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Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji.
W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Zapraszamy do wspól-
nej modlitwy.
We wtorek, modlimy się w sposób szcze-
gólny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy          
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,
zwłaszcza tych które odeszły od wiary i 
kościoła oraz ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.
Środą Popielcową, w dniu 6 marca br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem sprawowane będą o godzinie 
7.00, 12.00, 17.00 i 18.00. W Środę 
Popielcową obowiązuje post ścisły i 
wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 
W Wielkim Poście zapraszamy do 
wspólnego rozważania męki Pańskiej. 
Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane 
będzie w każdą niedzielę o godz. 17.00,      
a Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki      
o godz. 12.30, 16.30 - dla dzieci i 18.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie.

8.

W Klimatach:

− w poniedziałek, 4 marca, święto św. Ka-
zimierza, królewicza,

− w środę, 6 marca, Środa Popielcowa.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się 
w następną niedzielę, 10 marca br, w ko-
ściele. Spotkanie rozpoczyna się katechezą 
dla rodziców w kościele o godz. 11.00, 
dzieci w tym czasie będą miały naukę 
śpiewu pod opieką p. organistki i sióstr.
Od dzisiaj do końca kwietnia, w dzwonnicy, 
prezentowana jest wystawa malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej. 
Zapraszamy do oglądania.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz naszej fundacji. Szczegółową infor-
mację można znaleźć na ulotkach wyło-
żonych na stoliku przy wyjściu z ko-ścioła.
Na przełomie roku, od grudnia do lutego,       
z wizytą duszpasterską planowaliśmy od-
wiedzić 1384 rodziny, z czego przyjęło nas 
660 rodzin, co stanowi 48%. Ofiary złożone 
przy okazji kolędy przeznaczone są na 
pokrycie kosztów związanych z renowacją  
Drogi Krzyżowej. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać
Centrum Kultury Wilanów zaprasza na spot-
kanie z ludowymi piosenkami i zabawami. 
Będzie można poznać tradycyjne instru-
menty, posłuchać opowieści o dawnych 
zwyczajach i przekonać się, że nadal jest      
w nich dużo życia i wesołości. Filharmonia 
Dziecięcą zaprasza na koncert dziś o godz. 
12.45. w siedzibie Centrum przy ul. Ko-
legiackiej 3. Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł 
(dorośli) do nabycia w recepcji Centrum 
Kultury Wilanów przed koncertem.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 27, 4-7

Czytanie z Mądrości Syracha: Gdy sitem się 
przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy 
człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje 
próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem 
człowieka jest jego wypowiedź. Jak o upra-
wie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa 
o zamyśle serca człowieka. Nie chwal
męża przed wypowiedzią, to bowiem
jest próbą dla ludzi.

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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K O M E N T A R Z
„Czy może niewidomy prowadzić nie-

widomego?” Oczywiście, że nie. Niewidomy 
potrzebuje kogoś, kto dobrze widzi i zna 
drogę. Uczeń również potrzebuje nauczyciela, 
który wprowadzi go w tajniki wiedzy i zapozna 
z regułami korzystania z niej dla zdobycia 
mądrości. Te oczywiste stwierdzenia posłu-
żyły Jezusowi do ukazania konieczności 
poznawania prawdy i dążenia do dobra, 
zwłaszcza w kształtowaniu relacji między-
ludzkich. 

Widzimy, jak na co dzień relatywizm, 
koniunkturalizm i egoizm wyciskają swoje 
piętno na naszym życiu.  Czy zatem grozi 
nam całkowite odrzucenie wartości, które 
ukształtowały naszą cywilizację? 

Dobro jest dobrem, a zło złem. Umiejętność 
ich rozróżniania i nazywania po imieniu jest 
dla nas jedynym ratunkiem.

Płyta z pieśniami uwielbienia na-
grana przez Diakonię Muzyczną 
Wspólnoty Rodzin w Świeciu.
Cena 20 zł.
Dochód ze sprzedaży płyty jest prze-
znaczony na rekolekcje rodzinne 
Wspólnoty Rodzin w Świeciu.
Rekolekcje są planowane w termi-
nie 10.08 - 17.08.2019 r w Pieckach.

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej 
Liturgia Eucharystyczna - Źródło  

Pierwszy poniedziałek miesiąca . . . . . . . . . . 2

Pierwsze środy miesiąca - modlitwa
za naszych kapłanów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa św. Faustyny za kapłanów  . . . . . . 2

Wystawa malarstwa Jadwigi Dwornik 
i Barbary Skąpskiej w Dzwonnicy . . . . . . . . . 4

Płyta z pieśniami uwielbienia
do kupienia w Zakrystii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Relikwie świętych i błogosławionych 
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
- Bł. Estephan Nehman  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

wszelkiej świętości . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . 2 
Jawicie się jako źródło światła w świecie, 
trzymając się mocno Słowa Życia.

EWANGELIA  
Łk 6, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy 
może niewidomy prowadzić niewidomego? 
Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie 
przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 
w pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a nie dostrzegasz belki we 
własnym oku? Jak możesz mówić swemu 
bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 
która jest w twoim oku”, podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, 
usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego. Nie ma drzewa dobrego, które by 
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, 
które by dobry owoc wydawało. Po własnym 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie 
zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo 
z obfitości serca mówią jego usta».

Oto słowo Pańskie

od  10.02.19  do 10.03.19 
Módlmy się za całą naszą wspólnotę 
parafialną: duszpasterzy i wiernych, 

aby Duch Święty nami kierował, 
wzmacniał i pocieszał nas, 
abyśmy umieli rozpoznać 
Jego świętą wolę i dary.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, 
rano głosić Twoją łaskawość,  
a wierność Twoją nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Nawet i w starości wydadzą owoc, 
zawsze pełni życiodajnych soków, 
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Kiedy już to, 
co śmiertelne, przyodzieje się w nie-
śmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, 
które zostały napisane: «Zwycięstwo 
pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, 
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 
twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest 
grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech 
będą dzięki za to, że dał nam odnieść 
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, 
bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci 
zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, 
pamiętając, że trud wasz nie pozostaje 
daremny w Panu.

Oto słowo Boże 

Do końca kwietnia 2019 roku 
prezentowana jest 

wystawa malarstwa 
JADWIGI DWORNIK

i BARBARY SKĄPSKIEJ

Prace można oglądać, podziwiać 
oraz kupować. Zapraszamy.

Płyta z pieśniami uwielbienia 
do nabycia w Zakrystii

L I T U R G I A  S Ł O W A

10 lat Klimatów św. Anny - nr 1 ukazał się 01 marca 2009 roku
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych        
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Iwonę Marię Bil,
- śp. Sylwestra Rylskiego,
- śp. Eleonorę Michalską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie      
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.
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   Sprawując Eucharystię celebrans ma do 
wyboru kilka modlitw eucharystycznych. Je-
dne używane są częściej, inne rzadziej.          
W moim subiektywnym przewodniku 
chciałbym zatrzymać się przy najczęściej 
używanej i najkrótszej. Drugiej. Właśnie 
dlatego, że tak często odmawiana może 
wpadać jednym uchem, a wylatywać drugim. 
A zawiera wiele ważnych treści.

    Święty, święty święty, Pan Bóg zastępów – 
śpiewamy wielbiąc Boga za Jego wielką 
łaskawość dla nas na zakończenie prefacji. 
Dziękczynienie przechodzi w uwielbienie. 
Początek modlitwy eucharystycznej to jakby 
zatrzymanie się po chwili kosmicznej radości, 
że Bóg jest i jest taki dobry. „Zaprawdę święty 
jesteś, Boże...” – rozpoczyna kapłan. Czyli 
jaki?

   Świętość bywa czasem kojarzona z mimo-
zowatą bezgrzesznością.  Nie robię tego, nie 
robię tamtego. W sumie okazuje się, że z lęku 
przed ubrudzeniem się prawie niczego nie 
robię. Bóg, źródło wszelkiej świętości, jest 
inny. Kłopot w tym, że nie tylko nie da się 
tego, jaki jest ująć w paru słowach. Nie da się 
tego nawet zgłębić. Już sam biblijny przekaz 
o Nim jest tak bogaty, że wymyka się
sensownym próbom ujęcia w słowa, a wszel-
kie starnia uproszczenia tego obrazu, choćby
nawet opierały się na Biblii – „Bóg jest
miłością”, „”Bóg jest światłością i nie ma          
w Nim żadnej ciemności” - mogą prowadzić
do nieporozumień.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Yūsuf Nehmé urodził się 8 marca 1889 
roku w Lehfed w Libanie jako ostatni z sie-
dmiorga dzieci Estepieanosa Bou Haykal 
Nehmé i Christiny Badawi Hanna Khaled. 
Miał trzech braci i dwie siostry. Został 
ochrzczony 15 marca 1889 roku w kościele 
Matki Bożej w Lehfed; Jako dziecko lubił 
samotność, oddalał się w miejsca spokojne, 
aby się modlić. Często powtarzał: Bóg mnie 
widzi, Bóg mnie widzi, Jezu, Maryjo, Józefie 
pomóżcie mi w chwili śmierci. 

Nehmé uczył się w szkole Our Lady of 
Grace w Sakii Rishmaya prowadzonej przez  
libański zakon maronitów. 

W 1905 mając 16 lat wstąpił do nowicjatu 
libańskiego zakonu maronickiego do kla-
sztoru świętych Cypriana i Justiny w Kfifan. 
Przyjął imię zakonne Estephanos. 

W zakonie przeżył 31 lat: 12 lat w klaszto-
rze Our Lady w Mayfouk, 10 lat w klasztorze 
Notre Dame des Secours w Jbeil, trzy lata
w klasztorze św. Antoniego w Houb i siedem 
miesięcy w klasztorze Kfifane. W tym czasie 
pracował wykonując prace fizyczne: na 
polach, w ogrodach, a także w budownictwie 
jako stolarz. 

Współcześni mu zwracali szczególną uwa-
gę na jego ciągłe powtarzanie mantry: "Bóg 
mnie widzi". Podczas I wojny światowej 
rozdawał żywność osobom cierpiącym z po-
wodu głodu.

Nehmé zmarł w klasztorze w Kfifan          
30 sierpnia 1938 r. na ostrą gorączkę, która 
doprowadziła do udaru i tam został 
pochowany.

Kiedy po 13 latach, 10 marca 1951 r. mnisi 
chowali do grobu zmarłego ojca Youssefa

radości.

Souraty odkryli że szczątki brata Estepha-
nosa nie uległy rozkładowi, dlatego prze-
niesiono je do nowego grobowca.

48 lat po śmierci brata Estephanosa jego 
ciało nadal nie rozłożyło się i wierni z całego 
Libanu zaczęli przybywać do grobu, aby się 
go dotknąć i modlić się o błogosławieństwo i 
uzdrowienie. 

Ze względu na liczne cuda kult brata 
Estephanosa zaczął się rozprzestrzeniać na 
cały Liban i świat.   

Beatyfikacja Nehmé miała miejsce w Li-
banie w dniu 27 czerwca 2010 roku. W 
imieniu papieża uroczystości przewo-dniczył 
arcybiskup Angelo Amato. Obecni byli 
zarówno prezydent, jak i premier narodu 
oraz ok. 50 tysięcy wiernych.

iP ielgrzymi z Polski często nawiedzają 
grób bł. Estephanosa Nehmana i dowiadują 
się o nim przy okazji pielgrzymki do 
świętego Charbela.
Żródło:
http://www.estephannehme.org/home.php?lgid=0

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

Bóg to ten, który brudzi sobie ręce lepiąc 
człowieka z gliny. Bóg to ten, który po 
grzechu skazuje człowieka na wygnanie z ra-
ju. Bóg to ten, który tracąc cierpliwość 
pozwala na potop i ten, który widząc, jak 
bardzo zepsuta jest ludzka natura decyduje 
się zacząć zbawiać świat od powołania 
jednego, niezbyt zresztą godziwego czło-
wieka – Abrahama. To tylko parę myśli
z Księgi Rodzaju.

   A przecież jest historia wyjścia z Egiptu,

Człowiek ma tylko mglisty obraz świętości 
Boga. Ale spotykając się z Nim, nasiąka tą 
Bożą świętością. Staje się z czasem do 
Niego jakoś podobny. Tak jak każdy 
człowiek z czasem  przyjmuje cechy swoich 
przyjaciół, tak też człowiek żyjący blisko 
Boga staje się jakoś do Boga podobny. 
Czyli na Jego wzór – święty. I jakoś różny 
od otaczającego go świata.

Po świecie chodzi wielu różnych ludzi. Na 
pewno nie każdy jest święty. Ale 
znamienne, że ci, których dziś jako świętych 
czcimy, zazwyczaj odznaczali się czymś 
nadzwy-czajnym. Nie godzili się na to, by 
świat był takim, jakim go zastali. Starali się 
czasem – jak np. święty Franciszek - 
wywrócić go do góry nogami. A przy okazji 
też samych siebie. Żeby wszystko było 
bardziej po myśli Bożej.

Po tych rozpoczynających Modlitwę 
Eucharystyczną słowach kapłana następuje 
wspomnienie tajemnicy dnia. A po niej – 
epikleza. „Uświęć zatem te dary łaską 
Twojego Ducha, aby stały się dla nas 
Ciałem i Krwią Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa”.

Bóg, święty i będący źródłem wszelkiej 
świętości, za chwilę uświęci przyniesione do 
ołtarza chleb i wino. Ten zwyczajny pokarm 
stanie się pokarmem dającym życie 
wieczne. Źródłem uświęcenia tych, którzy 
kiedyś – podobni do Boga – staną się 
obywatelami innego świata. Nieba.

w której Bóg staje jak wszechmocny wojo-
wnik po stronie swojego ludu, uświęcając 
niejako niektóre jego niegodziwości. Jest 
historia Izraela, którym Bóg cierpliwie się 
opiekuje. Gdy Naród Wybrany jest Mu wierny 
- otacza go troską, a karze, gdy przelewa się
czara popełnianych przez lud niegodziwości.
Jest w końcu Bóg, który rodzi się w ubóstwie
z kobiety, zadziera z religijnymi przywódcami,
siada do uczty z grzesznikami i umiera jak
przestępca na krzyżu. To coś zupełnie
innego,niż mimozowata bezgrzeszność. Ale
jakie słowa są w stanie to wyrazić

   Bóg przewyższa wszystko, co istnieje. To 
stwierdzenie najlepiej oddaje Jego świętość. 
Bóg jest inny. Spotykanie się z Nim – przez 
czytanie Bożego słowa, na Eucharystii, na 
modlitwie – jest źródłem świętości człowieka. 
Własnie tę prawdę przypomina druga część 
pierwszego zdania Modlitwy Eucharystycznej.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 
Źródło wszelkiej świętości
 Świętość bywa kojarzona z mimozowatą bezgrzesznością. A to coś znacznie więcej.

Od roku na łamach "Klimatów św. Anny" prezentujemy sylwetki świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują 
się w naszym kościele, w Kaplicy świętej Anny. Relikwie są umieszczone w dwóch gablotach po prawej i lewej stronie 
ołtarza.  W tym numerze zamieszczamy ostatni życiorys błogosławionego z Kaplicy św, Anny. 

Błogosławiony brat Esţfān Nehmé był libańskim maronitą, znanym z nabożeństwa do Matki 
Bożej. Podczas I wojny światowej pomagał ludziom cierpiącym głód rozdając żywność. 
Pracował w klasztorze wykonując prace fizyczne w polu, w ogrodzie i w budownictwie jako 
stolarz.

W pierwsze środy miesiąca, 
w naszej parafii modlimy się 

za Kapłanów 
6 marca 2019 roku godz. 17:00

Msza Święta w intencji naszych księży      
o potrzebne łaski dla Nich za wsta-
wiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
Wspierajmy naszych kapłanów także 
modlitwą osobistą, pomocą może nam 
przyjść tekst modlitwy św. Faustyny za 
kapłanów - w ramce obok.

Andrzej Macura

Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/897326.Zrodlo-wszelkiej-
swietosci     

Modlitwa św. Faustyny 
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół 
cały, udziel mu miłości i światła 
Ducha swego, daj moc słowom 
kapłańskim, aby serca zatwardziałe 
kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty 
sam ich utrzymuj w świętości. O Boski 
i Najwyższy Kapłanie, niech moc 
miłosierdzia Twego towarzyszy im 
wszędzie i chroni ich od zasadzek  
i sideł diabelskich, które ustawicznie 
zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego,  
o Panie, kruszy i w niwecz obraca 
wszystko to, co by mogło przyćmić 
świętość kapłana, bo Ty wszystko 
możesz. Amen

1. Św. Alojzy Orione FDP – Kimaty nr 484
2. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Klimaty nr 449
3. Św. Dominik Guzman – Klimaty nr 518
4. Św. s. Faustyna Kowalska ZMBM – Klimaty nr 451
5. Św. Jan Paweł II – Klimaty nr 501
6. Bł. Bronisława – Klimaty nr 519
7. Bł. Michał Sopoćko – Klimaty nr 520
8. Św. Rita z Cascii OSA – Klimaty nr 480
9. Zygmunt Szczęsny Feliński – Klimaty nr 504

10. Św. Charbel Makhlouf OLM – Klimaty nr 454

11. Bł. Jan Henryk Newman – Klimaty nr 488
12..Św. Wincenty Pallotti SAC – Klimaty nr 464
13. Bł. Estephan Nehman – Klimaty nr 521
14. Św. Jan Kanty – Klimaty nr 455
15. Św. Pius X – Klimaty nr 476
16. Św. Brat Albert CFA – Klimaty nr 459
17. Św. Józef Pelczar – Kimaty nr 463
18. Św. Stanisław Papczyński MIC – Kimaty nr 477

Bł. Estephan Nehman

Poniedziałek 4 marca 2019 r. 
godz. 18:00 

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. Litania do Ducha 
Świętego oraz konferencja ks Tomasza  
nt. „Duch Święty u św. Pawła” - cd.

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 (fot. shutterstock.com)

http://www.estephannehme.org/home.php?lgid=0
https://liturgia.wiara.pl/doc/897326.Zrodlo-wszelkiej-swietosciModlitwa
https://liturgia.wiara.pl/doc/897326.Zrodlo-wszelkiej-swietosciModlitwa
https://liturgia.wiara.pl/doc/897326.Zrodlo-wszelkiej-swietosciModlitwa
http://www.estephannehme.org/home.php?lgid=0
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Sprawując Eucharystię celebrans ma do 
wyboru kilka modlitw eucharystycznych. Je-
dne używane są częściej, inne rzadziej.          
W moim subiektywnym przewodniku 
chciałbym zatrzymać się przy najczęściej 
używanej i najkrótszej. Drugiej. Właśnie 
dlatego, że tak często odmawiana może 
wpadać jednym uchem, a wylatywać drugim. 
A zawiera wiele ważnych treści.

Święty, święty święty, Pan Bóg zastępów – 
śpiewamy wielbiąc Boga za Jego wielką 
łaskawość dla nas na zakończenie prefacji. 
Dziękczynienie przechodzi w uwielbienie. 
Początek modlitwy eucharystycznej to jakby 
zatrzymanie się po chwili kosmicznej radości, 
że Bóg jest i jest taki dobry. „Zaprawdę święty 
jesteś, Boże...” – rozpoczyna kapłan. Czyli 
jaki?

Świętość bywa czasem kojarzona z mimo-
zowatą bezgrzesznością. Nie robię tego, nie 
robię tamtego. W sumie okazuje się, że z lęku 
przed ubrudzeniem się prawie niczego nie 
robię. Bóg, źródło wszelkiej świętości, jest 
inny. Kłopot w tym, że nie tylko nie da się 
tego, jaki jest ująć w paru słowach. Nie da się 
tego nawet zgłębić. Już sam biblijny przekaz 
o Nim jest tak bogaty, że wymyka się
sensownym próbom ujęcia w słowa, a wszel-
kie starnia uproszczenia tego obrazu, choćby
nawet opierały się na Biblii – „Bóg jest
miłością”, „”Bóg jest światłością i nie ma          
w Nim żadnej ciemności” - mogą prowadzić
do nieporozumień.

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

 Yūsuf Nehmé urodził się 8 marca 1889 
roku w Lehfed w Libanie jako ostatni z sie-
dmiorga dzieci Estepieanosa Bou Haykal 
Nehmé i Christiny Badawi Hanna Khaled. 
Miał trzech braci i dwie siostry. Został 
ochrzczony 15 marca 1889 roku w kościele 
Matki Bożej w Lehfed; Jako dziecko lubił 
samotność, oddalał się  w miejsca spokojne, 
aby się modlić. Często powtarzał: Bóg mnie 
widzi, Bóg mnie widzi, Jezu, Maryjo, Józefie 
pomóżcie mi w chwili śmierci. 

 Nehmé uczył się w szkole Our Lady of 
Grace w Sakii Rishmaya prowadzonej przez  
libański zakon maronitów. 

  W 1905 mając 16 lat wstąpił do nowicjatu 
libańskiego zakonu maronickiego do kla-
sztoru świętych Cypriana i Justiny w Kfifan. 
Przyjął imię zakonne Estephanos. 
   W zakonie przeżył 31 lat: 12 lat w klaszto-
rze Our Lady w Mayfouk, 10 lat w klasztorze 
Notre Dame des Secours w Jbeil, trzy lata    
w klasztorze św. Antoniego w Houb i siedem 
miesięcy w klasztorze Kfifane. W tym czasie 
pracował wykonując prace fizyczne: na 
polach, w ogrodach, a także w budownictwie 
jako stolarz. 
  Współcześni mu zwracali szczególną uwa-
gę na jego ciągłe powtarzanie mantry: "Bóg 
mnie widzi". Podczas I wojny światowej 
rozdawał żywność osobom cierpiącym z po-
wodu głodu.
  Nehmé zmarł w klasztorze w Kfifan            
30 sierpnia 1938 r. na ostrą gorączkę, która 
doprowadziła do udaru i tam został 
pochowany.
    Kiedy po 13 latach, 10 marca 1951 r. mnisi 
chowali  do  grobu  zmarłego  ojca  Youssefa

radości.

Souraty odkryli że szczątki brata Estepha-
nosa nie uległy rozkładowi, dlatego prze-
niesiono je do nowego grobowca.
   48 lat po śmierci brata Estephanosa jego 
ciało nadal nie rozłożyło się i wierni z całego 
Libanu zaczęli przybywać do grobu, aby się 
go dotknąć i modlić się o błogosławieństwo i 
uzdrowienie. 
  Ze względu na liczne cuda kult brata 
Estephanosa zaczął się rozprzestrzeniać na 
cały Liban i świat.   
   Beatyfikacja Nehmé miała miejsce w Li-
banie w dniu 27 czerwca 2010 roku. W 
imieniu papieża uroczystości przewo-dniczył 
arcybiskup Angelo Amato. Obecni byli 
zarówno prezydent, jak i premier narodu 
oraz ok. 50 tysięcy wiernych.
    iP ielgrzymi z Polski często nawiedzają 
grób bł.  Estephanosa Nehmana i dowiadują 
się o nim przy okazji pielgrzymki do 
świętego Charbela.
Żródło:
http://www.estephannehme.org/home.php?lgid=0

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

Bóg to ten, który brudzi sobie ręce lepiąc 
człowieka z gliny. Bóg to ten, który po 
grzechu skazuje człowieka na wygnanie z ra-
ju. Bóg to ten, który tracąc cierpliwość 
pozwala na potop i ten, który widząc, jak 
bardzo zepsuta jest ludzka natura decyduje 
się zacząć zbawiać świat od powołania 
jednego, niezbyt zresztą godziwego czło-
wieka – Abrahama. To tylko parę myśli
z Księgi Rodzaju.

A przecież jest historia wyjścia z Egiptu,

Człowiek ma tylko mglisty obraz świętości 
Boga. Ale spotykając się z Nim, nasiąka tą 
Bożą świętością. Staje się z czasem do 
Niego jakoś podobny. Tak jak każdy 
człowiek z czasem przyjmuje cechy swoich 
przyjaciół, tak też człowiek żyjący blisko 
Boga staje się jakoś do Boga podobny. 
Czyli na Jego wzór – święty. I jakoś różny 
od otaczającego go świata.

Po świecie chodzi wielu różnych ludzi. Na 
pewno nie każdy jest święty. Ale 
znamienne, że ci, których dziś jako świętych 
czcimy, zazwyczaj odznaczali się czymś 
nadzwy-czajnym. Nie godzili się na to, by 
świat był takim, jakim go zastali. Starali się 
czasem – jak np. święty Franciszek - 
wywrócić go do góry nogami. A przy okazji 
też samych siebie. Żeby wszystko było 
bardziej po myśli Bożej.

Po tych rozpoczynających Modlitwę 
Eucharystyczną słowach kapłana następuje 
wspomnienie tajemnicy dnia. A po niej – 
epikleza. „Uświęć zatem te dary łaską 
Twojego Ducha, aby stały się dla nas 
Ciałem i Krwią Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa”.

Bóg, święty i będący źródłem wszelkiej 
świętości, za chwilę uświęci przyniesione do 
ołtarza chleb i wino. Ten zwyczajny pokarm 
stanie się pokarmem dającym życie 
wieczne. Źródłem uświęcenia tych, którzy 
kiedyś – podobni do Boga – staną się 
obywatelami innego świata. Nieba.

w której Bóg staje jak wszechmocny wojo-
wnik po stronie swojego ludu, uświęcając 
niejako niektóre jego niegodziwości. Jest 
historia Izraela, którym Bóg cierpliwie się 
opiekuje. Gdy Naród Wybrany jest Mu wierny 
- otacza go troską, a karze, gdy przelewa się
czara popełnianych przez lud niegodziwości.
Jest w końcu Bóg, który rodzi się w ubóstwie
z kobiety, zadziera z religijnymi przywódcami,
siada do uczty z grzesznikami i umiera jak
przestępca na krzyżu. To coś zupełnie
innego,niż mimozowata bezgrzeszność. Ale
jakie słowa są w stanie to wyrazić

Bóg przewyższa wszystko, co istnieje. To 
stwierdzenie najlepiej oddaje Jego świętość. 
Bóg jest inny. Spotykanie się z Nim – przez 
czytanie Bożego słowa, na Eucharystii, na 
modlitwie – jest źródłem świętości człowieka. 
Własnie tę prawdę przypomina druga część 
pierwszego zdania Modlitwy Eucharystycznej.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 
Źródło wszelkiej świętości
Świętość bywa kojarzona z mimozowatą bezgrzesznością. A to coś znacznie więcej.

    Od roku na łamach "Klimatów św. Anny" prezentujemy sylwetki świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują 
się w naszym kościele, w Kaplicy świętej Anny. Relikwie są umieszczone w dwóch gablotach po prawej i lewej stronie 
ołtarza.  W tym numerze zamieszczamy ostatni życiorys błogosławionego z Kaplicy św, Anny. 

   Błogosławiony brat Esţfān Nehmé był libańskim maronitą, znanym z nabożeństwa do Matki 
Bożej. Podczas I wojny światowej pomagał ludziom cierpiącym głód rozdając żywność. 
Pracował w klasztorze wykonując prace fizyczne w polu, w ogrodzie i w budownictwie jako 
stolarz.

W pierwsze środy miesiąca, 
w naszej parafii modlimy się 

za Kapłanów 
6 marca 2019 roku godz. 17:00

Msza Święta w intencji naszych księży      
o potrzebne łaski dla Nich za wsta-
wiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
Wspierajmy naszych kapłanów także 
modlitwą osobistą, pomocą może nam 
przyjść tekst modlitwy św. Faustyny za 
kapłanów - w ramce obok.

Andrzej Macura

Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/897326.Zrodlo-wszelkiej-
swietosci     

Modlitwa św. Faustyny
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół 
cały, udziel mu miłości i światła 
Ducha swego, daj moc słowom
kapłańskim, aby serca zatwardziałe
kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty
sam ich utrzymuj w świętości. O Boski 
i Najwyższy Kapłanie, niech moc 
miłosierdzia Twego towarzyszy im
wszędzie i chroni ich od zasadzek
i sideł diabelskich, które ustawicznie 
zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego,
o Panie, kruszy i w niwecz obraca 
wszystko to, co by mogło przyćmić 
świętość kapłana, bo Ty wszystko 
możesz. Amen

1. Św. Alojzy Orione FDP – Kimaty nr 484
2. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Klimaty nr 449
3. Św. Dominik Guzman – Klimaty nr 518
4. Św. s. Faustyna Kowalska ZMBM – Klimaty nr 451
5. Św. Jan Paweł II – Klimaty nr 501
6. Bł. Bronisława – Klimaty nr 519
7. Bł. Michał Sopoćko – Klimaty nr 520
8. Św. Rita z Cascii OSA – Klimaty nr 480
9. Zygmunt Szczęsny Feliński – Klimaty nr 504

10. Św. Charbel Makhlouf OLM – Klimaty nr 454

11. Bł. Jan Henryk Newman – Klimaty nr 488
12..Św. Wincenty Pallotti  SAC – Klimaty nr 464
13. Bł. Estephan Nehman – Klimaty nr 521
14. Św. Jan Kanty – Klimaty nr 455
15. Św.  Pius  X – Klimaty nr 476
16. Św. Brat Albert CFA – Klimaty nr 459
17. Św. Józef Pelczar – Kimaty nr 463
18. Św. Stanisław Papczyński MIC – Kimaty nr 477

Bł. Estephan Nehman

Poniedziałek 4 marca 2019 r.
godz. 18:00 

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. Litania do Ducha 
Świętego oraz konferencja ks Tomasza  
nt. „Duch Święty u św. Pawła” - cd.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

(fot. shutterstock.com)

http://www.estephannehme.org/home.php?lgid=0
https://liturgia.wiara.pl/doc/897326.Zrodlo-wszelkiej-swietosciModlitwa
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział       
w procesji.
W najbliższy poniedziałek, o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Zapraszamy do wspól-
nej modlitwy.
We wtorek, modlimy się w sposób szcze-
gólny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy          
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,
zwłaszcza tych które odeszły od wiary i
kościoła oraz ich rodziców, zostanie
odprawiona o godz. 18.00.
Środą Popielcową, w dniu 6 marca br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem sprawowane będą o godzinie 
7.00, 12.00, 17.00 i 18.00. W Środę 
Popielcową obowiązuje post ścisły i 
wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 
W Wielkim Poście zapraszamy do 
wspólnego rozważania męki Pańskiej. 
Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane 
będzie w każdą niedzielę o godz. 17.00,      
a Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki      
o godz. 12.30, 16.30 -  dla dzieci i 18.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie.

8.

W Klimatach:

− w poniedziałek, 4 marca, święto św. Ka-
zimierza, królewicza,

− w środę, 6 marca, Środa Popielcowa.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się 
w następną niedzielę, 10 marca br, w ko-
ściele. Spotkanie rozpoczyna się katechezą 
dla rodziców w kościele o godz. 11.00, 
dzieci w tym czasie będą miały naukę 
śpiewu pod opieką p. organistki i sióstr.
Od dzisiaj do końca kwietnia, w dzwonnicy, 
prezentowana jest wystawa malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej. 
Zapraszamy do oglądania.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz naszej fundacji. Szczegółową infor-
mację można znaleźć na ulotkach wyło-
żonych na stoliku przy wyjściu z ko-ścioła.
Na przełomie roku, od grudnia do lutego,       
z wizytą duszpasterską planowaliśmy od-
wiedzić 1384 rodziny, z czego przyjęło nas 
660 rodzin, co stanowi 48%. Ofiary złożone 
przy okazji kolędy przeznaczone są na 
pokrycie kosztów związanych z renowacją  
Drogi Krzyżowej. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać
Centrum Kultury Wilanów zaprasza na spot-
kanie z ludowymi piosenkami i zabawami. 
Będzie można poznać tradycyjne instru-
menty, posłuchać opowieści o dawnych 
zwyczajach i przekonać się, że nadal jest      
w nich dużo życia i wesołości. Filharmonia 
Dziecięcą zaprasza na koncert dziś o godz. 
12.45. w siedzibie Centrum przy ul. Ko-
legiackiej 3. Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł 
(dorośli) do nabycia w recepcji Centrum 
Kultury Wilanów przed koncertem.     
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne: 

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 27, 4-7

Czytanie z Mądrości Syracha: Gdy sitem się 
przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy 
człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje 
próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem 
człowieka jest jego wypowiedź. Jak o upra-
wie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa
o zamyśle serca człowieka. Nie chwal
męża przed wypowiedzią, to bowiem
jest próbą dla ludzi.

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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K O M E N T A R Z
„Czy może niewidomy prowadzić nie-

widomego?” Oczywiście, że nie. Niewidomy 
potrzebuje kogoś, kto dobrze widzi i zna 
drogę. Uczeń również potrzebuje nauczyciela,
który wprowadzi go w tajniki wiedzy i zapozna 
z regułami korzystania z niej dla zdobycia
mądrości. Te oczywiste stwierdzenia posłu-
żyły Jezusowi do ukazania konieczności 
poznawania prawdy i dążenia do dobra, 
zwłaszcza w kształtowaniu relacji między-
ludzkich. 

Widzimy, jak na co dzień relatywizm, 
koniunkturalizm i egoizm wyciskają swoje 
piętno na naszym życiu. Czy zatem grozi 
nam całkowite odrzucenie wartości, które 
ukształtowały naszą cywilizację?

Dobro jest dobrem, a zło złem. Umiejętność 
ich rozróżniania i nazywania po imieniu jest
dla nas jedynym ratunkiem.

Płyta z pieśniami uwielbienia na-
grana przez Diakonię Muzyczną 
Wspólnoty Rodzin w Świeciu.
Cena 20 zł.
Dochód ze sprzedaży płyty jest prze-
znaczony na rekolekcje rodzinne 
Wspólnoty Rodzin w Świeciu.
Rekolekcje są planowane w termi-
nie 10.08 - 17.08.2019 r w Pieckach.

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej 
Liturgia Eucharystyczna - Źródło 
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za naszych kapłanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa św. Faustyny za kapłanów . . . . . . 2

Wystawa malarstwa Jadwigi Dwornik 
i Barbary Skąpskiej w Dzwonnicy . . . . . . . . . 4
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Relikwie świętych i błogosławionych 
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wszelkiej świętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Jawicie się jako źródło światła w świecie, 
trzymając się mocno Słowa Życia.

EWANGELIA  
Łk 6, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy
może niewidomy prowadzić niewidomego?
Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie 
przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 
w pełni wykształcony, będzie jak jego
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a nie dostrzegasz belki we
własnym oku? Jak możesz mówić swemu 
bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę,
która jest w twoim oku”, podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku,
usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego. Nie ma drzewa dobrego, które by
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego,
które by dobry owoc wydawało. Po własnym 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie 
zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo
z obfitości serca mówią jego usta».

Oto słowo Pańskie

od  10.02.19  do 10.03.19 
Módlmy się za całą naszą wspólnotę 
parafialną: duszpasterzy i wiernych, 

aby Duch Święty nami kierował, 
wzmacniał i pocieszał nas,
abyśmy umieli rozpoznać 
Jego świętą wolę i dary.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Nawet i w starości wydadzą owoc, 
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Kiedy już to, 
co śmiertelne, przyodzieje się w nie-
śmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa,
które zostały napisane: «Zwycięstwo 
pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci,
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci,
twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest
grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech 
będą dzięki za to, że dał nam odnieść 
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, 
bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci 
zawsze ofiarnie dziełem Pańskim,
pamiętając, że trud wasz nie pozostaje 
daremny w Panu.

Oto słowo Boże 

Do końca kwietnia 2019 roku 
prezentowana jest 

wystawa malarstwa 
JADWIGI DWORNIK

i BARBARY SKĄPSKIEJ

Prace można oglądać, podziwiać 
oraz kupować. Zapraszamy.

Płyta z pieśniami uwielbienia 
do nabycia w Zakrystii

L I T U R G I A S Ł O W A

10 lat Klimatów św. Anny - nr 1 ukazał się 01 marca 2009 roku
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych        
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Iwonę Marię Bil,
- śp. Sylwestra Rylskiego,
- śp. Eleonorę Michalską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie      
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
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