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.Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, 
czas nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali 
zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej. 

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców odbędzie 
się dziś w kościele. Spotkanie rozpocznie 
się katechezą dla rodziców o godz. 11.00, 
dzieci w tym czasie będą miały naukę 
śpiewu pod opieką p. organistki i sióstr.

Szósta rocznica wyboru Ojca Świętego 
Franciszka przypada w najbliższą środę, 
13 marca br.

Spotkanie członków Bractwa Adoracyjnego 
odbędzie się w czwartek 21 marca br.,        
W czasie kazania na Mszy. św., o godz. 
18.00. zostanie wygłoszona pierwsza z cy-
klu konferencji na temat Adoracji. Po Mszy 
św. odbędzie się spotkanie wszystkich 
członków i sympatyków w sali parafialnej.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą       
w dniach 1 – 3 kwietnia, dla uczniów gim-
nazjum i młodzieży licealnej w dniach 3-5 
kwietnia br. 

 
 

 
 

8.

W Klimatach:

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 Środowisko-
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. 
Zachęcamy do nabywania świec. Świecę 
możemy postawić  na stole wielkanocnym, 
podarować bliskim, zanieść na groby. 
Świece do nabycia w Zakrystii i przed 
kościołem.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz naszej fundacji. Szczegółową 
informację można znaleźć na ulotkach 
wyłożonych na stoliku przy wyjściu z koś-
cioła oraz na stronie internetowej parafii 
gdzie znajduje się link do programu 
rozliczającego podatek. Prosimy zwracać 
uwagę na to jaka ulotka znajduje się na 
stoliku, ponieważ zdarzyło się, że do 
Klimatów ktoś podrzucił ulotki z danymi 
instytucji zupełnie nie związanej z dzia-
łalnością statutową Kościoła.

W dzwonnicy prezentowana jest wystawa 
malarstwa Jadwigi Dwornik i Barbary 
Skąpskiej. Zapraszamy do oglądania.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

W przyszłą niedzielę przed kościołem 
będziemy zbierali ofiary do puszek na 
pomoc misjonarzom Ad gentes.

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
Zaspokojenie głodu jest jednym z pod-

stawowych ludzkich pragnień, do których 
mamy prawo. Podobnie posiadanie dóbr 
doczesnych jest zgodne z naturą człowieka. 
Zaufanie Bogu jest natomiast jednym z pod-
stawowych przejawów życia religijnego. 

Kuszenie Jezusa pokazuje nam, jak źle 
mogą być wykorzystywane ludzkie prag-
nienia, dążenia czy prawa. Zarazem 
potwierdzona zostaje prawda, że tylko w Bo-
gu ludzkie potrzeby odnajdują swoje 
autentyczne znaczenie i pełnię.

Rozpoczynamy Wielki Post, czas zadumy i 
refleksji. Obyśmy potrafili odnaleźć w nim 
prawdę o nas samych, w pełnej rozciągłości 
naszego człowieczeństwa i naszego powo-
łania do życia w zjednoczeniu z Bogiem. 

Orędzie papieża Franciszka 
na Wielki Post 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kącik dla dzieci -
- Wykreślanka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Spotkanie członków i sympatyków
Bractwa Adoracyjnego - 21.03.2019 r.  . . . . . 4

Klucz odpowiedzi 
do Wykreślanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

"Manifest Wiary" - 
- Kard. Gerhard Ludwig Müller  . . .  . . . . . . . . 2 

od  10.03.19  do 14.04.19 
Módlmy się, aby okres Wielkiego 

Postu stał się dla grzeszników 
okazją do nawrócenia, 

a niewierzący znaleźli czas 
na refleksję i szukanie Boga.

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 26, 4-10

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: 
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan 
weźmie koszyk z twoich rąk i położy go 
przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty 
wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, 
Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Ara-
mejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam  
w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł  
w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie 
źle się z nami obchodzili, gnębili nas i 
nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. 
Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców 
naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, 
wejrzał na na-szą nędzę, nasz trud i nasze 
uciemię-żenie. Wyprowadził nas Pan  
z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ra-
mieniem wśród wielkiej grozy, znaków i 
cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał 
nam ten kraj opływający w mleko i miód. 
Teraz oto przyniosłem pierwo-ciny płodów 
ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je 
przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz 
pokłon Panu, Bogu swemu». 

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi 
do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką 
i twierdzą, Boże mój, któremu ufam».
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu 
Nie przystąpi do ciebie niedola, 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli 
na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie 
uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach 
i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,  
osłonię go, bo poznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę».

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Cóż mówi Pismo?  «Słowo 
to   jest   blisko   ciebie,   na  twoich   ustach

L I T U R G I A  S Ł O W A
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i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą 
głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwie-
rzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 
wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyzna-
wanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi 
Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie 
będzie zawstydzony». Nie ma już różnicy 
między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem 
Pan wszystkich. On to rozdziela swe 
bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 
Albowiem «każdy, kto wezwie imienia 
Pańskiego, będzie zbawiony».

 Oto słowo Boże

        ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

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

EWANGELIA  
Łk 4, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez 
diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich 
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby stał się chlebem». 
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas 
powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w 
jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł 
do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość 
tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę 
je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i 
oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». 
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na 
szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu 
odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do 
czasu.

Oto słowo Pańskie

5.

21 marca 2019 roku 
Spotkanie członków i sympatyków 

Bractwa Adoracyjnego

Msza święta o godz.18.00 z kazaniem 
nt. Adoracji - I konferencja.

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 
 w sali parafialnej.

Zaprasza na wystawę malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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 «Stworzenie z upragnieniem oczekuje 
objawienia się synów Bożych» 

(Rz 8,19)
Drodzy bracia i siostry!
   Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, 
który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim 
wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie 
oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) 
przez uczestnictwo w sakramentach odrodze-
nia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. 
Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od 
Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać 
do pełni tego zbawienia, które już otrzyma-
liśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: 
«W nadziei bowiem już jesteśmy zbawie-
ni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, 
działająca w nas już podczas ziemskiego 
życia, jest procesem dynamicznym, który 
obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. 
Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworze-
nie z upragnieniem oczekuje objawienia się 
synów Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspe-
ktywie chcę podzielić się z wami kilkoma 
refleksjami, które niech nam towarzyszą na 
drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim 
Poście.

Odkupienie stworzenia
  Celebracja Triduum Paschalnego męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt 
roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza 
nas do przeżywania pewnego procesu 
przygotowania, ze świadomością, że nasze 
stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. 
Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia 
Bożego.
   Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak 
osoba odkupiona, która pozwala się prowa-
dzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, 
jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo 
Boże, począwszy od tego zapisanego w jego 
sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu, 
współpracując w jego odkupieniu. Dlatego 
właśnie stworzenie - mówi św. Paweł - posia-
da usilne pragnienie objawienia się synów 
Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się 
łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni ży-
ją jej owocami, przeznaczonymi do osiąg-
nięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała 
ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa przemienia 
życie świętych - ducha, duszę i ciało - oddają 
oni chwałę Bogu, a przez modlitwę, kontem-
plację i sztukę angażują w to także stworzenia, 
jak pięknie wyraża to "Pieśń Słoneczna" św. 
Franciszka z Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87). 
Jednak w tym świecie harmonia płynąca          
z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez 
negatywną moc grzechu i śmierci.

 Wobec coraz bardziej rozszerzającego się 
zamieszania w nauczaniu wiary, wielu bis-
kupów, kapłanów, zakonników i świeckich 
Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o zło-
żenie publicznego świadectwa Prawdzie 
Objawienia. Jest zadaniem właściwym pas-
terzom prowadzić ludzi im powierzonych na 
drodze do zbawienia, to zaś może dziać się 
jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana 
oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. 
Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Prze-
kazałem wam na początku to, co prze-
jąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan 
nie zna już nawet podstaw wiary, przy 
rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie 
znajdą już drogi, która prowadzi do życia 
wiecznego. Jednakowoż, podstawowym za-
daniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi 
do  Jezusa  Chrystusa,  Światłości  narodów 
(Lumen gentium 1). W tej  sytuacji  powstaje 
pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. 
Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła 

Katolickiego stanowi „pewną normę naucza-
nia wiary” (Fidei depositum IV). Został on 
napisany dla umocnienia braci i sióstr w wie-
rze, wierze wystawionej na ciężką próbę 
przez „dyktaturę relatywizmu”.

Bóg Trójjedyny, 
objawiony w Jezusie Chrystusie

   Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży   
w wyznaniu Najświętszej Trójcy. Staliśmy się 
uczniami Jezusa, dziećmi i przyjaciółmi Boga, 
poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Bos-
kiej jedności (254) wyznacza fundamentalną 
różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie 
człowieka w porównaniu z innymi religiami. 
Po rozpoznaniu Chrystusa, widma znikają. 
On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, który wcielił się w łonie Dziewicy 
Maryi dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest 
jedynym Zbawicielem świata (679) i jedynym 

radości.

Pośrednikiem miedzy Bogiem i ludźmi 
(846). Dlatego też Pierwszy List świętego 
Jana Apostoła odnosi się do tego, kto 
neguje Jego bóstwo, jak do Antychrysta       
(1 J 2, 22),  albowiem Jezus Chrystus, Syn 
Boga, jest odwiecznie współistotny Bogu, 
swojemu Ojcu (663). Z wielką stanowczo-
ścią należy stawić czoła pojawieniu się 
dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie 
widziały jedynie wybitną osobę, brata czy 
przyjaciela, proroka czy przykład moral-
ności. On jest przede wszystkim Słowem, 
które było u Boga i które jest Bogiem, Sy-
nem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, 
aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Jego samego uwielbia-
my w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, 
jako jedynego i prawdziwego Boga (691).

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Żródło:
https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com

 Wielki Post

Watykan, 4 października 2018
Święto św. Franciszka z Asyżu

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2019
  W najbliższą środę 13 marca 2019 roku przypada szósta rocznica wyboru papieża Fran-
ciszka na Stolicę Piotrową. Papież na Wielki Post skierował orędzie, w którym pisze, że Wielki 
Post wzywa chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej 
w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez  post, modlitwę i jałmużnę.

   Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), odpowiadając na prośby płynące ze świata 
duchowieństwa i świeckich, wystosował „Manifest Wiary”, w którym przeciwstawia się dyktaturze relatywizmu i szerzącej się ignorancji 
chrześcijan w odniesieniu do prawd wiary. 

Destrukcyjna siła grzechu
    Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci 
Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie 
nie tylko wobec nas samych, ale także wobec 
bliźnich i innych stworzeń, uważając, mniej lub 
bardziej świadomie, że możemy ich używać 
według własnej woli. Zaczyna wtedy domino-
wać brak umiarkowania, prowadząc do stylu 
życia naruszającego te granice, które nasza 
ludzka kondycja i natura każą nam szanować, 
podążając za tymi niekontrolowanymi pragnie-
niami, które w Księdze Mądrości przypisuje 
się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie 
uznają Boga jako punktu odniesienia dla 
swoich działań i nie mają nadziei na przy-
szłość (por. 2,1-11). Jeśli nie jesteśmy stale
ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę hory-
zontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że
zwycięża logika wszystkiego i natychmiast,
oraz mieć coraz więcej.
  Wiemy, że przyczyną każdego zła jest 
grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi 
zerwana została komunia z Bogiem, z innymi 
i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni 
przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie 
komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny 
związek ludzi ze środowiskiem, w którym 
zostali powołani do życia, zamieniając ogród 
w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj

"przeżyć  Wielkanoc":  otworzyć  się  na  no-
we niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1).           
A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie 
do odnowienia naszego oblicza i naszego 
serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i 
przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask 
Tajemnicy Paschalnej. Ta „niecierpliwość”, 
to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kiedy 
objawią się synowie Boga, to znaczy gdy 
chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą 
zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest 
nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie 
jest powołane do wyjścia "z niewoli zepsucia, 
by uczestniczyć w wolności     i chwale dzieci 
Bożych" (Rz 8,21). Wielki Post jest 
sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. 
Wzywa on chrześcijan do intensy-
wniejszego i konkretniejszego wcielania 
Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, 
rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez 
post, modlitwę i jałmużnę.

 Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz 
stosunek do innych i do stworzeń: prze- 
chodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, 
celem zaspokojenia naszej chciwości, do 
umiejętności cierpienia z miłości, która może 
wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, 
aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i     
samowystarczalności naszego ja i uznać, 
że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. 
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsą-
dny styl życia i gromadzenie wszystkie-
go dla siebie w iluzji zabezpieczania 
przyszłości, która do nas nie należy. 
I w ten sposób na nowo odkryć radość           
z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze 
serca, planu miłości Boga, naszych braci         
i całego świata, i w tej miłości odnaleźć 
prawdziwe szczęście.             
    Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Sy-
na Bożego polegał na tym, że wyszedł On 
na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je 
na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, 
który był wcześniej niż grzech pierworodny 
(por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki 
Post będzie kroczeniem po tej samej ścież-
ce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także 
stworzeniu, które "zostanie wyzwolone            
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wol-
ności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie 
pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upły-
nął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł 
nam wejść na drogę prawdziwego nawró-
cenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się    
w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; 
zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się 
w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi 
duchowymi i materialnymi dobrami. W ten 
sposób, przyjmując w konkretach naszego 
życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i 
śmiercią, ukierunkujemy Jego przemienia-
jącą moc także na całe stworzenie.

o grzech, który sprawia, że człowiek uważa
siebie za boga stworzenia, czuje się jego
absolutnym panem i używa go nie tak, jak
chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym
interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych
ludzi.

 Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, pra-
wo miłości, wtedy potwierdza się prawo pano-
wania silniejszego nad słabszym. Grzech, 
który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 
7,20-23) - i objawia się jako chciwość, prag-
nienie nadmiernego dobrobytu, brak zainte-
resowania dobrem innych, a często także 
własnym - prowadzi do wykorzystywania 
stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą 
niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie 
uważa za prawo, a która prędzej czy później 
doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy 
są przez nią zdominowani.

Uzdrawiająca moc skruchy 
i przebaczenia

  Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje obja-
wienia się synów Bożych, tych, którzy stali się 
"nowym stworzeniem": "Jeżeli więc ktoś po-
zostaje w Chrystusie, jest nowym stworze-
niem. To, co dawne, minęło, a oto stało się 
nowe" (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz      
z ich objawieniem się, także stworzenie może  
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 «Stworzenie z upragnieniem oczekuje 
objawienia się synów Bożych» 

(Rz 8,19)
Drodzy bracia i siostry!
   Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, 
który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim 
wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie 
oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) 
przez uczestnictwo w sakramentach odrodze-
nia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. 
Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od 
Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać 
do pełni tego zbawienia, które już otrzyma-
liśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: 
«W nadziei bowiem już jesteśmy zbawie-
ni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, 
działająca w nas już podczas ziemskiego 
życia, jest procesem dynamicznym, który 
obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. 
Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworze-
nie z upragnieniem oczekuje objawienia się 
synów Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspe-
ktywie chcę podzielić się z wami kilkoma 
refleksjami, które niech nam towarzyszą na 
drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim 
Poście.

Odkupienie stworzenia
  Celebracja Triduum Paschalnego męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt 
roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza 
nas do przeżywania pewnego procesu 
przygotowania, ze świadomością, że nasze 
stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. 
Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia 
Bożego.
   Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak 
osoba odkupiona, która pozwala się prowa-
dzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, 
jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo 
Boże, począwszy od tego zapisanego w jego 
sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu, 
współpracując w jego odkupieniu. Dlatego 
właśnie stworzenie - mówi św. Paweł - posia-
da usilne pragnienie objawienia się synów 
Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się 
łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni ży-
ją jej owocami, przeznaczonymi do osiąg-
nięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała 
ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa przemienia 
życie świętych - ducha, duszę i ciało - oddają 
oni chwałę Bogu, a przez modlitwę, kontem-
plację i sztukę angażują w to także stworzenia, 
jak pięknie wyraża to "Pieśń Słoneczna" św. 
Franciszka z Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87). 
Jednak w tym świecie harmonia płynąca          
z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez 
negatywną moc grzechu i śmierci.

 Wobec coraz bardziej rozszerzającego się 
zamieszania w nauczaniu wiary, wielu bis-
kupów, kapłanów, zakonników i świeckich 
Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o zło-
żenie publicznego świadectwa Prawdzie 
Objawienia. Jest zadaniem właściwym pas-
terzom prowadzić ludzi im powierzonych na 
drodze do zbawienia, to zaś może dziać się 
jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana 
oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. 
Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Prze-
kazałem wam na początku to, co prze-
jąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan 
nie zna już nawet podstaw wiary, przy 
rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie 
znajdą już drogi, która prowadzi do życia 
wiecznego. Jednakowoż, podstawowym za-
daniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi 
do  Jezusa  Chrystusa,  Światłości  narodów 
(Lumen gentium 1). W tej  sytuacji  powstaje 
pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. 
Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła 

Katolickiego stanowi „pewną normę naucza-
nia wiary” (Fidei depositum IV). Został on 
napisany dla umocnienia braci i sióstr w wie-
rze, wierze wystawionej na ciężką próbę 
przez „dyktaturę relatywizmu”.

Bóg Trójjedyny, 
objawiony w Jezusie Chrystusie

   Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży   
w wyznaniu Najświętszej Trójcy. Staliśmy się 
uczniami Jezusa, dziećmi i przyjaciółmi Boga, 
poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Bos-
kiej jedności (254) wyznacza fundamentalną 
różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie 
człowieka w porównaniu z innymi religiami. 
Po rozpoznaniu Chrystusa, widma znikają. 
On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, który wcielił się w łonie Dziewicy 
Maryi dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest 
jedynym Zbawicielem świata (679) i jedynym 

radości.

Pośrednikiem miedzy Bogiem i ludźmi 
(846). Dlatego też Pierwszy List świętego 
Jana Apostoła odnosi się do tego, kto 
neguje Jego bóstwo, jak do Antychrysta       
(1 J 2, 22),  albowiem Jezus Chrystus, Syn 
Boga, jest odwiecznie współistotny Bogu, 
swojemu Ojcu (663). Z wielką stanowczo-
ścią należy stawić czoła pojawieniu się 
dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie 
widziały jedynie wybitną osobę, brata czy 
przyjaciela, proroka czy przykład moral-
ności. On jest przede wszystkim Słowem, 
które było u Boga i które jest Bogiem, Sy-
nem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, 
aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Jego samego uwielbia-
my w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, 
jako jedynego i prawdziwego Boga (691).

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów
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 Wielki Post

Watykan, 4 października 2018
Święto św. Franciszka z Asyżu

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2019
  W najbliższą środę 13 marca 2019 roku przypada szósta rocznica wyboru papieża Fran-
ciszka na Stolicę Piotrową. Papież na Wielki Post skierował orędzie, w którym pisze, że Wielki 
Post wzywa chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej 
w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez  post, modlitwę i jałmużnę.

   Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), odpowiadając na prośby płynące ze świata 
duchowieństwa i świeckich, wystosował „Manifest Wiary”, w którym przeciwstawia się dyktaturze relatywizmu i szerzącej się ignorancji 
chrześcijan w odniesieniu do prawd wiary. 

Destrukcyjna siła grzechu
    Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci 
Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie 
nie tylko wobec nas samych, ale także wobec 
bliźnich i innych stworzeń, uważając, mniej lub 
bardziej świadomie, że możemy ich używać 
według własnej woli. Zaczyna wtedy domino-
wać brak umiarkowania, prowadząc do stylu 
życia naruszającego te granice, które nasza 
ludzka kondycja i natura każą nam szanować, 
podążając za tymi niekontrolowanymi pragnie-
niami, które w Księdze Mądrości przypisuje 
się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie 
uznają Boga jako punktu odniesienia dla 
swoich działań i nie mają nadziei na przy-
szłość (por. 2,1-11). Jeśli nie jesteśmy stale
ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę hory-
zontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że
zwycięża logika wszystkiego i natychmiast,
oraz mieć coraz więcej.
  Wiemy, że przyczyną każdego zła jest 
grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi 
zerwana została komunia z Bogiem, z innymi 
i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni 
przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie 
komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny 
związek ludzi ze środowiskiem, w którym 
zostali powołani do życia, zamieniając ogród 
w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj

"przeżyć  Wielkanoc":  otworzyć  się  na  no-
we niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1).           
A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie 
do odnowienia naszego oblicza i naszego 
serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i 
przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask 
Tajemnicy Paschalnej. Ta „niecierpliwość”, 
to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kiedy 
objawią się synowie Boga, to znaczy gdy 
chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą 
zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest 
nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie 
jest powołane do wyjścia "z niewoli zepsucia, 
by uczestniczyć w wolności     i chwale dzieci 
Bożych" (Rz 8,21). Wielki Post jest 
sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. 
Wzywa on chrześcijan do intensy-
wniejszego i konkretniejszego wcielania 
Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, 
rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez 
post, modlitwę i jałmużnę.

 Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz 
stosunek do innych i do stworzeń: prze- 
chodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, 
celem zaspokojenia naszej chciwości, do 
umiejętności cierpienia z miłości, która może 
wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, 
aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i     
samowystarczalności naszego ja i uznać, 
że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. 
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsą-
dny styl życia i gromadzenie wszystkie-
go dla siebie w iluzji zabezpieczania 
przyszłości, która do nas nie należy. 
I w ten sposób na nowo odkryć radość           
z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze 
serca, planu miłości Boga, naszych braci         
i całego świata, i w tej miłości odnaleźć 
prawdziwe szczęście.             
    Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Sy-
na Bożego polegał na tym, że wyszedł On 
na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je 
na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, 
który był wcześniej niż grzech pierworodny 
(por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki 
Post będzie kroczeniem po tej samej ścież-
ce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także 
stworzeniu, które "zostanie wyzwolone            
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wol-
ności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie 
pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upły-
nął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł 
nam wejść na drogę prawdziwego nawró-
cenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się    
w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; 
zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się 
w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi 
duchowymi i materialnymi dobrami. W ten 
sposób, przyjmując w konkretach naszego 
życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i 
śmiercią, ukierunkujemy Jego przemienia-
jącą moc także na całe stworzenie.

o grzech, który sprawia, że człowiek uważa
siebie za boga stworzenia, czuje się jego
absolutnym panem i używa go nie tak, jak
chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym
interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych
ludzi.

 Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, pra-
wo miłości, wtedy potwierdza się prawo pano-
wania silniejszego nad słabszym. Grzech, 
który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 
7,20-23) - i objawia się jako chciwość, prag-
nienie nadmiernego dobrobytu, brak zainte-
resowania dobrem innych, a często także 
własnym - prowadzi do wykorzystywania 
stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą 
niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie 
uważa za prawo, a która prędzej czy później 
doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy 
są przez nią zdominowani.

Uzdrawiająca moc skruchy 
i przebaczenia

  Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje obja-
wienia się synów Bożych, tych, którzy stali się 
"nowym stworzeniem": "Jeżeli więc ktoś po-
zostaje w Chrystusie, jest nowym stworze-
niem. To, co dawne, minęło, a oto stało się 
nowe" (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz      
z ich objawieniem się, także stworzenie może  
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.Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, 
czas nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali 
zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej. 

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców odbędzie 
się dziś w kościele. Spotkanie rozpocznie 
się katechezą dla rodziców o godz. 11.00, 
dzieci w tym czasie będą miały naukę 
śpiewu pod opieką p. organistki i sióstr.

Szósta rocznica wyboru Ojca Świętego 
Franciszka przypada w najbliższą środę, 
13 marca br.

Spotkanie członków Bractwa Adoracyjnego 
odbędzie się w czwartek 21 marca br.,        
W czasie kazania na Mszy. św., o godz. 
18.00. zostanie wygłoszona pierwsza z cy-
klu konferencji na temat Adoracji. Po Mszy 
św. odbędzie się spotkanie wszystkich 
członków i sympatyków w sali parafialnej.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą       
w dniach 1 – 3 kwietnia, dla uczniów gim-
nazjum i młodzieży licealnej w dniach 3-5 
kwietnia br. 

 
 

 
 

8.

W Klimatach:

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 Środowisko-
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. 
Zachęcamy do nabywania świec. Świecę 
możemy postawić  na stole wielkanocnym, 
podarować bliskim, zanieść na groby. 
Świece do nabycia w Zakrystii i przed 
kościołem.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz naszej fundacji. Szczegółową 
informację można znaleźć na ulotkach 
wyłożonych na stoliku przy wyjściu z koś-
cioła oraz na stronie internetowej parafii 
gdzie znajduje się link do programu 
rozliczającego podatek. Prosimy zwracać 
uwagę na to jaka ulotka znajduje się na 
stoliku, ponieważ zdarzyło się, że do 
Klimatów ktoś podrzucił ulotki z danymi 
instytucji zupełnie nie związanej z dzia-
łalnością statutową Kościoła.

W dzwonnicy prezentowana jest wystawa 
malarstwa Jadwigi Dwornik i Barbary 
Skąpskiej. Zapraszamy do oglądania.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

W przyszłą niedzielę przed kościołem 
będziemy zbierali ofiary do puszek na 
pomoc misjonarzom Ad gentes.

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
Zaspokojenie głodu jest jednym z pod-

stawowych ludzkich pragnień, do których 
mamy prawo. Podobnie posiadanie dóbr 
doczesnych jest zgodne z naturą człowieka. 
Zaufanie Bogu jest natomiast jednym z pod-
stawowych przejawów życia religijnego. 

Kuszenie Jezusa pokazuje nam, jak źle 
mogą być wykorzystywane ludzkie prag-
nienia, dążenia czy prawa. Zarazem 
potwierdzona zostaje prawda, że tylko w Bo-
gu ludzkie potrzeby odnajdują swoje 
autentyczne znaczenie i pełnię.

Rozpoczynamy Wielki Post, czas zadumy i 
refleksji. Obyśmy potrafili odnaleźć w nim 
prawdę o nas samych, w pełnej rozciągłości 
naszego człowieczeństwa i naszego powo-
łania do życia w zjednoczeniu z Bogiem. 

Orędzie papieża Franciszka 
na Wielki Post 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kącik dla dzieci -
- Wykreślanka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Spotkanie członków i sympatyków
Bractwa Adoracyjnego - 21.03.2019 r.  . . . . . 4

Klucz odpowiedzi 
do Wykreślanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

"Manifest Wiary" - 
- Kard. Gerhard Ludwig Müller  . . .  . . . . . . . . 2 

od  10.03.19  do 14.04.19 
Módlmy się, aby okres Wielkiego 

Postu stał się dla grzeszników 
okazją do nawrócenia, 

a niewierzący znaleźli czas 
na refleksję i szukanie Boga.

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 26, 4-10

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: 
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan 
weźmie koszyk z twoich rąk i położy go 
przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty 
wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, 
Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Ara-
mejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam  
w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł  
w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie 
źle się z nami obchodzili, gnębili nas i 
nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. 
Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców 
naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, 
wejrzał na na-szą nędzę, nasz trud i nasze 
uciemię-żenie. Wyprowadził nas Pan  
z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ra-
mieniem wśród wielkiej grozy, znaków i 
cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał 
nam ten kraj opływający w mleko i miód. 
Teraz oto przyniosłem pierwo-ciny płodów 
ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je 
przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz 
pokłon Panu, Bogu swemu». 

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi 
do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką 
i twierdzą, Boże mój, któremu ufam».
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu 
Nie przystąpi do ciebie niedola, 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli 
na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie 
uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach 
i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,  
osłonię go, bo poznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę».

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Cóż mówi Pismo?  «Słowo 
to   jest   blisko   ciebie,   na  twoich   ustach

L I T U R G I A  S Ł O W A

4.

6.

7.

9.
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11.

i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą 
głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwie-
rzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 
wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyzna-
wanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi 
Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie 
będzie zawstydzony». Nie ma już różnicy 
między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem 
Pan wszystkich. On to rozdziela swe 
bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 
Albowiem «każdy, kto wezwie imienia 
Pańskiego, będzie zbawiony».

 Oto słowo Boże

        ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

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

EWANGELIA  
Łk 4, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez 
diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich 
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby stał się chlebem». 
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas 
powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w 
jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł 
do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość 
tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę 
je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i 
oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». 
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na 
szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu 
odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do 
czasu.

Oto słowo Pańskie

5.

21 marca 2019 roku 
Spotkanie członków i sympatyków 

Bractwa Adoracyjnego

Msza święta o godz.18.00 z kazaniem 
nt. Adoracji - I konferencja.

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 
 w sali parafialnej.

Zaprasza na wystawę malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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