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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 9, 8-15

   Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: 
«Oto Ja zawieram przymierze z wami i z wa-
szym potomstwem, które po was będzie;  
z wszelką istotą żywą, która jest z wami:  
z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i 
polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 
które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na 
ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż 
nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 
potopu żadna istota żywa i już nigdy nie 
będzie potopu niszczącego ziemię».
  Po czym Bóg dodał: «A to jest znak 
przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą 
istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne 
czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był 
znakiem przymierza między Mną a ziemią.  
A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże 
się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na 
moje przymierze, które zawarłem z wami i  
z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; 
i nie będzie już nigdy wód potopu na 
zniszczenie żadnego istnienia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116, 10.15–19 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,  
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,  
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 31b–34

    Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was do Boga przyprowadzić; zabity 
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 
przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić 
zbawienie nawet duchom zamkniętym w 
więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za 
dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, 

a budowana była arka, w której niewielu, 
to jest osiem dusz, zostało uratowanych 
przez wodę. Teraz również zgodnie 
z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie 
nie przez obmycie brudu cielesnego, ale 
przez zobowiązanie dobrego sumienia 
wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy 
Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie 
poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i 
Moce.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

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

EWANGELIA 
Mk 1, 12-15

    Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 
A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
kuszony przez Szatana, i był ze zwierzę-
tami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan 
został uwięziony, Jezus przyszedł do 
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!»

Oto słowo Pańskie
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1. Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. 
chcemy umożliwić udział w rekolekcjach 
osobom, które wracają później z pracy.
Zapraszamy na weekend ewangelizacyjny 
w dniach od 16 do 18 marca br. W sposób 
szczególny zaproszeni są kandydaci do 
bierzmowania, studenci i młodzież pracu-
jąca. Ze względów organizacyjnych prosimy 
o zapisywanie się u ks. Michała lub ks.
Tomasza. Rekolekcje poprowadzi wspól-
nota „Przyjaciele Oblubieńca”.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, 
rozprowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są na 
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW 
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy 
do nabywania świec. Świece te możemy 
postawić na stoły wielkanocne, podarować 
bliskim, zanieść na groby. Świece do 
nabycia w Zakrystii.
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. Grafik odwiedzin zamieszczamy 
poniżej.
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5.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

od 11.02. do 11.03.2018 r.
Módlmy się, aby nasze parafie 
odnowione duchem misyjnym 

były miejscami, gdzie 
przekazuje się wiarę i daje 

świadectwo miłości. ks. Tomasz Lis
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K OM E N T A R Z
  „(…) za dni Noego cierpliwość Boża 
naczekiwała, a budowana była arka”. 
Cierpliwość to stała cecha Boga. Można by 
powiedzieć, że to jedno z imion Jego 
miłości do człowieka. Za dni Noego owa 
cierpliwość dała czas na budowanie arki, by 
dać ludziom szansę uratowania się. 
Niestety „niewielu, to jest osiem dusz, 
zostało uratowanych”.
   Dziś wyrazem cierpliwości ze strony Bo-
ga może być czas Wielkiego Postu.           
W Środę Popielcową się on rozpoczął, a 
dziś mamy Pierwszą Niedzielę tego okresu.
   Czy chcemy wejść do „arki Wielkiego 
Postu”? Czy chcemy się uratować, zbawić? 
Naszym „wejściem do arki” czyli potrakto-
waniem na serio Wielkiego Postu będzie 
szczere pragnienie nawrócenia się. Droga 
prawdziwego nawrócenia nie będzie 
„spacerkiem”. Tak jak Jezus, który „prze-
bywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony 
przez Szatana” musimy być gotowi do walki 
duchowej ze złym duchem – przeciwnikiem 
Boga i przeciwnikiem nas i naszego 
szczęścia. Acz nie walka jest celem,            
a pogłębienie bliskości z Jezusem i święte 
życie.

– wtorek, 20 lutego
– środa, 21 lutego 
– czwartek 22 lutego
– piątek, 23 lutego 

– sobota, 24 lutego

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– poniedziałek, 19 lutego –  Rekolekcje wielkopostne;
– Rekolekcje wielkopostn;
– Rekolekcje wielkopostne;
– ul. Biedronki 103-101A (numery nieparzyste);
– ul. Biedronki 103-119 (numery nieparzyste), ul. Janczarów 

(numery nieparzyste);
– ul. Janczarów 2-30 (numery parzyste), ul. Kostki Potockiego 3-17 

(numery nieparzyste).

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

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 bę-
dziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30 – dla dorosłych, o 16.30 – 
dla dzieci oraz o 18.30 – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej. 
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze 
szkół podstawowych, przeprowadzone 
będą w dniach 19-21 lutego, dla uczniów 
gimnazjum i młodzieży licealnej w dniach 
21-24 lutego br. Rekolekcje parafialne, 
które dzisiaj rozpoczynamy będą trwały 
do środy 21 lutego br. W tych dniach 
druga Msza św. wieczorna w ponie-
działek, wtorek i środę będzie odprawiana 
o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz.
18.00.

Książka pt. "Droga Krzyżowa i 
Zmartwychwstanie Chrystusa z ks. 
Dolindo Ruotolo" 
Autor: Joanna Bątkiewicz-Brożek
Wydawnictwo: Esprit

„Dolindo znaczy ból” – powiedział o sobie 
kapłan z Neapolu, podsumowując swoje 
życie naznaczone wielkim cierpieniem. 
Podczas jednego z objawień Matka Boża 
zachęcała pocieszając księdza Ruotolo, by 
rozważał Pasję Chrystusa nie tylko              
w okresie Wielkiego Postu, ale za każdym 
razem, gdy klęka przed Najświętszym 
Sakramentem. 

Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka best-
sellerów „Jezu, Ty się tym zajmij. O. Dolindo 
Ruotolo. Życie i cuda” oraz „Różaniec 
zawierzenia z księdzem Dolindo”, prowadzi 
nas drogą Męki Pańskiej, na której 
przewodnikiem jest właśnie święty kapłan z 
Neapolu.

Zanurz się w zbawczym cierpieniu Chrys-
tusa i dotknij tajemnicy Zmartwychwstania 
za sprawą mistycznych doświadczeń autora 
potężnej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij!”.

Książka zawiera fragmenty niepubliko-
wanych dotąd w Polsce dzieł księdza 
Dolindo Ruotolo!

Księgarnia jest 
czynna:

NIEDZIELA
9.00-14.30

Zapraszamy

Księgarnia Effata
poleca

KRS: 0000331641
Fundacja Ecclesia Villanovensis (Organiza-
cja Pożytku Publicznego) prowadzi Ośrodek 
Wsparcia Najuboższych i obejmuje opieką 
około 100 osób z terenu parafii. 
Prosimy o wsparcie naszych działań przez 
przekazanie 1% podatku. 

Katarzyna Janik

1% Podatku

Quiz - odpowiedzi:
1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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  W Wielkim PoŜcie nastňpuje wiele zmian 
liturgicznych, takŨe w sferze muzyki sakral-
nej, kt·ra jak m·wiŃ dokumenty koŜcielne jest 
ĂintegralnŃ czňŜciŃ Liturgiiò. 
  Chyba najbardziej widocznym znakiem 
pokutnego charakteru tego okresu jest znik-
niňcie z cağej liturgii zawoğania Alleluja 
(Hallelu-jah ĂWysğawiajcie Jahweò, ĂChwalcie 
Bogaò) zwiŃzanego w koŜciele przede 
wszystkim z radoŜciŃ Zmartwychwstania 
Chrystusa. Nic dziwnego, Ũe w wielkopostnej 
liturgii się go nie używa: w śpiewie przed 
Ewangelią zastępowane jest przez „Chwała 
Tobie, Słowo Boże” naprzemiennie z „Chwała 
Tobie, Królu wieków”. W Wielkim Poście nie 
śpiewa się też doksologii większej, to jest 
uroczystego, uwielbiającego hymnu „Chwała 
na wysokości Bogu” –  wyjątkiem są tu msze 
świąt i uroczystości.  

 Kolejna istotna zmiana w muzyce sakralnej 
Wielkiego Postu dotyczy pieŜni. Jak wskazuje 
instrukcja ĂMusicam Sacramò:
...jest rzeczą właściwą, aby śpiew odpowiadał 
częściom mszy świętej, świętom lub okresom 
liturgicznym. 

   W liŜcie og·lnym Kongregacji Kultu BoŨego 
czytamy: 
Śpiewy w celabracjach, zwłaszcza w Eucha-
rystii, a także w nabożeństwach, niech będą 
zgodne z charakterem tego okresu i jak 
najbardziej odpowiadają tekstom liturgicznym. 

   Te dwa dokumenty wyraŦnie wskazujŃ na 
koniecznoŜĺ takiego doboru pieŜni, by 
obrzňdy liturgiczne oraz muzyka liturgiczna 
stanowiğy pewnŃ cağoŜĺ, by treŜci z mszağu 
(antyfony, modlitwy) oraz Liturgii Sğowa, 
podjňte zostağy przez Ŝpiew cağego Ludu 
BoŨego.

  Na koniec warto wspomnieć o odpustach 
(pod zwykłymi warunkami), które możemy 
uzyskać w czasie całego Wielkiego Postu za 
udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. 
U progu tego Wielkiego Postu zachęcam, 
abyśmy korzystali z tego wielkiego skarbca 
muzyki wielkopostnej, który Pan daje nam 
jako super narzędzie modlitwy. Powtarzajmy 
dziś i zawsze za Bartymeuszem Ślepcem z 
Jerycha: „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się 
nade mną”. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu 
Chryste, zmiłuj się nad nami...

Leszek Knyziak

   Ze względu na podział Wielkiego Postu na 
dwie części, w pierwszej winny być śpiewane 
pieśni o tematyce pokutnej, w drugiej o 
tematyce pasyjnej. Wyjątkiem od tej zasady 
są wszelkiego rodzaju nabożeństwa pasyjne 
np. drogi krzyżowe, tak bliskie naszemu sercu 
Gorzkie Żale oraz pieśni na rozesłanie (po 
błogosławieństwie), kiedy można śpiewać 
pieśni pasyjne. 
  Do pieśni pokutnych zaliczamy między 
innymi: 

• Attende Domine, et miserere, 
• Bądź mi litościw,
• Bliskie jest Królestwo Boże, 
• Nawróć się ludu w pokorze. 
W formie ciekawostki dodam, iż niektóre 

pieśni eucharystyczne posiadają pierwiastek 
pokuty, np. 

• U drzwi Twoich stoję, Panie,
• Witam Cię, witam, 
• Zbliżam się w pokorze. 
Ogólnie przyjęło się zaliczać do pieśni 

pasyjnych takie pieśni jak:
• Ach mój Jezu, jak ty klęczysz, 
• Jezu Chryste, Panie miły, 
• Krzyżu Chrystusa, 
• Ludu, mój ludu, 
• Ogrodzie Oliwny. 
Warto zauważyć, że wyżej wymienione 

pieśni dzielą się na: 
 o Męce Pańskiej,
 ku czci Krzyża świętego i
 lamentacyjne.

Istnieją również pieśni maryjne, które 
posiadają pierwiastek pasyjny np. „Matko 
Najświętsza” czy „Stabat Mater doloro-
sa” (Stała Matka boleściwa), która jest 
pieśnią pasyjną – patrzymy na Mękę 
naszego Pana oczami Matki Bożej. 
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Symbolika Szkaplerza
Część spadająca na plecy oznacza posta-

wę poddania się woli Bożej w znoszeniu 
trudów, doświadczeń i swojego życia. 
Przednia zaś część szkaplerza spadająca 
na piersi ma przypominać, że serce czło-
wieka powinno bić miłością do Boga i bliź-
nich, że ma on odrywać się od przywiązań 
doczesnych i za przyczyną św. Michała 
Archanioła zabiegać o dobra wieczne. 

Noszenie szkaplerza powinno przypomi-
nać o obowiązkach chrześcijańskich jako 
warunku pewności, że św. Michał Archanioł 
będzie się wstawiał za nami. Szkaplerz 
wyraża wiarę chrześcijanina w spotkanie      
z Bogiem w życiu wiecznym dzięki 
wstawiennictwu i opiece św. Michała 
Archanioła. 

Szkaplerz św. Michała Archanioła

Wielki Post 

Muzyka sakralna w Wielkim PoŜcie
  ielki Post, kt·ry rozpoczňliŜmy we rodň PopielcowŃ, sğuŨy nam w przygotowaniu do 
obchodu Triduum Sacrum, czyli ňki, mierci i Zmartwychwstania naszego Pana. 
  Dominują w nim trzy tematy: pokuta, chrzest i Męka Pańska, przy czym w Liturgii temat 
pasyjny przeważa w Wielkim Tygodniu, a w polskiej tradycji od V niedzieli Wielkiego Postu, 
kiedy zasłaniamy wszystkie krzyże. Stąd podział na dwie części tego okresu liturgicznego, 
pierwszą – pokutną, drugą – pasyjną.  

 Kontemplacja i duchowa walka
   W liturgii świętej obchodzimy dwa świę-
ta poświęcone Aniołom: święto trzech 
archaniołów św. Michała, św. Gabriela i 
św. Rafała (29 września) i Aniołów 
Stróżów (2 października). Pierwsze z nich 
przedstawiają nam Aniołów, którzy nie-
ustannie stoją przed Bogiem, kontemplują 
Jego oblicze i wyśpiewują Jego chwałę, a 
drugie ukazuje nam Aniołów stojących 
obok człowieka, by mu służyć i go bronić. 
To przywołuje nam na pamięć dwa 
fundamentalne zadania chrześcijańskiego 
życia: "kontemplację i duchową walkę". 

aby służyć Bogu i ludziom. Jest tu wyrażona 
największe więź i zażyłość, i z Bogiem          
i z ludźmi. Im bardziej są na służbie Bogu, 
tym bardziej są uzdolnieni służyć człowie-
kowi. Aniołowie chcą nam tu powiedzieć: 
droga do prawdziwego szczęścia prowadzi 
przez służbę Bogu i człowiekowi, przeży-
waną całym sobą, wszystkimi swoimi 
umiejętnościami i darami. Otwierając się na 
Boga i ludzi, otwierając się na służbę Bogu i 
ludziom, wkraczamy na drogę szczęścia i    
w tym życiu i w wieczności.

  Co do kontemplacji to św. Augustyn 
poucza: Największa rzecz jaką może 
czynić człowiek to uwielbiać Boga". W takim 
właśnie celu aniołowie przebywają przed 
Bogiem, by Go kontemplować i uwielbiać. 
Ale równocześnie aniołowie są wysyłani 
przez Boga, by pomagać człowiekowi          
w osiągnięciu zbawienia wiecznego.
   Tę duchową rzeczywistość dobrze oddaje 
łacińska sentencja: "Semper Deo adsistunt i 
semper nobis adsistunt". Sistere oznacza 
"stać obok", aniołowie, nieustannie stoją 
obok Boga" i "nieustannie stoją obok nas 
(ludzi)". "Stać obok" jest najprostszą i 
najpiękniejszą formą miłości. "Stać obok", 

Zadania chórów anielskich - zakończenie

Katarzyna Maciejewska
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: Internet

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE

19-21 lutego 2018 r.
 dla dzieci ze szkół podstawowych

21-24 lutego 2108 r.
dla uczniów gimnazjum 

i młodzieży licealnej

18–21 lutego 2018 r. 
rekolekcje parafialne 

W tych dniach druga Msza św. 
wieczorna będzie odprawiana o godz. 
19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. 
Zmieniając godzinę wieczornej Mszy 
świętej chcemy umożliwić udział       
w rekolekcjach osobom, które wraca-
ją później z pracy.

Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem powierzenia się św. Michałowi 
Archaniołowi i przynależności do Rodziny Michalickiej. Celem jego noszenia jest odnowienie 
czci św. Michała Archanioła. Osoby, które przyjęły szkaplerz są wezwane do ofiarnej służby 
Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem Zgromadzenia św. Michała Archanioła, 
zawartym w hasłach „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”. 

Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła 
w parafii pw. św. Anny w Wilanowie

Rola Szkaplerza 
1. Jest znakiem wybrania św. Michała

Archanioła na szczególnego obrońcę
w walce z pokusami i grzechem.

2. Jest mundurem wojska anielskiego.
Podobnie jak żołnierza, policjanta czy
kapłana można poznać po stroju, tak i
należącego do Bractwa Szkaplerznego
można poznać po tym znaku.

3. Jest strojem, a zadaniem stroju jest
ochrona ciała. Szkaplerz pełni tę samą
rolę w życiu duchowym: strzeże od
wszystkiego, co mogłoby być przesz-
kodą na drodze do zbawienia tzn. od
grzechu, szatana i piekła.

4. Noszenie szkaplerza jest źródłem łask
ułatwiających nam ponoszenie ofiar i
wyrzeczeń, których wymagają walka z
grzechem i naśladowanie Chrystusa.

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Jest zakonnikiem ze Zgromadzenia św. 

Michala Archaniola. Od 12 lat pełni obo-
wiązki redaktora naczelnego czasopism 
"Ktoż jak Bog" i "The Angels - messen-
gers from a loving God". 

Glosi misje i rekolekcje w Polsce i        
w krajach języka angielskiego. Pochodzi 
z Torunia. Jego pasją jest żużel.

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archa-
nioła powstał w XIX w. przy kościele św. 
Eustachego w Rzymie i przynależał do 
założonego w Rzymie 30 VIII 1878 roku 
Bractwa św. Michała Archanioła. Nie miał 
on formy prostokąta, jak większość 
szkaplerzy, ale tworzył mały puklerz. 
Jeden płatek szkaplerza był koloru 
granatowego, a drugi czarnego. Podobnie 
i tasiemka, na której był umieszczony. Na 
obu materiałowych płatkach szkaplerza 
znajdował się wizerunek św. Michała 
Archanioła, zabijającego smoka oraz 
napis „Quis ut Deus”. 

Dziś szkaplerz św. Michała Archanioła 
to dwa płatki w kształcie tarczy (puklerza), 
wykonane z sukna wełnianego. Sukno 
ma podwójną kolorystykę: czarną i grana-
tową. Na czarnym kawałku materiału 
znajduje się wizerunek św. Michała 
Archanioła z sanktuarium na Górze 
Gargano (Monte Sant’ Angelo), na 
granatowym – wizerunek Matki Bożej        
z sanktuarium w Miejscu Piastowym.     
W podobnej, czarno-granatowej kolorys-
tyce są sznurki, na których przymoco-
wano płatki sukienne. 

Rekolekcje parafialne
18-21 lutego 2018r.

Quiz dla dzieci - Co wiem o Aniołach?
1. Kim jest anioł?

a) postacią, która żyje tylko w baśniach i
bajkach

b) duchem, który ma rozum i wolną wolę,
ale nie ma ciała

c) świętym człowiekiem ze skrzydłami

2. Jak brzmi imię archanioła, który
zwiastował Maryi Pannie, że urodzi syna?

a) Gabriel
b) Euzebiusz
c) Michał

3. Kim są cheruby i serafiny?
a) chórami ludzi, którzy dostali się do

nieba
b) aniołami Szatańskimi
c) aniołami Bożymi

4. Anioł, który stał się wrogiem Boga i
ludzi, nazywa się:

a) Judasz
b) Szatan
c) antyarchanioł

5. Termin "archaniołowie" pochodzi od
greckiego słowa archaggeloi, które oznacza:

a) "główni aniołowie" lub "aniołowie
wysokiej rangi"

b) "aniołowie ciemności"
c) "aniołowie Bożego tronu", "oglądający

Boga"

6. Kto stworzył aniołów?
a) ludzka wyobraźnia
b) istnieją od zawsze
c) Pan Bóg

7. Izraelici wybudowali arkę, która stała
w Namiocie Spotkania, gdzie Bóg prze-
mawiał do Mojżesza. Jakie istoty zostały
wyrzeźbione po obu stronach arki?

a) cheruby osłaniające arkę swoimi
skrzydłami

b) serafiny ze skrzydłami orła i tułowiem
wołu

c) barokowe aniołki z pyzatymi buziami
dzieci

8. Prorok Izajasz opisuje Boga na tronie w
otoczeniu aniołów Serafinów, które Mu
śpiewają. Co charakteryzuje postacie Sera-
finów? (Iz. 6,2)

a) każda postać ma po sześć skrzydeł
b) każda postać ma długie, świetliste

włosy
c) każda postać ma złotą aureolę

9. Jak nazywa się archanioł będący wodzem
wojska anielskiego, walczącego z Szata-
nem? (Imię tego archanioła tłumaczy się :
"Któż jak Bóg?")

a) archanioł Gabriel
b) archanioł Michał
c) archanioł Raguel

10. W modlitwie "Aniele Boży Stróżu mój..."
prosimy swojego Anioła, by:

a) dał nam chleba powszedniego i
odpuścił winy

b) by modlił się za nami grzesznymi
c) strzegł duszy, ciała naszego i

zaprowadził nas do nieba
Odpowiedzi sprawdź na stronie 4.
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W Wielkim PoŜcie nastňpuje wiele zmian 
liturgicznych, takŨe w sferze muzyki sakral-
nej, kt·ra jak m·wiŃ dokumenty koŜcielne jest
ĂintegralnŃ czňŜciŃ Liturgiiò.

Chyba najbardziej widocznym znakiem 
pokutnego charakteru tego okresu jest znik-
niňcie z cağej liturgii zawoğania Alleluja
(Hallelu-jah ĂWysğawiajcie Jahweò, ĂChwalcie 
Bogaò) zwiŃzanego w koŜciele przede
wszystkim z radoŜciŃ Zmartwychwstania
Chrystusa. Nic dziwnego, Ũe w wielkopostnej 
liturgii się go nie używa: w śpiewie przed 
Ewangelią zastępowane jest przez „Chwała 
Tobie, Słowo Boże” naprzemiennie z „Chwała 
Tobie, Królu wieków”. W Wielkim Poście nie 
śpiewa się też doksologii większej, to jest
uroczystego, uwielbiającego hymnu „Chwała 
na wysokości Bogu” – wyjątkiem są tu msze
świąt i uroczystości. 
Kolejna istotna zmiana w muzyce sakralnej 

Wielkiego Postu dotyczy pieŜni. Jak wskazuje
instrukcja ĂMusicam Sacramò:
...jest rzeczą właściwą, aby śpiew odpowiadał 
częściom mszy świętej, świętom lub okresom 
liturgicznym. 

W liŜcie og·lnym Kongregacji Kultu BoŨego 
czytamy: 
Śpiewy w celabracjach, zwłaszcza w Eucha-
rystii, a także w nabożeństwach, niech będą 
zgodne z charakterem tego okresu i jak 
najbardziej odpowiadają tekstom liturgicznym. 

Te dwa dokumenty wyraŦnie wskazujŃ na 
koniecznoŜĺ takiego doboru pieŜni, by
obrzňdy liturgiczne oraz muzyka liturgiczna 
stanowiğy pewnŃ cağoŜĺ, by treŜci z mszağu
(antyfony, modlitwy) oraz Liturgii Sğowa,
podjňte zostağy przez Ŝpiew cağego Ludu
BoŨego.

Na koniec warto wspomnieć o odpustach 
(pod zwykłymi warunkami), które możemy 
uzyskać w czasie całego Wielkiego Postu za 
udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. 
U progu tego Wielkiego Postu zachęcam, 
abyśmy korzystali z tego wielkiego skarbca 
muzyki wielkopostnej, który Pan daje nam 
jako super narzędzie modlitwy. Powtarzajmy 
dziś i zawsze za Bartymeuszem Ślepcem z 
Jerycha: „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się 
nade mną”. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu 
Chryste, zmiłuj się nad nami...

Leszek Knyziak

Ze względu na podział Wielkiego Postu na
dwie części, w pierwszej winny być śpiewane
pieśni o tematyce pokutnej, w drugiej o 
tematyce pasyjnej. Wyjątkiem od tej zasady
są wszelkiego rodzaju nabożeństwa pasyjne 
np. drogi krzyżowe, tak bliskie naszemu sercu 
Gorzkie Żale oraz pieśni na rozesłanie (po 
błogosławieństwie), kiedy można śpiewać 
pieśni pasyjne. 

Do pieśni pokutnych zaliczamy między 
innymi: 

• Attende Domine, et miserere, 
• Bądź mi litościw,
• Bliskie jest Królestwo Boże, 
• Nawróć się ludu w pokorze. 
W formie ciekawostki dodam, iż niektóre 

pieśni eucharystyczne posiadają pierwiastek 
pokuty, np. 

• U drzwi Twoich stoję, Panie,
• Witam Cię, witam, 
• Zbliżam się w pokorze. 
Ogólnie przyjęło się zaliczać do pieśni 

pasyjnych takie pieśni jak:
• Ach mój Jezu, jak ty klęczysz, 
• Jezu Chryste, Panie miły, 
• Krzyżu Chrystusa, 
• Ludu, mój ludu, 
• Ogrodzie Oliwny. 
Warto zauważyć, że wyżej wymienione 

pieśni dzielą się na: 
 o Męce Pańskiej,
 ku czci Krzyża świętego i
 lamentacyjne.

Istnieją również pieśni maryjne, które 
posiadają pierwiastek pasyjny np. „Matko 
Najświętsza” czy „Stabat Mater doloro-
sa” (Stała Matka boleściwa), która jest 
pieśnią pasyjną – patrzymy na Mękę 
naszego Pana oczami Matki Bożej. 
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Symbolika Szkaplerza
   Część spadająca na plecy oznacza posta-
wę poddania się woli Bożej w znoszeniu 
trudów, doświadczeń i swojego życia. 
Przednia zaś część szkaplerza spadająca 
na piersi ma przypominać, że serce czło-
wieka powinno bić miłością do Boga i bliź-
nich, że ma on odrywać się od przywiązań 
doczesnych i za przyczyną św. Michała 
Archanioła zabiegać o dobra wieczne. 
  Noszenie szkaplerza powinno przypomi-
nać o obowiązkach chrześcijańskich jako 
warunku pewności, że św. Michał Archanioł 
będzie się wstawiał za nami. Szkaplerz 
wyraża wiarę chrześcijanina w spotkanie      
z Bogiem w życiu wiecznym dzięki 
wstawiennictwu i opiece św. Michała 
Archanioła. 

Szkaplerz św. Michała Archanioła

Wielki Post 

Muzyka sakralna w Wielkim PoŜcie
ielki Post, kt·ry rozpoczňliŜmy we rodň PopielcowŃ, sğuŨy nam w przygotowaniu do

obchodu Triduum Sacrum, czyli ňki, mierci i Zmartwychwstania naszego Pana. 
Dominują w nim trzy tematy: pokuta, chrzest i Męka Pańska, przy czym w Liturgii temat 

pasyjny przeważa w Wielkim Tygodniu, a w polskiej tradycji od V niedzieli Wielkiego Postu,
kiedy zasłaniamy wszystkie krzyże. Stąd podział na dwie części tego okresu liturgicznego,
pierwszą – pokutną, drugą – pasyjną.

Kontemplacja i duchowa walka
W liturgii świętej obchodzimy dwa świę-

ta poświęcone Aniołom: święto trzech 
archaniołów św. Michała, św. Gabriela i 
św. Rafała (29 września) i Aniołów 
Stróżów (2 października). Pierwsze z nich 
przedstawiają nam Aniołów, którzy nie-
ustannie stoją przed Bogiem, kontemplują 
Jego oblicze i wyśpiewują Jego chwałę, a 
drugie ukazuje nam Aniołów stojących 
obok człowieka, by mu służyć i go bronić. 
To przywołuje nam na pamięć dwa 
fundamentalne zadania chrześcijańskiego 
życia: "kontemplację i duchową walkę". 

aby służyć Bogu i ludziom. Jest tu wyrażona 
największe więź i zażyłość, i z Bogiem          
i z ludźmi. Im bardziej są na służbie Bogu, 
tym bardziej są uzdolnieni służyć człowie-
kowi. Aniołowie chcą nam tu powiedzieć: 
droga do prawdziwego szczęścia prowadzi 
przez służbę Bogu i człowiekowi, przeży-
waną całym sobą, wszystkimi swoimi 
umiejętnościami i darami. Otwierając się na 
Boga i ludzi, otwierając się na służbę Bogu i 
ludziom, wkraczamy na drogę szczęścia i    
w tym życiu i w wieczności.

Co do kontemplacji to św. Augustyn
poucza: Największa rzecz jaką może
czynić człowiek to uwielbiać Boga". W takim 
właśnie celu aniołowie przebywają przed 
Bogiem, by Go kontemplować i uwielbiać.
Ale równocześnie aniołowie są wysyłani 
przez Boga, by pomagać człowiekowi          
w osiągnięciu zbawienia wiecznego.

Tę duchową rzeczywistość dobrze oddaje
łacińska sentencja: "Semper Deo adsistunt i 
semper nobis adsistunt". Sistere oznacza 
"stać obok", aniołowie, nieustannie stoją 
obok Boga" i "nieustannie stoją obok nas 
(ludzi)". "Stać obok" jest najprostszą i 
najpiękniejszą formą miłości. "Stać obok",

Zadania chórów anielskich - zakończenie

Katarzyna Maciejewska
Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Źródło: Internet

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE

19-21 lutego 2018 r.
 dla dzieci ze szkół podstawowych

21-24 lutego 2108 r.
dla uczniów gimnazjum 

i młodzieży licealnej

18–21 lutego 2018 r. 
rekolekcje parafialne 

W tych dniach druga Msza św. 
wieczorna będzie odprawiana o godz. 
19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. 
Zmieniając godzinę wieczornej Mszy 
świętej chcemy umożliwić udział       
w rekolekcjach osobom, które wracaj-
ą później z pracy.

   Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem powierzenia się św. Michałowi 
Archaniołowi i przynależności do Rodziny Michalickiej. Celem jego noszenia jest odnowienie 
czci św. Michała Archanioła. Osoby, które przyjęły szkaplerz są wezwane do ofiarnej służby 
Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem Zgromadzenia św. Michała Archanioła, 
zawartym w hasłach „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”. 

Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła 
w parafii pw. św. Anny w Wilanowie

Rola Szkaplerza 
1. Jest znakiem wybrania św. Michała

Archanioła na szczególnego obrońcę
w walce z pokusami i grzechem.

2. Jest mundurem wojska anielskiego.
Podobnie jak żołnierza, policjanta czy
kapłana można poznać po stroju, tak i
należącego do Bractwa Szkaplerznego
można poznać po tym znaku.

3. Jest strojem, a zadaniem stroju jest
ochrona ciała. Szkaplerz pełni tę samą
rolę w życiu duchowym: strzeże od
wszystkiego, co mogłoby być przesz-
kodą na drodze do zbawienia tzn. od
grzechu, szatana i piekła.

4. Noszenie szkaplerza jest źródłem łask
ułatwiających nam ponoszenie ofiar i
wyrzeczeń, których wymagają walka z
grzechem i naśladowanie Chrystusa.

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
  Jest zakonnikiem ze Zgromadzenia św. 
Michala Archaniola. Od 12 lat pełni obo-
wiązki redaktora naczelnego czasopism 
"Ktoż jak Bog" i "The Angels - messen-
gers from a loving God". 

  Glosi misje i rekolekcje w Polsce i        
w krajach języka angielskiego. Pochodzi 
z Torunia. Jego pasją jest żużel.

  Pierwszy szkaplerz św. Michała Archa-
nioła powstał w XIX w. przy kościele św. 
Eustachego w Rzymie i przynależał do 
założonego w Rzymie 30 VIII 1878 roku 
Bractwa św. Michała Archanioła. Nie miał 
on formy prostokąta, jak większość 
szkaplerzy, ale tworzył mały puklerz. 
Jeden płatek szkaplerza był koloru 
granatowego, a drugi czarnego. Podobnie 
i tasiemka, na której był umieszczony. Na 
obu materiałowych płatkach szkaplerza 
znajdował się wizerunek św. Michała 
Archanioła, zabijającego smoka oraz 
napis „Quis ut Deus”. 
   Dziś szkaplerz św. Michała Archanioła 
to dwa płatki w kształcie tarczy (puklerza), 
wykonane z sukna wełnianego. Sukno 
ma podwójną kolorystykę: czarną i grana-
tową. Na czarnym kawałku materiału 
znajduje się wizerunek św. Michała 
Archanioła z sanktuarium na Górze 
Gargano (Monte Sant’ Angelo), na 
granatowym – wizerunek Matki Bożej        
z sanktuarium w Miejscu Piastowym.     
W podobnej, czarno-granatowej kolorys-
tyce są sznurki, na których przymoco-
wano płatki sukienne. 

Rekolekcje parafialne
18-21 lutego 2018r.

Quiz dla dzieci - Co wiem o Aniołach?
1. Kim jest anioł?

a) postacią, która żyje tylko w baśniach i
bajkach

b) duchem, który ma rozum i wolną wolę,
ale nie ma ciała

c) świętym człowiekiem ze skrzydłami

2. Jak brzmi imię archanioła, który
zwiastował Maryi Pannie, że urodzi syna?

a) Gabriel
b) Euzebiusz
c) Michał

3. Kim są cheruby i serafiny?
a) chórami ludzi, którzy dostali się do

nieba
b) aniołami Szatańskimi
c) aniołami Bożymi

4. Anioł, który stał się wrogiem Boga i
ludzi, nazywa się:

a) Judasz
b) Szatan
c) antyarchanioł

5. Termin "archaniołowie" pochodzi od
greckiego słowa archaggeloi, które oznacza:

a) "główni aniołowie" lub "aniołowie
wysokiej rangi"

b) "aniołowie ciemności"
c) "aniołowie Bożego tronu", "oglądający

Boga"

6. Kto stworzył aniołów?
a) ludzka wyobraźnia
b) istnieją od zawsze
c) Pan Bóg

7. Izraelici wybudowali arkę, która stała
w Namiocie Spotkania, gdzie Bóg prze-
mawiał do Mojżesza. Jakie istoty zostały
wyrzeźbione po obu stronach arki?

a) cheruby osłaniające arkę swoimi
skrzydłami

b) serafiny ze skrzydłami orła i tułowiem
wołu

c) barokowe aniołki z pyzatymi buziami
dzieci

8. Prorok Izajasz opisuje Boga na tronie w
otoczeniu aniołów Serafinów, które Mu
śpiewają. Co charakteryzuje postacie Sera-
finów? (Iz. 6,2)

a) każda postać ma po sześć skrzydeł
b) każda postać ma długie, świetliste

włosy
c) każda postać ma złotą aureolę

9. Jak nazywa się archanioł będący wodzem
wojska anielskiego, walczącego z Szata-
nem? (Imię tego archanioła tłumaczy się :
"Któż jak Bóg?")

a) archanioł Gabriel
b) archanioł Michał
c) archanioł Raguel

10. W modlitwie "Aniele Boży Stróżu mój..."
prosimy swojego Anioła, by:

a) dał nam chleba powszedniego i
odpuścił winy

b) by modlił się za nami grzesznymi
c) strzegł duszy, ciała naszego i

zaprowadził nas do nieba
Odpowiedzi sprawdź na stronie 4.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 9, 8-15

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:
«Oto Ja zawieram przymierze z wami i z wa-
szym potomstwem, które po was będzie; 
z wszelką istotą żywą, która jest z wami: 
z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i 
polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 
które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na
ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż
nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 
potopu żadna istota żywa i już nigdy nie 
będzie potopu niszczącego ziemię».

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak
przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą 
istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne 
czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był 
znakiem przymierza między Mną a ziemią. 
A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże 
się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na
moje przymierze, które zawarłem z wami i 
z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem;
i nie będzie już nigdy wód potopu na
zniszczenie żadnego istnienia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116, 10.15–19 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 31b–34

Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was do Boga przyprowadzić; zabity 
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 
przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić 
zbawienie nawet duchom zamkniętym w 
więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za 
dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, 

a budowana była arka, w której niewielu, 
to jest osiem dusz, zostało uratowanych 
przez wodę. Teraz również zgodnie 
z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie 
nie przez obmycie brudu cielesnego, ale 
przez zobowiązanie dobrego sumienia 
wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy 
Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie 
poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i 
Moce.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4, 4b

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

EWANGELIA 
Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 
A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
kuszony przez Szatana, i był ze zwierzę-
tami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan 
został uwięziony, Jezus przyszedł do 
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!»

Oto słowo Pańskie

4 Nr 467

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

I Niedziela Wielkiego Postu – 18 lutego 2018 r.

2.

1. Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. 
chcemy umożliwić udział w rekolekcjach 
osobom, które wracają później z pracy.
Zapraszamy na weekend ewangelizacyjny 
w dniach od 16 do 18 marca br. W sposób 
szczególny zaproszeni są kandydaci do 
bierzmowania, studenci i młodzież pracu-
jąca. Ze względów organizacyjnych prosimy 
o zapisywanie się u ks. Michała lub ks.
Tomasza. Rekolekcje poprowadzi wspól-
nota „Przyjaciele Oblubieńca”.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, 
rozprowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są na 
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW 
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy 
do nabywania świec. Świece te możemy 
postawić  na stoły wielkanocne, podarować 
bliskim, zanieść na groby. Świece do 
nabycia w Zakrystii.
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. Grafik odwiedzin zamieszczamy 
poniżej.

4.

5.

3.

6.
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Módlmy się, aby nasze parafie 
odnowione duchem misyjnym 

były miejscami, gdzie 
przekazuje się wiarę i daje 

świadectwo miłości. ks. Tomasz Lis
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K OM E N T A R Z
„(…) za dni Noego cierpliwość Boża 

naczekiwała, a budowana była arka”. 
Cierpliwość to stała cecha Boga. Można by 
powiedzieć, że to jedno z imion Jego 
miłości do człowieka. Za dni Noego owa 
cierpliwość dała czas na budowanie arki, by 
dać ludziom szansę uratowania się. 
Niestety „niewielu, to jest osiem dusz, 
zostało uratowanych”.

Dziś wyrazem cierpliwości ze strony Bo-
ga może być czas Wielkiego Postu.           
W Środę Popielcową się on rozpoczął, a 
dziś mamy Pierwszą Niedzielę tego okresu.

Czy chcemy wejść do „arki Wielkiego 
Postu”? Czy chcemy się uratować, zbawić? 
Naszym „wejściem do arki” czyli potrakto-
waniem na serio Wielkiego Postu będzie 
szczere pragnienie nawrócenia się. Droga 
prawdziwego nawrócenia nie będzie 
„spacerkiem”. Tak jak Jezus, który „prze-
bywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony 
przez Szatana” musimy być gotowi do walki 
duchowej ze złym duchem – przeciwnikiem 
Boga i przeciwnikiem nas i naszego 
szczęścia. Acz nie walka jest celem,            
a pogłębienie bliskości z Jezusem i święte 
życie.

– wtorek, 20 lutego
– środa, 21 lutego 
– czwartek 22 lutego
– piątek, 23 lutego 

– sobota, 24 lutego

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– poniedziałek, 19 lutego –  Rekolekcje wielkopostne;
– Rekolekcje wielkopostn;
– Rekolekcje wielkopostne;
– ul. Biedronki 103-101A (numery nieparzyste);
– ul. Biedronki 103-119 (numery nieparzyste), ul. Janczarów 

(numery nieparzyste);
– ul. Janczarów 2-30 (numery parzyste), ul. Kostki Potockiego 3-17 

(numery nieparzyste).

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
 Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

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 bę-
dziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30 – dla dorosłych, o 16.30 – 
dla dzieci oraz o 18.30 – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej. 
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze 
szkół podstawowych, przeprowadzone 
będą w dniach 19-21 lutego, dla uczniów 
gimnazjum i młodzieży licealnej w dniach 
21-24 lutego br. Rekolekcje parafialne, 
które dzisiaj rozpoczynamy będą trwały 
do środy 21 lutego br. W tych dniach 
druga Msza św. wieczorna w ponie-
działek, wtorek i środę będzie odprawiana 
o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz.
18.00.

Książka pt. "Droga Krzyżowa i 
Zmartwychwstanie Chrystusa z ks. 
Dolindo Ruotolo" 
Autor: Joanna Bątkiewicz-Brożek
Wydawnictwo: Esprit

   „Dolindo znaczy ból” – powiedział o sobie 
kapłan z Neapolu, podsumowując swoje 
życie naznaczone wielkim cierpieniem. 
Podczas jednego z objawień Matka Boża 
zachęcała pocieszając księdza Ruotolo, by 
rozważał Pasję Chrystusa nie tylko              
w okresie Wielkiego Postu, ale za każdym 
razem, gdy klęka przed Najświętszym 
Sakramentem. 
   Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka best-
sellerów „Jezu, Ty się tym zajmij. O. Dolindo 
Ruotolo. Życie i cuda” oraz „Różaniec 
zawierzenia z księdzem Dolindo”, prowadzi 
nas drogą Męki Pańskiej, na której 
przewodnikiem jest właśnie święty kapłan z 
Neapolu.
   Zanurz się w zbawczym cierpieniu Chrys-
tusa i dotknij tajemnicy Zmartwychwstania 
za sprawą mistycznych doświadczeń autora 
potężnej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij!”.
  Książka zawiera fragmenty niepubliko-
wanych dotąd w Polsce dzieł księdza 
Dolindo Ruotolo!

Księgarnia jest 
czynna:

NIEDZIELA
9.00-14.30

Zapraszamy

Księgarnia Effata
 poleca

KRS: 0000331641
Fundacja Ecclesia Villanovensis  (Organiza-
cja Pożytku Publicznego) prowadzi Ośrodek 
Wsparcia Najuboższych i obejmuje opieką 
około 100 osób z terenu parafii. 
Prosimy o wsparcie naszych działań przez 
przekazanie 1% podatku. 

 Katarzyna Janik

1% Podatku

Quiz - odpowiedzi:
1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c.
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