i
można znaleźć 
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego 
zorganizować w 
lipca br. „Spły
dzieży szlaki
Wszystkie osob
nie się do ks. M
ograniczona.

W najbliższym czasie 
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysła
rafii tutejsze ji
Regina Celina Ka
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew 
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, 
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział 
chodzących mi
wiązany jest 
parafialną. Narzeczonych 
twie parafian.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4–7

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22, 8–9.17–20.23–24

Chwała Tobie, Królu wieków

Oto słowo Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

EWANGELIA krótsza 
Mt 27, 11–54

Oto słowo Boże

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Oto słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6–11

   Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go 
wywyższył. Chrystus Jezus istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do 
ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowie-
ka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też 
Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami 
i wiem, że nie doznam wstydu. Pan Bóg mnie 
obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść 
z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. 
Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 
uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet 
mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie 
zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i oplu-
ciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem 
nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją 
jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

+  – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I.  – słowa innych osób pojedynczych 
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Jezus odrzucony przez sw·j nar·d
E. A byğ zwyczaj, Ũe na kaŨde Ŝwiňto namiestnik 
uwalniağ jednego wiňŦnia, kt·rego chcieli. Trzymano 
zaŜ wtedy znacznego wiňŦnia, imieniem Barabasz. 
Gdy siň wiňc zebrali, spytağ ich Piğat: I. Kt·rego chce-
cie, Ũebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, 
zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że 
przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód 
sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie 
miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzi-
siaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. 
E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, 
żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci 
Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwóch 
chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: 
T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam 
uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? 
E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namie-
stnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? 
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim!  

Jezus przed Piłatem 

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry 
na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 
Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, 
powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwych-
wstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się 
wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż 
przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, 
zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był 
Synem Bożym.

   Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do 
śmierci, a była to śmierć na krzyżu. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

K OM E N T A R Z

ks. dr Waldemar R. Macko

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

L I T U R G I A  S Ł O W A

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

    Kiedy próbujemy wyobrazić sobie scenę 
ukrzyżowania, zaskakuje nas nienawiść z jaką 
szydzono z Jezusa. Nieodparcie nasuwa nam się 
na myśl scena kuszenia. Jesteś Synem Bożym 
uratuj się, zejdź z krzyża. Jeśli jesteś Synem 
Bożym...

   Bóg wybrał drogę naszego zbawienia przez 
śmierć na krzyżu swojego Syna. I choć nie 
jesteśmy w stanie tego pojąć, pochylmy głowy 
i wyznajmy: bądź wola Twoja, Panie.

  Na przestrzeni wieków wielu poddawało w 
wątpliwość wszechmoc Boga, używając do tego 
różnorakiej argumentacji. Jednak wszystkie te 
zarzuty mają jeden wspólny mianownik: spełnie-
nie ludzkich pragnień – czy będzie to zaspokoje-
nie ciekawości, żądzy spektakularnego widowiska 
czy też nadzwyczajnej interwencji, mającej na 
celu ukojenie ludzkiego cierpienia – wszystko to 
wyraża ludzkie pragnienie, aby spełniała się nasza 
wola. To stwierdzenie można sformułować w pro-
stszy, a zarazem bardziej czytelny sposób: niech 
będzie tak jak ja chcę, bo tak będzie najlepiej.
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E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik 
zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? 
E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy 
Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. 
Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zezna-
ją przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu 
na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.

Po śmierci Jezusa

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do 
godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus za-
wołał donośnym głosem: + Eli, Eli, lema sabachthani? 
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: 
T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł 
i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i 
dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! 
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. 
E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i 
wyzionął ducha.

Śmierć Jezusa

[Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.]

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i po-
trząsali głowami mówiąc: T. Ty, który burzysz przy-
bytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw 
sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! 
E. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i star-
szymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie 
nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz 
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: 
niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież 
powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli 
Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Wyszydzenie na krzyżu

Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, 
imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł 
krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane 
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić 
wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie 
chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między 
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam 
Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z 
podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. 
Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Droga krzyżowa

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą 
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. 
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz 
szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu 
na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem 
przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. 
Witaj, królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, 
brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, 
zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 
Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany

E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie 
raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec 
tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego 
Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud 
zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. 
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał 
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Flp 2, 8–9
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DWIE WARSZAWSKIE 
KALWARIE 
– UJAZDOWSKA
I WILANOWSKA

Zrodzony w epoce średniowiecza kult Męki 
Pańskiej rozpowszechnił się w całej Europie 
w czasach nowożytnych, nabierając szczegól-
nego znaczenia i rozwoju w okresie 
kontrreformacji. Już w XV stuleciu powstawać 
poczęły miejsca poświęcone temu kultowi w 
formie tzw. Kalwarii będących symbolicznymi 
obrazami drogi Męki Pańskiej w Ziemi 
Świętej. Dlatego też zakładano je najczęściej 
na terenach pagórkowatych mających przy-
pominać topografię Jerozolimy – tak jak opi-
sywał ją w XVI wieku niderlandzki zakonnik, 
Chrystian vel Sebastian Adrichomius w dziele 
„Jerusalem Sicut Tempore Christi Floruit” – 
gdzie stawiano stacje pasyjne w postaci 
kaplic i kościołów z rzeźbiarskimi lub malar-
skimi przedstawieniami kolejnych scen Męki 
Pańskiej. Niekiedy do programu kalwarii 
wprowadzano także tzw. Dróżki Matki Boskiej 
z odpowiednimi kaplicami o bardzo wymyśl-
nych kształtach architektonicznych. Dla tych, 
którym nie dane było odwiedzić Ziemi Świętej, 
stanowiły one miejsce pielgrzymek, gdzie 
profesjonalnie ze śpiewami i modlitwami 
wędrowano jak w Jerozolimie od jednej stacji 
do drugiej.
   Wiadomą jest rzeczą, że najstarsze nowo-
żytne kalwarie powstały w latach 1420–1468 
w Hiszpanii, Niemczech i Italii, a następnie 
w XVI–XVIII stuleciu m.in. we Francji i w Polsce.

Pierwszą, a zarazem najsłynniejszą kalwa-
rię polską, zwaną Kalwarią Zebrzydowską 
założył na początku XVII wieku wojewoda 
krakowski Mikołaj Zebrzydowski, wybierając 
na jej urządzenie pięknie położone wzgórza 
podkarpackie. Na nich to wzniesiono 
sumptem wojewody i jego spadkobierców 42 
kaplice i kościółki. Kalwaria ta, odwiedzana od 
400 lat przez setki tysięcy pielgrzymów, była 
wielokrotnie także miejscem odwiedzin Karola 
Wojtyły jako kapłana, biskupa i kardynała oraz 
jako papieża św. Jana Pawła II. Kalwaria 
Zebrzydowska znalazła szybko oddźwięk w 
całej Polsce, gdzie w XVII wieku powstało 
kilka podobnego typu miejsc kultu Męki 
Pańskiej m.in. w Pacławiu na Pogórzu 
Przemyskim z fundacji kasztelana lwowskiego 
Andrzeja Maksymiliana Fredry, gdzie obok 
zespołu kaplic i figur drogi krzyżowej powstały 
dróżki Matki Boskiej; na ziemi wileńskiej 
i żmudzkiej, gdzie kalwarie założyli miejscowi 
biskupi Jerzy Białłozor i Jerzy Tyszkiewicz, 
czy wreszcie w Wejherowie na Kaszubach, 
gdzie założycielem kalwarii z 26 kaplicami był 
woje

Budowa kalwarii biegnącej od dzisiejszego 
placu Trzech Krzyży w kierunku Ujazdowa 
rozpoczęła się w 54. rocznicę urodzin 
monarchy, tj. dnia 4 maja 1724 roku, a 
ukończona została przed Wielkim Tygodniem 
1732 roku. W Wielki Piątek nastąpiło jej 
uroczyste otwarcie z udziałem króla, jego 
dworu i licznie zgromadzonych mieszkańców 
Warszawy.

wojewoda malborski Jakub Wejher. Również 
na Mazowszu, w odległości 25 kilometrów na 
południowy-wschód od Warszawy, na wyso-
kiej krawędzi doliny Wisły, gdzie istniała stara, 
średniowieczna jeszcze wieś Góra, biskup 
poznański Stefan Wierzbowski utworzył 
w XVII wieku kolejną polską kalwarię, prze-
kształcając dotychczasową wieś w miasto 
nazwane przez niego Górą Kalwarią. Miasto to 
noszące również krótkotrwałą nazwę Nowego 
Jeruzalem otrzymało przywilej lokacyjny 
nadany przez króla Michała Korybuta 
i potwierdzony następnie przez Jana III 
Sobieskiego. Wzdłuż biegnącej ze wschodu 
na zachód ulicy Kalwaryjskiej, która swój 
początek brała przy tzw. Ratuszu Piłata, 
a kończyła się przy kościele Św. Krzyża, 
rozmieszczono 12 nieistniejących już dzisiaj 
stacji Męki Pańskiej o nieznanym nam dotąd 
wyrazie artystycznym.

W odróżnieniu od wielu kalwarii z XV–XVII 
wieku Ujazdowska Droga Kalwaryjska nie 
wiła się wśród pagórków, lecz prowadziła po 
równinie od wspomnianego wyżej placu 
z trzema złoconymi krzyżami w pobliże 
Belwederu, po czym, skręciwszy do parku 
łazienkowskiego, biegła w dół, by dalej piąć 
się już w górę ku wzgórzu nazwanemu Góra 
Kalwaryjską. Na niej to, jak na Golgocie, 
ustawiono trzy drewniane krzyże oraz 
wniesiono Kaplicę Grobu Chrystusa. 

ni

Utworzono ją wokół placu kościelnego w 
latach 1860–1873 w ramach podjętego przez 
Augusta i Aleksandrę Potockich dzieła prze-
budowy i powiększenia XVIII–wiecznej świą-
tyni barokowej pw. św. Anny, którego dokonał 
znany włoski architekt Henryk Marconi. 
Koncepcję Kalwarii Wilanowskiej oparł autor 
na ikonograficznych przekazach istniejącej 
niegdyś przy jednym z sycylijskich kościołów 
w Messynie „Małej Kalwarii”, zniszczonej pod-
czas kolejnego trzęsienia ziemi w XIX stule-
ciu. Z dwóch zaprojektowanych przez Marco-
niego wersji Potoccy wybrali bardziej uprosz-
czoną. W niskie murowane ogrodzenia okala-
jące cmentarz kościelny architekt wkompo-
nował trzynaście stacji Drogi Krzyżowej, z 
czego pierwsze pięć ze scenami od Skazania 
Chrystusa na Śmierć do Spotkania z Szymo-
nem Cyrenejczykiem w części północnej, a 
następnie pięć w części południowej, z przed-
stawieniami od Spotkania ze św. Weroniką do 
Odarcia Chrystusa z szat. Stacje XI, XIII i XIV 
znajdują się w części wschodniej, zaś XII 
przedstawiająca Jezusa konającego na krzyżu 
z opłakującymi Jego śmierć niewiastami 
JEZUS

  Swoisty rodzaj polskiej kalwarii powstał w 
czasach saskich w Warszawie z fundacji króla 
Augusta II, który w ten sposób chciał pozys-
kać sobie przychylność polskiego duchowień-
stwa katolickiego i polskiej magnaterii.

Kalwaria Ujazdowska

Kalwaria Wilanowska

  Blisko 100 lat po zlikwidowaniu Kalwarii 
Ujazdowskiej związanej z terenami, na któ-
rych Stanisław August Poniatowski utworzył 
swą letnią rezydencję Łazienki Królewskie, 
powstała w sąsiedztwie dawnej rezydencji 
Jana III w Wilanowie druga, istniejąca do 
dzisiaj, warszawska Kalwaria.

2

W kręgu tradycji europejskiej i staropolskiej

Kalwaria Ujazdowska istniała przez pół 
wieku. W czasach stanisławowskich rozeb-
rano wszystkie kaplice, zaś sama Droga stała 
się reprezentacyjna arteria Warszawy zwana 
Alejami Ujazdowskimi. 
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w półotwartej kaplicy przyległej do prezbiterium 
kościoła. O ile jednak tę ostatnią, bardzo oka-
załą wypełniły pełnoplastyczne polichromowa-
ne rzeźby terakotowe, o tyle pozostałe wyko-
nane w tej samej technice otrzymały, jak w 
Kalwarii Ujazdowskiej, formę płaskorzeźb two-
rzący małe obrazy ołtarzowe, których jednak 
nie umieszczono w kapliczkach barokowych, 
lecz zgodnie z charakterem wilanowskiej świą-
tyni we wzorowanych na antycznych świąty-
niach typu aedicula oraz templum in antis.

Program religijny Kalwarii Wilanowskiej 
oparty został na cytowanym na wstępie dziele 
Adrichomiusa, będącym w całej Europie wzo-
rem Drogi Krzyżowej, liczącej dwanaście stacji 
i dopełnionym w XVII wieku stacją XIII i XIV 
przez hiszpańskiego franciszkanina Antoniusa 
Dazę.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnoto-
wać, że początkowe sceny z przedstawieniami 
Męki Pańskiej wykonane były ze specjalnej 
masy papierowo-gipsowo-klejowej zwanej 
papier mache. Wobec jednak wrażliwości tego 
materiału  na warunki atmosferyczne panujące 
w Polsce zamieniono je na terakotowe wypro-
dukowane w monachijskiej firmie Mayerschen 
Kunstanstalt. W nabyciu i sprowadzeniu tych 
płaskorzeźb z Monachium do Wilanowa 
ważną rolę odegrali: znany finansista i przed-
siębiorca polski hr. Henryk Łubieński oraz pani 
Maria Theyer z Wiednia. Finalizacja całego 
przedsięwzięcia związanego z ukończeniem 
małej Kalwarii Wilanowskiej nastąpiła w lecie 
1873 roku, kiedy to, jak podają źródła archi-
walne, miejscowy mistrz murarski Wincenty 
Niemczykiewicz „obsadził 13 nowych kaplic 
przy kościele”.

Autor: Maciej Lichota 

- rozpoczyna obchody    
Wielkiego Tygodnia

utworzą hasło, które wpisz poniżej.

zadanie 1:  Zaznacz poprawne zakończenia.

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

zadanie 2:  Połącz w pary. Litery odczytane w kolejności numerycznej 

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

śmierć Pana Jezusa na krzyżu

wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

ustanowienie dwóch sakramentów: 
Eucharystii i Kapłaństwa

poświęcenie pokarmów

K

M

Ę

A

NIEDZIELA
PALMOWA

WIELKI
CZWARTEK

WIELKI
PIĄTEK

- przypada co roku w kwietniu.
- to dzień, w którym obowiązuje 
 biały kolor szat liturgicznych  
- jest obchodzona na pamiątkę 
   modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu 
- rozpoczyna Triduum Paschalne    
- kończy okres Wielkiego Postu      
- rozpoczyna okres wielkanocny     
- to dzień, w którym obowiązuje 
   czerwony kolor szat liturgicznych   
- przypada tydzień przed uroczysto- 
   ścią Zmartwychwstania Pańskiego    
- kończy obchody Wielkiego 

- rozpoczyna oktawę 
  Narodzenia Pańskiego
- rozpoczyna Triduum Paschalne 
- to dzień, w którym Kościół powstrzy-   
  muje się od sprawowania Eucharystii    
- to dzień, w którym obowiązuje
   czerwony kolor szat liturgicznych
- kończy okres Wielkiego Postu
 - to dzień, w którym obowiązuje

 biały kolor szat liturgicznych
- kończy kwartalne dni modlitw 
 o urodzaje i za kraje głodujące

- to dzień, kiedy po południu w kościo-     
   łach parafialnych celebrowana jest 
  Msza św. Wieczerzy Pańskiej

- to dzień, kiedy sprawuje się 
  Mszę św. Krzyżma

- rozpoczyna oktawę 
  Zmartwychwstania Pańskiego
- to dzień, w którym Kościół
  powstrzymuje się od  
  sprawowania Eucharystii
- przypada zawsze w Wielkim
  Tygodniu
- to dzień, w którym obowiązuje
  fioletowy kolor szat liturgicznych
- to dzień, kiedy sprawowana    

jest Liturgia Męki Pańskiej

- to dzień, w którym obowiązuje
  czerwony kolor szat liturgicznych

- to inne określenie pierwszego
  piątku w okresie Wielkiego 
  Postu

Tekst: dr Wojciech Fijałkowski

  Tygodnia
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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z cie-
bie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez cie-
bie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska wed-
ług nadziei, 
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10 

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym
czynom, lecz stosownie do własnego posta-
nowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi cza-
sami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmier-
telność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

k o m e n t a r z

Dzięki relacji św. Mateusza dowia-
dujemy się o bardzo ważnym wy-
darzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w cza-
sie Wielkiego Postu nabiera szcze-
gólnego znaczenia. 
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypo-
mina im również o niej po przemie-
nieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu prze-
nikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umę-
czony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miło-
ści wydał samego siebie na okup
za nas. 
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeń-
stwo naszego Zbawiciela, dwa bie-
guny tej samej rzeczywistości -
prawdy o naszym zbawieniu.

ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5

Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA
Mt 17,1–9 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zapro-
wadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaś-
niała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Panie, dobrze, że tu jes-
teśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie
opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.
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K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

od 9.04 do 14.05.2017 r.
 Przez Niepokalane Serce Maryi 

módlmy się 
o Światło i dary Ducha Świętego
dla naszego Księdza Proboszcza 

i Księży pracujących w naszej Parafii.

1. 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 9 kwietnia 2017 r.

2.

9.

Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Uroczysta procesja 
z palmami odbędzie się przed Mszą o godz. 
10.00. Uroczyste wejście i poświęcenie palm 
odbędzie się przed każdą Mszą św.

5.

4.

3.

6.

8.

U naszych ministrantów można nabyć plamy 
i zaopatrzyć się w wodę święconą, 
wspierając w ten sposób fundusz 
ministrancki. Ofiary zebrane w tym roku będą 
przeznaczone na wyjazd ministrantów na 
wycieczkę.

Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.
Zapraszamy na Koncert Pasyjny, który 
odbędzie się dziś o godz. 19.00. Wykonawcy 
Aleksandra Świderek-Żakiewicz – wokal, 
Natalia Knyziak – organy.
Spowiedź przed świętami, dla tych wszystkich 
którzy nie mogli przystąpić do sakramentu 
pokuty i pojednania w czasie rekolekcji, co-
dziennie od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej 
Środy, od godz. 16.00. Prosimy nie odkładać 
spowiedzi na święta, które rozpoczynamy 
Świętym Triduum Paschalnym w Wielki 
Czwartek.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i 
Eucharystii. Przed południem wszyscy kapłani, 
pod przewodnictwem biskupa, sprawują Mszę 
św. z poświęceniem krzyża w Archikatedrze 
Warszawskiej. W tym dniu w kościołach 
parafialnych sprawuje się jedną Mszę św. 
W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej będziemy sprawować o godz. 18.00. 
Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakra-
ment do Kaplicy Przechowania. Adoracja, 
którą poprowadzą zespoły parafialne, będzie 
trwała do godz. 22.00.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę 
zapraszamy do wspólnej modlitwy porannej 
zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 7.00 w kościele.

15.

11.

10.7.

W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się od 
sprawowania Eucharystii. W tym dniu 
rozważamy mękę Pana Jezusa i adorujemy 
krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o 
godz. 17.00. Po liturgii adorację Pana Jezusa 
w Grobie poprowadzą Siostry Pasjonistki. 
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje 
post ścisły.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 
odbędzie się o godz. 15.00. Rozważania męki 
Pańskiej przy stacjach kalwarii wilanowskiej 
prowadzić będą przedstawiciele poszczegól-
nych grup parafialnych.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od 
godz. 7.00 do 19.00.

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o 
godz. 20.00.
Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmart-
wychwstania Pańskiego o godz. 6.00. Msze św. 
sprawowane będą o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

14.

13.

12.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej 
Miłosiernej zwraca się z prośbą do wszystkich 
pragnących zanurzyć się w Bożym 
Miłosierdziu, do odprawienia nowenny, 
indywidualnie w ciszy własnego serca, przed 
świętem Miłosierdzia, którą nakazał Pan 
Jezus w objawieniach św. Siostrze Faustynie 
słowami: „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni 
sprowadzała dusze do zdroju Mojego 
miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i 
wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, 
a szczególnie w śmierci godzinie.’’ Nowennę 
rozpoczynamy w Wielki Piątek, 14 kwietnia, 
a kończymy w sobotę 22 kwietnia przed 
Świętem Miłosierdzia. W niedzielę, 23 kwietnia  
Wspólnota Bożego Miłosierdzia serdecznie 
zaprasza wszystkich pragnących zanurzyć się 
w Bożym Miłosierdziu do wspólnej modlitwy 
o godz. 15.00 w naszym kościele, zakończonej 
aktem oddania się Bożemu Miłosierdziu.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. zostaną 
odprawione według następującego porządku: 
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

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

Rzymskokatolicka Parafia
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

Ofiary zasilą fundusz ministrancki.

Dziś, w Niedzielę Palmową 
u naszych ministrantów można nabyć 

piękne palemki 
a w Wielką Sobotę
wodę święconą. 

Serdecznie 
dziękujemy 

za wsparcie☺
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