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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 
Dz 10, 34a.37–43

Dziękujcie Panu, bo jest 
dobry, bo Jego łaska trwa na 
wieki. Niech dom Izraela głosi: 
Jego łaska na wieki.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118, 1–2.16–17.22–23

Oto słowo Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Oto słowo Boże

Prawica Pana wzniesiona 
wysoko, prawica Pańska moc 
okazała. Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Oto słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1–4

   Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po 
prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem 
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 
życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 
w chwale.

 Gdy Piotr przybył do domu centuriona 
w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 
namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego 
że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej 
i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy 
na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia 
i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, 
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił 
Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy 
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto 
w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów.

Chrystus został ofiarowany 
jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

K OM E N T A R Z

ks. dr Waldemar R. Macko

Kamień odrzucony przez 
budujących stał się kamieniem 
węgielnym. Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
lub Alleluja, alleluja, alleluja

  Zmartwychwstanie Jezusa, zarówno 
dla Marii Magdaleny jak i dla Apostołów 
było zaskoczeniem. Nie spodziewali się 
takiego obrotu sprawy. Prawie pogo-
dzeni ze stratą swojego umiłowanego 
Nauczyciela teraz muszą stawić czoło 
nowej rzeczywistości, która wcale nie 
była łatwa do zaakceptowania.

   Śmierć wpisana w ludzką egzystencję 
jest dobrze znana z codziennego 
doświadczenia. Natomiast zmartwych-
wstanie jest czymś zupełnie nowym 
i wyjątkowym. Choć Jezus uprzedzał 
uczniów o swoim zmartwychwstaniu, to 
i tak była to dla nich rzeczywistość, 
którą trudno było sobie wyobrazić. 
Zatem nie powinna nas dziwić ich 
postawa, zagubionych wśród natłoku 
wydarzeń ostatnich dni.

 Zmartwychwstanie Jezusa jest nie 
tylko dopełnieniem aktu zbawienia, jest 
przede wszystkim potwierdzeniem prawdy 
o ludzkim życiu, które zmienia się lecz
nie kończy.
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SEKWENCJA 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

EWANGELIA

   Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra 
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, (które mówi), że On 
ma powstać z martwych.

J 20, 1–9
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SEMANA SANTA, 
czyli Wielki Tydzień 
na Półwyspie 
Iberyjskim 

Procesje w Wielkim Tygodniu w Hiszpanii 
mają bardzo długą tradycję. Udział w procesji 
w ogóle oznacza publiczne wyznanie wiary w 
Jezusa Chrystusa, Maryję Pannę albo 
świętych, których wizerunki są niesione 
podczas procesji. Jednak procesja w Wielkim 
Tygodniu ma dodatkowo wymiar pokutny – 
dla osób w niej uczestniczących oznacza, że 
pragną oczyszczenia się z grzechów. 
Penitenci nie wahają się wyjść na ulicę w 
geście odprawianej pokuty, a niesione świece 
symbolizują ich drogę w stronę Światłości, 
którą jest Chrystus. Procesje wielkotygo-
dniowe są publicznym aktem wiary, stanowią 
jedną z bardziej wysublimowanych form 
uzewnętrznienia swojej wiary. Noszenie po 
ulicach miast naturalnej wielkości figur 
Chrystusa to dodatkowo symbol drogi w 
Jerozolimie, którą Jezus przeszedł wolno, w 
nadludzkim wysiłku, w upale i pragnieniu, 
dźwigając na ramionach krzyż złożony z 
naszych grzechów. Oto pamiątka, którą 
przypominają procesje Wielkiego Tygodnia.

 Rozmawiałam z jednym z członków 
Bractwa pn. Pokuta i kara przy kościele 
świętego Mateusza w Granadzie. Bractwo to 
jest relatywnie młode – zostało założone w 
latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Figura Maryi w pięknym płaszczu również 
pochodzi z tego okresu. Natomiast figura 
Jezusa biczowanego datuje z siedemnastego 
wieku i jest wielką dumą tego Bractwa. 

   Jego członkowie na piersi noszą odlany ze 
srebra emblemat – tzw. medallón. Sam strój 
uczestnika procesji z wysokim kapturem tzw. 
capiroche pochodzi z czasów początków 
Inkwizycji, kiedy to osoby skazane na odby-
wanie kary musiały chodzić po ulicach w ta-
kim przebraniu, co wywoływało ogólny śmiech 
i stanowiło element pokuty. Ten strój pokutny 
przejęły właśnie Bractwa, które odróżniają się 
od siebie kolorami. Tożsamość osoby 
uczestniczącej w procesji pozostaje nieznana, 
ukryta.

ni

  Program wydarzeń Wielkiego Tygodnia 
dostępny jest w każdym biurze turystycznym, 
na ulotkach, w gazetach i Internecie. Całość 
koordynowana jest przez lokalne władze, które 
nie tylko zapewniają obecność policji i innych 
służb czuwających nad porządkiem i bezpie-
czeństwem, ale również promują Procesje 
Wielkiego Tygodnia jako jedną z większych 
atrakcji Hiszpanii i regionu. Łagodna twarz 
Maryi patrzy na nas z bilbordów przy auto-
stradzie, kiedy zbliżamy się od południa do 
Granady, a w mieście – z niejednego kościoła. 
Wydarzenia wielkotygodniowe ściągają tysią-
ce wiernych i turystów z całego świata, sprag-
nionych wrażeń tak duchowych, jak i estetycz-
nych. Trzeba przyznać, że oglądanie procesji 
z bliska jest bardzo poruszające: choć nie no-
simy oficjalnych strojów, w sercu łączymy się 
J

delikatną oprawę oczu młodej kobiety, ręce 
niosące obok półtorametrową świecę w cięż-
kiej srebrnej oprawie, to ręce mężczyzny z 
obrączką na palcu serdecznym. Są tu osoby 
w każdym wieku i każdego stanu: młodzi, 
starzy, dzieci, świeccy, duchowni, czy nawet 
żandarmeria w galowych mundurach. Proce-
sje podzielone są na wiele sekcji i oglądane 
z góry nabierają dodatkowych walorów ze 
względu na identycznie ubrane grupy osób 
przemieszczające się w sposób niezwykle 
uporządkowany: dzieci w strojach ministran-
tów, dzieci w strojach penitentów, kobiety 
ubrane na czarno w mantylkach, orkiestra 
wojskowa, uczestnicy w strojach średniowie-
cznych penitentów. Najpierw olbrzymi podest, 
na którym umieszczono figurę Jezusa biczo-
wanego, w otoczeniu dziesiątków świec, 
kilkadziesiąt metrów dalej figura pełnej bólu 
i godności Maryi, która podąża za Synem 
w geście pierwszej Drogi Krzyżowej. Na jej 
twarzy dostojeństwo i powściągliwość. W innej 
procesji: na przodzie Jezus odziany w płaszcz, 
dźwigający krzyż, w drugiej części nieodmien-
nie Maryja. Każdy z takich olbrzymich pode-
stów niesiony jest przez kilkudziesięciu męż-
czyzn, których jedynie stopy są widoczne spod 
ciężkiego materiału przykrywającego podest 
niczym długi obrus. Ich ruchy i kierunek prze-
mieszczania sprawnie koordynuje kilka osób, 
dzięki czemu podest z cennym ładunkiem bez 
przeszkód pokonuje czy to wąskie uliczki 
średniowiecznej części miasta przy Kościele 
San Pedro, czy to place i zakręty szerszych 
alei. Wszyscy poruszają się wolno, z godno-
ścią, w takt werbli i granej muzyki pasyjnej. 
JEZUS

2

W kręgu tradycji europejskiej

z uczestnikami proce-
sji odzianymi we wspa-
niałe stroje, każde bra-
ctwo w swoich chara-
kterystycznych kolorach. 
Penitenci pozostają w 
większości anonimowi 
– jeśli noszą tradycyj-
ne wysokie szpiczaste 
kaptury pokazujące jedy-
nie oczy. Jednak przez 
otwory w kapturze widać



3Nr 423

   Procesja często zatrzymuje się na kilka chwil, 
co pozwala innym sekcjom bezpiecznie dołą-
czyć, a całości zachować ciągłość. Policja blo-
kuje miasto, aby procesje mogły w spokoju 
zamanifestować swoją wiarę. W samej 
Granadzie działa około 40 bractw pasyjnych, 
niektóre procesje organizują też grupy społe-
czno-zawodowe np. Cyganie (Procesión de los 
Gitanos) czy studenci (Procesión de los 
estudiantes). Procesje trwają od półtorej godziny 
do nawet 12 godzin! Często odprawiana jest 
na nich Droga Krzyżowa, towarzyszy im 
muzyka pasyjna grana przez orkiestry dęte, 
nawet w środku nocy! Inaczej jest jedynie 
w przypadku najpiękniejszej ze wszystkich – 
Procesji Ciszy (Procesión del Silencio) – 
zaczyna się ona około północy w nocy z 
Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek i trwa do 
godzin wczesnoporannych. Podczas procesji 
obowiązuje całkowita cisza wśród uczestników 
oraz w otaczającym procesję gęstym tłumie; 
słychać jedynie werble wybijające takt pokut-
nego marszu. Światła w mieszkaniach dzielnic, 
przez które przechodzi procesja, muszą być 
zgaszone – dopilnowanie tego należy do policji. 
Uczestnicy procesji idą boso i w łańcuchach. 
Pomimo to chętnych nie brakuje – są ich tysiące.

Co ciekawe, to właśnie tutaj, w Granadzie 
stolicy Andaluzji, odbywają się najbardziej 
malownicze i najbardziej znane procesje w 
całej Hiszpanii. Pamiętajmy, że to miasto zo-
stało założone na początku ósmego wieku 
naszej ery przez Arabów, którzy w sumie 
zajmowali tą część Półwyspu Iberyjskiego przez 
osiem wieków. Ostatecznie, miasto przeszło w 
ręce chrześcijan w ramach rekonkwisty, jako 
jeden z ostatnich przyczółków Maurów na 
Półwyspie Iberyjskim. Królowie katoliccy (Reyes 
Católicos) nie skąpili środków na chrystiani-
zację, w tym w wymiarze architektonicznym. 
Król Karol V zdecydował się bowiem zacho-
wać dominującą architekturę arabską dodając 
w mieście wspaniałe budowle renesansowe, 
np. o charakterze sakralnym, jak Katedra, któ-
rej budowa rozpoczęła się w pierwszej połowie 
XVI w., a ogrom, rozmach i przepych nie prze-
stają zadziwiać. Z kolei zachowanie wielo-
wiekowego dziedzictwa Maurów pozwala nam 
do dzisiaj podziwiać perłę architektury arab-
skiej, wojskowo-pałacowy kompleks Alhambra 
(z arabskiego – czerwona), górującą nad mias-
tem. Jej budowa rozpoczęła się w pierwszej 
połowie trzynastego wieku, a władcy chrześci-
jańscy kontynuowali jej rozbudowę, choć w od-
miennym stylu. To właśnie przejęcie Alhambry, 
siedziby Emirów Granady w roku 1492, wyzna-
cza koniec epoki arabskich władców na 
Półwyspie Iberyjskim.

Z Granady, Anna Saczuk

Autor: Maciej Lichota

zadanie 1:  
Rozwiąż test. Litery przy poprawnych 
odpowiedziach utworzą rozwiązanie, które 
zapisz poniżej.

1. Najważniejszy dzień w kalendarzu 
liturgicznym to:

A      uroczystość Narodzenia Pańskiego
P      uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
W     uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
N      uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

2. Procesja, która następuje na
zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej
lub rano w dniu Zmartwychwstania to:

M  gregorianka
A   rezurekcja
S   gromnica 
N   cyborium

3. Jak nazywa się świeca, która symbolizuje
Chrystusa Zmartwychwstałego?

E   roratka
T   patena
F       humerał
S      paschał 
4. Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

kończy się:

5. 23 kwietnia 2017 r. przeżywamy:
        święto Jezusa Chrystusa, 

 I       Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
H      I Niedzielę Wielkanocną
K      święto Przemienia Pańskiego
R      święto Bożego iłosierdzia

6. Do jakiej wsi zmierzali uczniowie o których
mowa we fragmencie Ewangelii przezna-
czonej na środę w oktawie Wielkanocy?

B    do Korozain 
P    do Betsaidy
C    do Jerozolimy
A    do Emaus

rozwiązanie:

_ _ _ _ _ _

zadanie 2:  Skreśl co drugą literę, a otrzymasz hasło.

Z   N   M   Z   A    S   R   A   T   R   W   D   Y   O   C   P   H   
K   W   J   S   H   T   F   A   S   N   A   I   W   E   B

C       w II Niedzielę Wielkanocną
N       w najbliższą niedzielę po Wielkanocy 
M       w Wielką Niedzielę 
 I         w Niedzielę Palmową

POKOLORUJ OBRAZEK
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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.
4  Nr 423

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 Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia 2017 r.  

2.

7.

Kościół przeżywa dziś uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to 
największe święto kościelne. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w liturgii 
Triduum Paschalnego i przyczynili się do jej 
pobożnego przeżycia.

8.

4.

3.

6.

Rozpoczęliśmy nowennę do Miłosierdzia 
Bożego. Koronka do Miłosierdzia Bożego 
dziś o godz. 17.00, po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych w 
wypominkach rocznych. W dni powszednie, 
aż do następnej niedzieli Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego będziemy odmawiali po 
Mszy św. o godz. 17.00.
Msze św. w dniu dzisiejszym sprawowane 
będą jeszcze o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00.

W ten piątek, zgodnie z przepisem kan. 1251 
KPK nie obowiązuje post i można spożywać 
pokarmy mięsne.
W następną niedzielę, 23 kwietnia  Wspólnota 
Bożego Miłosierdzia serdecznie zaprasza 
wszystkich pragnących zanurzyć się w 
Bożym Miłosierdziu do wspólnej modlitwy o 
godz. 15.00, zakończonej aktem oddania się 
Bożemu Miłosierdziu.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. spra-
wowane będą według porządku niedzielnego: 
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 
i o 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 
20.00. W tym dniu zbieramy ofiary do 
puszek na 

23 kwietnia na Mszy św. o godz. 18.00 w uro-
czystej procesji zostaną wprowadzone do 
naszego kościoła relikwie św. s. Faustyny.

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

Błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzy 
Redakcja „Klimatów św. Anny”

Zapatrzeni w pusty grób, umacniajmy 
naszą wiarę w życie, które nie ma końca. 

Blask świecy paschalnej, która jest 
symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego 

niech przypomina nam prawdę, 
że żyjemy nie dla siebie, lecz dla Boga. 

Cudowne Oblicze Jezusa, 
Źródło łaski, światła i pokoju

w dzień Zmartwychwstania jaśniejące 
niech sprawi, byśmy 

szli drogą świętości i doszli tam, gdzie 
będziemy mogli oglądać to Oblicze 

Twarzą w twarz.

5. Miło nam poinformować, iż nasz chór parafial-
ny „Sanctae Annae“ zaśpiewa w najbliższy 
czwartek, 20 kwietnia podczas Mszy św.
o godz. 7.10 przy grobie św. Jana Pawła II 
w Bazylice św. Piotra na Watykanie. 
Zapraszamy do duchowej łączności i wspól-
nej modlitwy. Polecajmy nasz chór oraz 
naszych muzyków w modlitwie.

puszek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Kwiecień – miesiąc czci
Najświętszego Oblicza 

Chrystusa 
  Ojciec Święty Jan Paweł II gorąco 
zachęcał nas do wpatrywania się 
w Najświętsze Oblicze Pańskie, by łatwej 
uwierzyć i odpowiedzieć na Bożą miłość: 
„Drodzy Bracia i Siostry,
nasze chrześcijańskie wspólnoty winny  
stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, 
w której spotkanie z Jezusem nie polega 
jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale 
wyraża się też przez dziękczynienie, 
uwielbienie, adorację, kontemplację, 
słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe 
«urzeczenie» serca”.
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