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Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.
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. 
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
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 cyklu 
konferencji na temat Adoracji. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie wszystkich człon-
ków i sympatyków w sali parafialnej.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze 
szkół podstawowych przeprowadzone 
będą w dniach 1-3 kwietnia, dla uczniów 
gimnazjum i młodzieży licealnej w dniach 
3-5 kwietnia br. 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, 
rozprowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są 
na potrzeby najuboższych dzieci. 

8.

W Klimatach:
Caritas AW dofinansowuje Świetlice Śro-
dowiskowe, 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 
kościoła oraz na stronie internetowej parafii 
gdzie znajduje się link do programu 
rozliczającego podatek. Prosimy zwracać 
uwagę na to jaka ulotka znajduje się na 
stoliku.
W dzwonnicy prezentowana jest wystawa 
malarstwa Jadwigi Dwornik i Barbary 
Skąpskiej. Zapraszamy do oglądania.
W zeszłą niedzielę na tace przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 9222 PLN. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Przed kościołem zbieramy ofiary do 
puszek na pomoc misjonarzom.
Parafialny Caritas zwraca się z prośbą        
o podarowanie lodówki dla osoby starszej,
w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe
informacje w kancelarii parafialnej.

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
Przemienienie nie tylko ukazuje Boską 

chwałę Jezusa, ale przede wszystkim 
odsłania fragment przestrzeni, rzeczywistości, 
w której przebywa zarówno Ojciec jak i Syn. 
Możemy pokusić się o stwierdzenie, że 
wybrani uczniowie dostąpili łaski stanięcia na 
progu wieczności, do której przez Misterium 
Paschalne powołany został każdy człowiek. 

Zwróćmy uwagę na symbolikę tego 
wydarzenia. Niegdyś Bóg wezwał Mojżesza 
na górę Synaj, aby przekazać mu kamienne 
tablice zawierające przykazania. Na Górze 
Przemienienia sam Bóg oświadcza, że należy 
słuchać Jego Syna. On jest jedynym 
pośrednikiem między nami a Bogiem. Jedynie 
w Nim możemy przystąpić do Ojca i to On jest 
gwarantem naszego zbawienia. 

Kącik dla dzieci - krzyżówka o NSPJ . . . . . . 3

21 marca - spotkanie członków 
i sympatyków Bractwa Adoracyjnego  . . . . . 4

Klucz odpowiedzi  do krzyżówki . . . . . . . . . . 4

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

Praktyki wielkopostne - 
post, jałmużna, modlitwa  . . . . . . . . . . . . . . . 2

Duchowość dla Warszawy - Dlaczego 
potrzebna jest modlitwa na pustyni?  . . . . . . 3

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 
Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg, poleciwszy 
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na 
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 
uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie 
twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do 
niego: «Ja jestem Pan, który ciebie 
wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać 
ten oto kraj na własność». A na to Abram: 
«O Panie, mój Boże, jak będę mógł się 
upewnić, że otrzymam go na własność?». 
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie 
trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzy-
letniego barana, a nadto synogarlicę i go-
łębicę». Wybrawszy to wszystko, Abram 
poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i prze-
rąbane części ułożył jedną naprzeciw 
drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do 
tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo 
drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł          
w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, 
jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.         
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nie-
przenikniony, ukazał się dym jakby wydo-
bywający się z pieca i ogień niby gorejąca 
pochodnia i przesunęły się między tymi 
połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan 
zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, 
przed kim miałbym czuć trwogę?
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, 
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 
O Tobie mówi serce moje: «Szukaj Jego 
oblicza!» Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, 
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. 
Ty jesteś moją pomocą, 
więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

L I T U R G I A  S Ł O W A

4.

6.

7.

9.

10.

11.

 Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 17, 5

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie».

EWANGELIA  
Łk 9, 28b-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a 
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i 
mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić 
w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze 
snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli 
Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy 
Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł 
do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, 
gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się 
głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, 
okazało się, że Jezus jest sam. A oni 
zachowali milczenie i w owym czasie nikomu 
nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Oto słowo Pańskie

5.

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

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia, bądźcie wszyscy razem 
moimi naśladowcami i wpatrujcie się           
w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór 
macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak 
wrogowie krzyża Chrystusowego, o któ-
rych często wam mówiłem, a teraz mówię 
z płaczem. Ich losem – zagłada, ich 
bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego 
winni się wstydzić. To ci, których dążenia 
są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna 
jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, 
który przekształci nasze ciało poniżone

22. marca zapraszamy czcicieli św. Rity . . . 4     w podobne do swego chwalebnego ciała 
tą mocą, jaką może On także wszystko, co 
jest, sobie podporządkować. Przeto, 
bracia umiłowani, za którymi tęsknię – 
radości i chwało moja! – tak trwajcie 
mocno w Panu, umiłowani!

Niedziela „Ad Gentes” 
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.

Ofiara do puszek jest przeznaczona na pomoc polskim misjonarkom             
i misjonarzom (Dzieło Pomocy „Ad Gentes” – www.adgentes.misje.pl)

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.adgentes.misje.pl
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 «Niech się nie trwoży wasze serce!» 
(J 14,1)

Kościół
  Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny 
znak i narzędzie zbawienia, który trwa w Koś-
ciele Katolickim (816). Dał swojemu Kościo-
łowi, który „zrodził się z boku umierającego na 
krzyżu Chrystusa” (766), sakramentalną struk-
turę, która trwać będzie aż do pełnego 
wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus -
Głowa oraz wierni, jako członki Ciała, są jedną 
i tą sama osobą mistyczną (795), dlatego też 
Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny 
Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym 
organizmem i nieustannie go podtrzymuje 
(771). Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło 
Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni 
poprzez celebrowanie sakramentów świętych, 
przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, 
Mszy świętej (1330). Kościół władzą 
Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, 
które „obejmuje także wszystkie treści nauki, 
łącznie z moralnością, bez których zbawcze 
prawdy wiary nie mogą być strzeżone, 
wykładane czy zachowywane” (2035).

Porządek sakramentalny
 Kościół jest w Jezusie Chrystusie pow-
szechnym sakramentem zbawienia (776). Nie 
świeci własnym światłem, ale odbija niejako 
światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a 
to dzieje się tylko wtedy, gdy punktem 
odniesienia nie są opinia większości czy też 
duch czasów, ale raczej prawda objawiona w 
Jezusie Chrystusie, który powierzył Kościołowi 
Katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On 
sam jest obecny w sakramentach Kościoła.
    Kościół nie jest utworzonym przez człowie-
ka stowarzyszeniem, którego struktura mo-
głaby być modyfikowana przez jego członków 
według własnego upodobania: Kościół jest 
pochodzenia Bożego. „Sam Chrystus jest 
źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, 
wyposażył we władzę oraz wyznaczył 
posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). Także 
dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, 
według którego przeklętym jest każdy, kto 
głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub anioł     
z nieba” (Ga 1, 8). Przekazywanie wiary jest 
nierozerwalnie związane z ludzką wiarygo-
dnością jej przekazicieli: ci zaś, w niektórych 
przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im 
powierzeni, wstrząsając nimi i poważnie 
szkodząc ich wierze. W ich przypadku wy-
pełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem 
chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, 
ale według własnych pożądań – ponieważ ich 
uszy świerzbią – będą sobie mnożyli 
nauczycieli” (2 Tm 4, 3).

Życie wieczne
Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż 

istnieje skoro sami biskupi wolą działać jako 
politycy niż jako nauczyciele głosić Ewange-
lię. Spojrzenie nie powinno zatrzymywać się 
na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej 
niż kiedykolwiek jest koniecznym, aby Kościół 
podjął się właściwego mu zadania. Każde 
ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, 
która przy jego śmierci odłącza się od ciała, 
jednak w nadziei na zmartwychwstanie 
umarłych (366). Śmierć czyni definitywną 
decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. 
Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy 
natychmiast po śmierci (1021): albo będzie 
jeszcze konieczne oczyszczenie albo czło-
wiek pójdzie bezpośrednio ku szczęściu wie-
cznemu i będzie mu umożliwione oglądanie 
Boga twarzą w twarz. Istnieje jednak także 
straszna możliwość, że osoba, aż do końca, 
pozostanie w sprzeczności z Bogiem: 
odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpo-

radości.

średnio potępi się na wieki (por. 1022). „Bóg 
stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię 
bez ciebie” (1847). Wieczność kary pie-
kielnej jest straszną rzeczywistością, która – 
według świadectwa Pisma świętego – do-
tyczy tych wszystkich, którzy umierają w sta-
nie grzechu śmiertelnego” (1035). Chrze-
ścijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo 
szeroka jest brama i przestronna ta droga, 
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, 
którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13).

Milczenie o tych i innych prawdach wiary 
albo też nauczanie tego, co jest im prze-
ciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu 
Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest 
ostatnia próba Kościoła, polegająca na 
„oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne 
rozwiązanie ich problemów za cenę odstę-
pstwa od prawdy” (675). 

Gerhard Kardynał Müller
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

 Wielki Post

MANIFEST  WIARY - cd.
  "Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm 
stanowczo się sprzeciwia" - pisze w "Manifeście Wiary" były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Muller. W swoim najnowszym 
dokumencie duchowny przypomina o dogmatycznych prawdach wiary oraz o "ostatniej próbie kościoła".

  Zadaniem Magisterium Kościoła względem 
ludu Bożego jest: „chronić go przed 
wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możli-
wość wyznawania bez błędu autentycznej 
wiary” (890). To odnosi się szczególnie do 
siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia 
jest „źródłem i szczytem całego życia chrześci-
jańskiego” (1324). Ofiara eucharystyczna,         
w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę 
Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie       
z Nim (1382). Dlatego też Pismo Święte udziela 
napomnień odnośnie warunków przyjmowania 
Komunii świętej: „Dlatego też kto spożywa 
chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny 
będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), 
zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu 
ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien 
przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). 
Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że 
rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, 
których sakramentalne małżeństwo przed 
Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i 
wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej 
komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, 
którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie 
mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii 
(1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi 
ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest 
uczynkiem miłosierdzia względem duszy.
   Uznanie grzechów w spowiedzi świętej 
przynajmniej jeden raz w roku stanowi jedno      
z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący 
nie wyznają już swoich grzechów, otrzymując 
ich odpuszczenie, próżnym staje się zbawienie 
przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał 
się człowiekiem, aby odkupić nas od naszych 
grzechów. Władza przebaczenia, którą Zmar-
twychwstały przekazał Apostołom i ich nas-
tępcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza 
grzechy ciężkie i powszednie popełnione po 
chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi 
uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś 
wystarczająco formowane. Miłosierdzie Boże 
jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego 
przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie 
zaś abyśmy unikali wezwania do nawrócenia 
(1458).
   „Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na 
ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapła-
nowi „świętą władzę” (1592), są nie do 
zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje 
się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym 
działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat 
jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar 
z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego 
Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić 
ważnie święceń w trzech stopniach tego 
sakramentu, Kościół czuje się związany 
wyborem dokonanym przez samego Pana, „z 
tego powodu nie są możliwe święcenia 
kobiet” (1577). 

Prawo moralne
Wiara i życie są nierozłączne, albowiem 

wiara bez uczynków spełnionych w Panu 
jest martwa (1815). Prawo moralne jest 
dziełem Bożej Mądrości i prowadzi czło-
wieka do obiecanego szczęścia (1950).       
W związku z tym, „wyznacza człowiekowi 
drogę praktykowania dobra i osiągania jego 
celu” (1955). Jego przestrzeganie jest ko-
nieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby 
osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto 
umiera w grzechu ciężkim bez żalu pozo-
stanie na zawsze oddzielonym od Boga 
(1033). To prowadzi do praktycznych kon-
sekwencji w życiu chrześcijan, pośród któ-
rych należy wymienić te częściej dziś 
lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). 
Prawo moralne nie jest ciężarem, ale jest 
częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8, 
32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza
drogę zbawienia, prawdy, która nie może
być relatywizowana.

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA

Krzyżówka

Praktyki wielkopostne

Post
polega na odmówieniu sobie rzeczy 
dozwolonej i dobrej ze względu na Pana 
Boga. Po co? By nikt i nic nie zburzyło i 
nie zakłóciło hierarchii wartości, która 
stawia Boga na pierwszym miejscu, by 
wszystko było na swoim miejscu. Jest to 
także swo-isty trening, który niesie 
nadzieję, że jeśli ktoś potrafi odmówić 
sobie rzeczy dozwolonej i dobrej, zdoła 
też zrezygnować z propozycji niedozwo-
lonych i złych. Idzie zatem o pano-wanie 
nad sobą i podporządkowanie ciała 
duchowi: to pies ma machać ogonem, a 
nie ogon psem! 

Jałmużna
to uczynek miłosierdzia, dzieło miłości, 
przez które przychodzę z pomocą 
bliźniemu w potrzebach jego ciała i du-
szy.
Jałmużna jest jednym z podstawowych 
świadectw miłości braterskiej; jest pra-
ktykowaniem sprawiedliwości, która 
podoba się Bogu. (KKK 2447).
Jałmużna podoba się Bogu, ponieważ 
dzielę się ze względu na Boga, „który 
widzi w ukryciu”, w przeciwieństwie do 
pragnienia, „żeby się ludziom poka-
zać” (KKK 1969).

Modlitwa
- jej skuteczność zależy od wiary, a nie od 
wielości wypowiadanych słów. Modlitwa 
to coś o wiele więcej niż pacierz, choć tej 
formy, opartej na pewnych „kanonach”, 
nie wolno niszczyć i nie warto zarzucić
w swym życiu. 

Jakkolwiek muszą istnieć swoiste 
„bieguny” modlitwy (poranna, wieczor-
na) oraz jej „źródło i szczyt”, czyli 
Eucharystia, to trzeba dążyć do modli-
twy nieustannej, co jest możliwe napraw-
dę zawsze i wszędzie. 
Modlitwa podlegać musi prawom 
wewnętrznego rozwoju; stąd konie-
czność jej rozszerzania, pogłębiania i 
umacniania także dzięki modlitwie 
wspólnej. W Wielkim Poście takich 
okazji nie brakuje i warto z nich 
korzystać. Warto zadbać o właściwe 
miejsce i klimat dla życia modlitewnego - 
zwłaszcza w życiu Kościoła domowego.
„Ucz się modlić przez modlitwę!”. 

W tym kontekście, mówienie o dyskrymi-
nacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne 
rozumienie tego sakramentu, który nie doty-
czy ziemskiej władzy, ale reprezentowania 
Chrystusa, Oblubieńca Kościoła.
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«Niech się nie trwoży wasze serce!» 
(J 14,1)

Kościół
Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny 

znak i narzędzie zbawienia, który trwa w Koś-
ciele Katolickim (816). Dał swojemu Kościo-
łowi, który „zrodził się z boku umierającego na 
krzyżu Chrystusa” (766), sakramentalną struk-
turę, która trwać będzie aż do pełnego 
wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus -
Głowa oraz wierni, jako członki Ciała, są jedną 
i tą sama osobą mistyczną (795), dlatego też 
Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny 
Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym 
organizmem i nieustannie go podtrzymuje 
(771). Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło 
Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni 
poprzez celebrowanie sakramentów świętych, 
przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, 
Mszy świętej (1330). Kościół władzą 
Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, 
które „obejmuje także wszystkie treści nauki, 
łącznie z moralnością, bez których zbawcze 
prawdy wiary nie mogą być strzeżone, 
wykładane czy zachowywane” (2035).

Porządek sakramentalny
Kościół jest w Jezusie Chrystusie pow-

szechnym sakramentem zbawienia (776). Nie 
świeci własnym światłem, ale odbija niejako 
światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a 
to dzieje się tylko wtedy, gdy punktem 
odniesienia nie są opinia większości czy też 
duch czasów, ale raczej prawda objawiona w 
Jezusie Chrystusie, który powierzył Kościołowi 
Katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On 
sam jest obecny w sakramentach Kościoła.

Kościół nie jest utworzonym przez człowie-
ka stowarzyszeniem, którego struktura mo-
głaby być modyfikowana przez jego członków 
według własnego upodobania: Kościół jest 
pochodzenia Bożego. „Sam Chrystus jest 
źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, 
wyposażył we władzę oraz wyznaczył 
posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). Także 
dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, 
według którego przeklętym jest każdy, kto 
głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub anioł     
z nieba” (Ga 1, 8). Przekazywanie wiary jest 
nierozerwalnie związane z ludzką wiarygo-
dnością jej przekazicieli: ci zaś, w niektórych 
przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im 
powierzeni, wstrząsając nimi i poważnie 
szkodząc ich wierze. W ich przypadku wy-
pełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem 
chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, 
ale według własnych pożądań – ponieważ ich 
uszy świerzbią – będą sobie mnożyli 
nauczycieli” (2 Tm 4, 3).

Życie wieczne
   Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż 
istnieje skoro sami biskupi wolą działać jako 
politycy niż jako nauczyciele głosić Ewange-
lię. Spojrzenie nie powinno zatrzymywać się 
na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej 
niż kiedykolwiek jest koniecznym, aby Kościół 
podjął się właściwego mu zadania. Każde 
ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, 
która przy jego śmierci odłącza się od ciała, 
jednak w nadziei na zmartwychwstanie 
umarłych (366). Śmierć czyni definitywną 
decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. 
Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy 
natychmiast po śmierci (1021): albo będzie 
jeszcze konieczne oczyszczenie albo czło-
wiek pójdzie bezpośrednio ku szczęściu wie-
cznemu i będzie mu umożliwione oglądanie 
Boga twarzą w twarz. Istnieje jednak także 
straszna możliwość, że osoba, aż do końca, 
pozostanie w sprzeczności z Bogiem: 
odrzucając definitywnie Jego  miłość,  bezpo-

radości.

średnio potępi się na wieki (por. 1022). „Bóg 
stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię 
bez ciebie” (1847). Wieczność kary pie-
kielnej jest straszną rzeczywistością, która – 
według świadectwa Pisma świętego – do-
tyczy tych wszystkich, którzy umierają w sta-
nie grzechu śmiertelnego” (1035). Chrze-
ścijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo 
szeroka jest brama i przestronna ta droga, 
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, 
którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13).
   Milczenie o tych i innych prawdach wiary 
albo też nauczanie tego, co jest im prze-
ciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu 
Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest 
ostatnia próba Kościoła, polegająca na 
„oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne 
rozwiązanie ich problemów za cenę odstę-
pstwa od prawdy” (675). 

Gerhard Kardynał Müller
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

Wielki Post
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"Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm 

stanowczo się sprzeciwia" - pisze w "Manifeście Wiary" były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Muller. W swoim najnowszym 
dokumencie duchowny przypomina o dogmatycznych prawdach wiary oraz o "ostatniej próbie kościoła".

Zadaniem Magisterium Kościoła względem 
ludu Bożego jest: „chronić go przed 
wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możli-
wość wyznawania bez błędu autentycznej 
wiary” (890). To odnosi się szczególnie do 
siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia 
jest „źródłem i szczytem całego życia chrześci-
jańskiego” (1324). Ofiara eucharystyczna,         
w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę 
Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie       
z Nim (1382). Dlatego też Pismo Święte udziela 
napomnień odnośnie warunków przyjmowania 
Komunii świętej: „Dlatego też kto spożywa 
chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny 
będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), 
zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu 
ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien 
przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). 
Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że 
rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, 
których sakramentalne małżeństwo przed 
Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i 
wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej 
komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, 
którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie 
mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii 
(1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi 
ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest 
uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

Uznanie grzechów w spowiedzi świętej 
przynajmniej jeden raz w roku stanowi jedno      
z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący 
nie wyznają już swoich grzechów, otrzymując 
ich odpuszczenie, próżnym staje się zbawienie 
przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał 
się człowiekiem, aby odkupić nas od naszych 
grzechów. Władza przebaczenia, którą Zmar-
twychwstały przekazał Apostołom i ich nas-
tępcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza 
grzechy ciężkie i powszednie popełnione po 
chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi 
uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś 
wystarczająco formowane. Miłosierdzie Boże 
jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego 
przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie 
zaś abyśmy unikali wezwania do nawrócenia 
(1458).

„Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na 
ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapła-
nowi „świętą władzę” (1592), są nie do 
zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje 
się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym 
działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat 
jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar 
z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego 
Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić 
ważnie święceń w trzech stopniach tego 
sakramentu, Kościół czuje się związany 
wyborem dokonanym przez samego Pana, „z 
tego powodu nie są możliwe święcenia 
kobiet” (1577). 

Prawo moralne
   Wiara i życie są nierozłączne, albowiem 
wiara bez uczynków spełnionych w Panu 
jest martwa (1815). Prawo moralne jest 
dziełem Bożej Mądrości i prowadzi czło-
wieka do obiecanego szczęścia (1950).       
W związku z tym, „wyznacza człowiekowi 
drogę praktykowania dobra i osiągania jego 
celu” (1955). Jego przestrzeganie jest ko-
nieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby 
osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto 
umiera w grzechu ciężkim bez żalu pozo-
stanie na zawsze oddzielonym od Boga 
(1033). To prowadzi do praktycznych kon-
sekwencji w życiu chrześcijan, pośród któ-
rych należy wymienić te częściej dziś 
lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). 
Prawo moralne nie jest ciężarem, ale jest 
częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8, 
32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza
drogę zbawienia, prawdy, która nie może
być relatywizowana.
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Krzyżówka

Praktyki wielkopostne

Post
polega na odmówieniu sobie rzeczy 
dozwolonej i dobrej ze względu na Pana 
Boga. Po co? By nikt i nic nie zburzyło i 
nie zakłóciło hierarchii wartości, która 
stawia Boga na pierwszym miejscu, by 
wszystko było na swoim miejscu. Jest to 
także swo-isty trening, który niesie 
nadzieję, że jeśli ktoś potrafi odmówić 
sobie rzeczy dozwolonej i dobrej, zdoła 
też zrezygnować z propozycji niedozwo-
lonych i złych. Idzie zatem o pano-wanie 
nad sobą i podporządkowanie ciała 
duchowi: to pies ma machać ogonem, a 
nie ogon psem! 

Jałmużna
to uczynek miłosierdzia, dzieło miłości, 
przez które przychodzę z pomocą 
bliźniemu w potrzebach jego ciała i du-
szy.
Jałmużna jest jednym z podstawowych 
świadectw miłości braterskiej; jest pra-
ktykowaniem sprawiedliwości, która 
podoba się Bogu. (KKK 2447).
Jałmużna podoba się Bogu, ponieważ 
dzielę się ze względu na Boga, „który 
widzi w ukryciu”, w przeciwieństwie do 
pragnienia, „żeby się ludziom poka-
zać” (KKK 1969).

Modlitwa
- jej skuteczność zależy od wiary, a nie od 
wielości wypowiadanych słów. Modlitwa 
to coś o wiele więcej niż pacierz, choć tej 
formy, opartej na pewnych „kanonach”, 
nie wolno niszczyć i nie warto zarzucić
w swym życiu. 

Jakkolwiek muszą istnieć swoiste 
„bieguny” modlitwy (poranna, wieczor-
na) oraz jej „źródło i szczyt”, czyli 
Eucharystia, to trzeba dążyć do modli-
twy nieustannej, co jest możliwe napraw-
dę zawsze i wszędzie. 
Modlitwa podlegać musi prawom 
wewnętrznego rozwoju; stąd konie-
czność jej rozszerzania, pogłębiania i 
umacniania także dzięki modlitwie 
wspólnej. W Wielkim Poście takich 
okazji nie brakuje i warto z nich 
korzystać. Warto zadbać o właściwe 
miejsce i klimat dla życia modlitewnego - 
zwłaszcza w życiu Kościoła domowego.
„Ucz się modlić przez modlitwę!”. 

W tym kontekście, mówienie o dyskrymi-
nacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne 
rozumienie tego sakramentu, który nie doty-
czy ziemskiej władzy, ale reprezentowania 
Chrystusa, Oblubieńca Kościoła.
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21 marca 2019 roku 
Spotkanie członków i sympaty-

ków Bractwa Adoracyjnego

22 marca 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli świętej Rity

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy litanię 

do św. Rity i ucałujemy jej relikwie. 
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

        

 
 
       

Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.
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. 
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
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 cyklu 
konferencji na temat Adoracji. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie wszystkich człon-
ków i sympatyków w sali parafialnej.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze 
szkół podstawowych przeprowadzone 
będą w dniach 1-3 kwietnia, dla uczniów 
gimnazjum i młodzieży licealnej w dniach 
3-5 kwietnia br. 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, 
rozprowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są 
na potrzeby najuboższych dzieci. 

 
 
 
 

8.

W Klimatach:
Caritas AW dofinansowuje Świetlice Śro-
dowiskowe, 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 
kościoła oraz na stronie internetowej parafii 
gdzie znajduje się link do programu 
rozliczającego podatek. Prosimy zwracać 
uwagę na to jaka ulotka znajduje się na 
stoliku.
W dzwonnicy prezentowana jest wystawa 
malarstwa Jadwigi Dwornik i Barbary 
Skąpskiej. Zapraszamy do oglądania.
W zeszłą niedzielę na tace przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie 
zebraliśmy 9222 PLN. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Przed kościołem zbieramy ofiary do 
puszek na pomoc misjonarzom.
Parafialny Caritas zwraca się z prośbą        
o podarowanie lodówki dla osoby starszej,
w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe
informacje w kancelarii parafialnej.

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
Przemienienie nie tylko ukazuje Boską 

chwałę Jezusa, ale przede wszystkim 
odsłania fragment przestrzeni, rzeczywistości, 
w której przebywa zarówno Ojciec jak i Syn. 
Możemy pokusić się o stwierdzenie, że 
wybrani uczniowie dostąpili łaski stanięcia na 
progu wieczności, do której przez Misterium 
Paschalne powołany został każdy człowiek. 

Zwróćmy uwagę na symbolikę tego 
wydarzenia. Niegdyś Bóg wezwał Mojżesza 
na górę Synaj, aby przekazać mu kamienne 
tablice zawierające przykazania. Na Górze 
Przemienienia sam Bóg oświadcza, że należy 
słuchać Jego Syna. On jest jedynym 
pośrednikiem między nami a Bogiem. Jedynie 
w Nim możemy przystąpić do Ojca i to On jest 
gwarantem naszego zbawienia. 

Kącik dla dzieci - krzyżówka o NSPJ . . . . . . 3

21 marca - spotkanie członków 
i sympatyków Bractwa Adoracyjnego . . . . . 4

Klucz odpowiedzi do krzyżówki . . . . . . . . . . 4

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

Praktyki wielkopostne - 
post, jałmużna, modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . 2

Duchowość dla Warszawy - Dlaczego 
potrzebna jest modlitwa na pustyni? . . . . . . 3

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 
Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg, poleciwszy 
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na 
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 
uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie 
twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do 
niego: «Ja jestem Pan, który ciebie 
wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać 
ten oto kraj na własność». A na to Abram: 
«O Panie, mój Boże, jak będę mógł się 
upewnić, że otrzymam go na własność?». 
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie 
trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzy-
letniego barana, a nadto synogarlicę i go-
łębicę». Wybrawszy to wszystko, Abram 
poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i prze-
rąbane części ułożył jedną naprzeciw 
drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do 
tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo 
drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł          
w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, 
jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.         
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nie-
przenikniony, ukazał się dym jakby wydo-
bywający się z pieca i ogień niby gorejąca 
pochodnia i przesunęły się między tymi 
połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan 
zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, 
przed kim miałbym czuć trwogę?
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, 
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 
O Tobie mówi serce moje: «Szukaj Jego 
oblicza!» Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, 
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. 
Ty jesteś moją pomocą, 
więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

L I T U R G I A S Ł O W A

4.

6.

7.

9.

10.

11.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 17, 5

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie».

EWANGELIA  
Łk 9, 28b-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a 
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i 
mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić 
w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze 
snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli 
Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy 
Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł 
do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, 
gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się 
głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, 
okazało się, że Jezus jest sam. A oni 
zachowali milczenie i w owym czasie nikomu 
nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Oto słowo Pańskie

5.

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

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia, bądźcie wszyscy razem 
moimi naśladowcami i wpatrujcie się           
w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór 
macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak 
wrogowie krzyża Chrystusowego, o któ-
rych często wam mówiłem, a teraz mówię 
z płaczem. Ich losem – zagłada, ich 
bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego 
winni się wstydzić. To ci, których dążenia 
są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna 
jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, 
który przekształci nasze ciało poniżone

22. marca zapraszamy czcicieli św. Rity . . . 4 w podobne do swego chwalebnego ciała 
tą mocą, jaką może On także wszystko, co 
jest, sobie podporządkować. Przeto, 
bracia umiłowani, za którymi tęsknię – 
radości i chwało moja! – tak trwajcie 
mocno w Panu, umiłowani!

Niedziela „Ad Gentes” 
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.

Ofiara do puszek jest przeznaczona na pomoc polskim misjonarkom             
i misjonarzom (Dzieło Pomocy „Ad Gentes” – www.adgentes.misje.pl)

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