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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 
godzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 
16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla 
dorosłych, młodzieży, studentów i 
młodzieży pracującej. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych przeprowadzone będą w 
dniach 1-3 kwietnia, dla uczniów gimnazjum 
i młodzieży licealnej w dniach 3-5 kwietnia 
br. 
Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w niedzielę, 31 marca, będą trwały do środy 
3 kwietnia br. W tych dniach druga Msza 
św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i 
środę będzie odprawiana o godz. 19.00., a 
nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając 
godzinę wieczornej Mszy św. chcemy 
umożliwić udział w rekolekcjach osobom, 
które wracają później z pracy.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, trady-
cyjnie już w okresie Wielkiego Postu, roz-
prowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na 
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW 
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. 
Zachęcamy do nabywania świec. Świece 
do nabycia w zakrystii i przed kościołem.

8.

W Klimatach:

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. 

Siostry Pasjonistki zapraszają młodzież na 
dzień skupienia w ramach Pasyjnych Dni 
Młodych. Dzień skupienia rozpocznie się 
30 marca o godz. 10.00. w klasztorze sióstr 
przy ul. Husarii 55/57. Zapisy do wtorku 26 
marca br. Kontakt do sióstr został podany 
na plakacie, znajdującym się w gablocie 
przed kościołem oraz w Klimatach.

Dziś po Mszy św. o godz. 11.30. i 13.00., 
61. Warszawska Drużyna Harcerek „Rive-
ndell”, działająca przy naszej parafii,
przeprowadzi akcję zarobkową. Pieniądze
z akcji zostaną przeznaczone na dofinan-
sowanie wyjazdu na obóz letni.

W piątek 05 kwietnia br. z Sanktuarium św. 
Faustyny przy ul. Żytniej 1 w Warszawie, 
po Mszy św. która będzie odprawiona

"Biało-Czerwona" Ekstremalna Droga 
Krzyżowa wyruszy w piątek 5 kwietnia
2019 r., ok. godz. 19:30, z Sanktuarium 
św. Faustyny w Warszawie (ul. Żytnia 1). 
Celem liczącej 47 km trasy EDK 2019
będzie Twierdza Modlin i kościół św. 
Barbary.
Trasa prowadzić będzie przez 
Kampinowski Park Narodowy i wygląda 
następująco: Warszawa – Mościska – 
Laski – Sieraków – Łomna – Cząstków 
Polski – Cząstków Mazowiecki – 
Czosnów – Nowy Dwór Mazowiecki – 
T  wierdza Modlin.

o godz. 19.30., wyruszy Ekstremalna
Droga Krzyżowa. Miejscem docelowym
będzie Parafia św. Barbary w Modlinie-
Twierdzy w Nowy Dworze Mazowieckim.

W niedzielę 07 kwietnia br. Siostry 
Pasjonistki zapraszają dzieci na 
pielgrzymkę do Świętej Lipki. W programie 
przewidziane jest zwiedzanie sanktuarium  
z przewodnikiem, a także Msza św. i  
koncert organowy. Zapisy u sióstr kate-
chetek oraz w zakrystii.

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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Codzienne doświadczenia przypominają 
nam o przemijalności i kruchości ludzkiego 
życia. Nikt z nas nie jest wstanie przewidzieć, 
co stanie się z nami za rok, miesiąc, tydzień,     
a nawet, co nas czeka w dniu, który właśnie 
się rozpoczął. Nie wiemy, jak długo będziemy 
żyli i czy dany nam czas przeżyjemy               
w zdrowiu i szczęściu.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że czas 
nam dany dobiegnie kiedyś końca. Dlatego 
nie wolno nam zaprzepaścić niczego z tego, 
co zostało nam ofiarowane. Każdy poda-
rowany dzień jest bowiem wyrazem Bożego 
miłosierdzia i wyjątkową okazją do poprawy 
naszego życia.
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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 
Wj 3, 1-8a. 13-15

Czytanie z Księgi Wyjścia: Gdy Mojżesz pasł 
owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana 
Madianitów, zaprowadził owce w głąb 
pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. 
Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w 
płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz 
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie 
spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział 
do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu 
niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się 
nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że 
podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do 
niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, 
Mojżeszu!». On zaś odpowiedział: «Oto 
jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! 
Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą». 
Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem 
ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił 
twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na 
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem 
się narzekań jego na ciemięzców, znam 
więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go 
wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej 
ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do 
ziemi, która opływa w mleko i miód». 
Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do 
Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 
posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie 
zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam 
powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszo-
wi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak 
powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie 
do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 
«Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię 
moje na wieki i to jest moje zawołanie na 
najdalsze pokolenia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, 
co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapomi-
naj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
swoje dzieła synom Izraela.

L I T U R G I A  S Ł O W A
5.

7.

9.

10.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 17

Pan mówi: Nawracajcie się, 
bliskie jest królestwo niebieskie.

EWANGELIA  
Łk 13, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo-
wiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwaliła się wieża          
w Siloam i zabiła ich, było większymi wino-
wajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przy-
chodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie 
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 
wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, 
jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i 
obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli 
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Oto słowo Pańskie

4.

Zaprasza na wystawę malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej

6.

W zeszłą niedzelę zebraliśmy 2759 PLN na 
pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 1-6. 10-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Nie chciał-
bym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi 
ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod 
obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i 
wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, 
w obłoku i w morzu; wszyscy też spoży-
wali ten sam pokarm duchowy i pili ten 
sam duchowy napój. Pili zaś z towarzy-
szącej im duchowej skały, a skałą był 
Chrystus. Lecz w większości z nich nie 
upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na 
pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mo-
gło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy 
nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła 
pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy 
z nich szemrali – i zostali wytraceni przez 
dokonującego zagłady. A wszystko to 
przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku pou-
czeniu nas, których dosięga kres czasów. 
Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, 
baczy, aby nie upadł.

 Oto słowo Boże

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


Nabożeństwa wielkopostne
w naszej parafii

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu
o  godz. 12.30 – dla dorosłych, 
o godz. 16.30 – dla dzieci
o godz. 18.30 – dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej. 

Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 17.00.

Eucharystia
w NIEDZIELĘ: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci i 
rodziców), 13.00, 18.00 (młodzieżowa), 20.00 (akademicka)

w DNI POWSZEDNIE: o godz. 7.00, 17.00, 18.00
dodatkowo w PIĄTKI i SOBOTY o godz.12.00

Sakrament Pokuty
W dni powszednie przed Mszą świętą o godz. 7.00 oraz podczas 
każdej Mszy świętej w dni powszednie i święta.

W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA:  od godz. 16.00 oraz podczas 
Mszy św. o godz. 17.00 i 18.00.

Terminy rekolekcji wielkopostnych
Dla dorosłych: 31 marca-3 kwietnia 2019 roku 
W tych dniach druga Msza św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i środę będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę 
wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział w rekolekcjach osobom, które 
wracają później z pracy.
Dla dzieci dzieci ze szkół podstawowych: 1-3 kwietnia 2019 roku
Dla uczniów gimnazjum i młodzieży licealnej: 3-5 kwietnia 2019 roku.
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 Coraz większą popularnością, również           
w Polsce, cieszą się baseny, siłownie, 
gabinety odnowy biologicznej. Nie tylko ludzie 
młodzi, ale i ci w sile wieku spacerują, upra-
wiają gimnastykę, by być w dobrej kondycji fi-
zycznej. Czy jednak sprawne ciało jest w per-
spektywie życia wiecznego najważniejsze?
   Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podej-
mowania postu są postawy wielu osób 
opisane na kartach Pisma Świętego. Kiedy 
prorok Jonasz oznajmił mieszkańcom Niniwy 
niebezpieczeństwo kary Bożej za popełnione 
grzechy, postanowili oni podjąć post, by 
przebłagać Boga (por. Jon 3, 7-9). Bóg zoba-
czył ich skruchę i "nie zesłał na nich kary" (Jon 
3, 10). Podobnie Achab - król Izraela, który 
zgrzeszył wobec Jahwe, oddając cześć innym 
bogom, gdy został upomniany przez proroka 
Eliasza, "rozdarł szaty, włożył wór na ciało oraz 
pościł" (1 Krl 21, 27). Wielu też ogłaszało post, 
umartwiało się, by uprosić Boga dla siebie i 
swoich najbliższych szczęśliwą drogę i opiekę 
nad ich dobytkiem (por. Ezd 8, 21-23). 
Ważnym tekstem biblijnym, zachęcającym 
każdego z nas do podejmowania postu jako 
przygotowania do świąt Zmartwychwstania 
Pana, jest scena kuszenia Jezusa na pustyni. 
Chrystus, odpowiadając na pokusy szatańskie, 
pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek

radości.

 Wielki Post

Po co nam Wielki Post?
  U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy, własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na 
posypaniu głowy popiołem.

Potrzebuje czegoś więcej, czegoś ducho-
wego. Aby to osiągnąć, musimy ćwiczyć nie 
tylko ciało.

Czterdzieści dni postu
  Najstarsze świadectwa o praktykowaniu 
przez chrześcijan postu jako przygotowania do 
Paschy pochodzą z III w. Tertulian (ok. +240 
r.) podaje, że post trwał tylko 40 godzin,            
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale był bardzo 
surowy. Pod koniec tego samego wieku 
wydłużono go do tygodnia. Sobór nicejski        
w 325 r. postanowił, że czas pokutny przed 
pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwać 
będzie 40 dni. W Kościele wschodnim rozpo-
czynano go osiem tygodni przed Wielkanocą, 
wyłączając z niego soboty i niedziele. Kościół 
Zachodni przyjmował sześć tygodni postu, bez 
niedziel, gdyż każda niedziela jest pamiątką 
Zmartwychwstania Pana. Papież Grzegorz 
Wielki, pod koniec VI w., ujednolicił w całym 
Kościele okres Wielkiego Postu, ustanawiając 
dokładnie 40 dni wielkopostnego przygotowa-
nia. Okres ten rozpoczyna się Środą Popiel-
cową, kilka dni przed pierwszą niedzielą 
Wielkiego Postu.
   Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii 
jest "zarezerwowana" dla dzieł oczy-szczenia i 
przygotowania. 

Ciekawostki

40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz 
przebywał na Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 
40 lat Izraelici błąkali się na pustyni... 
Chrystus pościł 40 dni na pustkowiu. 
Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest 
rozumiana w Biblii w sensie matematy-
cznym, lecz symbolicznym.

Popiół i pokuta
  Popiół i ziemia w wielu religiach traktowane 
były jako znaki żałoby, pokuty i skruchy. 
Chrześcijanie przejmowali zwyczaje żydo-
wskie i uznawali posypywanie się popiołem 
za znak żałoby i oczyszczenia. Do liturgii 
Kościoła zwyczaj ten wprowadzono ok. IV 
wieku i przeznaczony był dla osób publi-
cznie odprawiających pokutę. Tradycja po-
sypywania głów popiołem wszystkich 
ochrzczonych na znak pokuty i jako rozpo-
częcie okresu Wielkiego Postu pojawiła się 
w VIII w. W XI w. stał się on zwyczajem 
obowiązującym w Kościele katolickim dzięki 
decyzji papieża Urbana II. Wtedy też Kościół 
postanowił, że popiół używany do posypy-
wania głów wiernych pochodzi ze spalenia 
palm poświęconych w Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku. Tak jest do dzisiaj.
   Posypywanie głów popiołem w Środę Po-
pielcową jest bardzo rozpowszechnione i 
cenione przez wiernych. 

Na początku Mszy św. kapłan święci popiół, 
by później czynić nim znak krzyża na głowie 
wiernego, wypowiadając słowa: "Pamiętaj 
człowiecze, że prochem jesteś i w proch się 
obrócisz" (por. Rdz 3, 19) lub "Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię" (por. Mk 1, 15). 
Słowa te mają przypomnieć każdemu z nas 
o kruchości ziemskiego życia, nieuchro-
nności śmierci, a tym samym zmobilizować
do podjęcia pracy duchowej nad sobą.

Nabożeństwa wielkopostne
Posypanie głowy popiołem to tylko znak, 

że pragniemy czas Wielkiego Postu przeżyć 
z Chrystusem, który przez modlitwę i post 
przygotowuje się do śmierci dla nas i dla 
naszego zbawienia. Wielki Post jest dla 
wierzących dobrą okazją do głębokiej rewizji 
swojego życia. Wielkopostna liturgia pomaga 
nam w przygotowaniu się do przeżywania 
radosnej tajemnicy Zmartwychwstania Pań-
skiego. Stawia nam przed oczy trudną i bo-
lesną drogę, którą szedł Chrystus, by przy-
nieść światu zbawienie. Przypomina też, że 
przez sakrament chrztu św. również i my 
pragniemy podążać nią w ślad za Synem 
Bożym.

Droga Krzyżowa niech będzie dla nas 
przyglądaniem się naszemu osobistemu ży-
ciu przez pryzmat osób i wydarzeń, które 
odnotowane są w poszczególnych jej 
stacjach. Gorzkie żale to nabożeństwo typo-
wo polskie. Rozważanie Męki Pańskiej ma 
nam uświadomić wielką miłość Pana Jezusa 
do każdego z nas i fakt, iż na naszej drodze 
krzyżowej nie jesteśmy sami. On jest zawsze 
z nami, nawet jeśli nasze życie tak bardzo 
różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam 
daje.

Trudno sobie wyobrazić przemianę życia 
bez dobrego przeżycia rekolekcji w tym 
świętym czasie. Na co dzień niejednokrotnie 
zapominamy o Bogu. Rekolekcje to czas 
szczególnego spotkania z miłującym Ojcem, 
to czas wyjścia na pustynię, spojrzenia na 
prozę życia z dystansem, zrobienia dobrych 
postanowień.

Większość wiernych korzysta z sakra-
mentu pojednania pod koniec Wielkiego 
Postu. Dobrze, że tak jest, ale warto również 
rozpocząć ten święty czas od pojednania z 
Bogiem i ludźmi, by mając czyste serce 
lepiej być przygotowanym na przyjęcie łaski 
Bożej, bez której nawet największy nasz 
wysiłek może okazać się daremny.

Szczególną pomocą w ćwiczeniach 
wielkopostnych jest udział we Mszy św. To 
właśnie w Eucharystii Chrystus Pan zastawia 
dla każdego z nas podwójny stół: słowa i 
pokarmu na nieśmiertelność. Początkiem 
przemiany życia człowieka jest bowiem 
słuchanie słowa Bożego i wprowadzanie go 
w czyn.

ks. Krzysztof Michalczak
Przewodnik Katolicki

Cytaty o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA
Z Serca Pana Jezusa bierze początek świętość każdego z nas. Uczmy się od tego Serca mi-
łości Boga i zrozumienia tajemnicy grzechu -mysterium iniquitatis. Wynagradzajmy Ser-
cu Bożemu za grzechy popełnione przez nas i przez naszych bliźnich. Wynagradzajmy za
odrzucanie dobroci i miłości Boga. Przybliżajmy się każdego dnia do tego źródła, z które-
go płyną zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytańską kobietą: «daj nam tej wody», bo
ona daje życie wieczne.

Św. Jan Paweł II, 
Nabożeństwo Czerwcowe - przemówienie (fragment), Elbląg, 06.06.1999 r.

Ile razy we Mszy św. przyjmujesz Komunię św., tyle razy przykładasz twe usta do Serca 
Jezusowego. 
O Serce Jezusowe przykuj mnie do siebie złotym łańcuchem miłości i nie pozwól bym 
się kiedy oderwał od Ciebie.

Św. Józef Sebastian Pelczar
Serce Pana jest ogniem, ogniem miłosierdzia, który spala wszystko. Przyznaję, że odkąd 
zostało mi dane zrozumieć również miłość Serca Jezusa, uleciała ze mnie wszelka bojaźń. 
Co prawda, wspomnienie moich win mnie upokarza, skłania do tego, by nie opierać się 
nigdy na własnych siłach, które są tylko słabością; lecz to wspomnienie więcej jeszcze 
mówi mi o miłosierdziu i miłości. Kiedy z synowską ufnością wrzucamy swoje winy          
w pochłaniające wszystko ognisko Miłości, czy to ognisko może nie spalić ich bezpo-
wrotnie? 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, 
Myśli, tom 3 (LT 247)

We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa 
– na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia. Oto 
czego Najświętsze Serce żąda od swych przyjaciół: czystej intencji, pokory w działaniu 
oraz jedności w dążeniach.
Wszystkie modlitwy połączę z tymi, które Najświętsze Serce Jezusa zanosi za nas w hostii.
Nic tak mnie nie jednoczy z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa ja 
krzyż, który jest najcenniejszym zadatkiem Jego miłości.

Św. Małgorzata Maria Alacoque
Pamiętajmy, że Serce Pana Jezusa powołało nas nie tylko dla naszego uświęcenia się, ale 
także dla uświęcenia innych dusz. Jego Serce chce, abyśmy Mu pomagali w zbawianiu 
dusz.
Serce naszego Boskiego Mistrza nie zna milszego prawa niż prawo słodyczy, pokory i 
miłości.
Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich pomysłów. 
Wpatrujmy się z uczuciem wzruszającej wdzięczności w tą wspaniałą tajemnicę, która 
mocno pociąga Serce Pana Jezusa ku Jego stworzeniu. 

Św. Ojciec Pio



Nabożeństwa wielkopostne
w naszej parafii

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu
o  godz. 12.30 – dla dorosłych, 
o godz. 16.30 – dla dzieci
o godz. 18.30 – dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej. 

Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 17.00.

Eucharystia
w NIEDZIELĘ: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci i 
rodziców), 13.00, 18.00 (młodzieżowa), 20.00 (akademicka)

w DNI POWSZEDNIE: o godz. 7.00, 17.00, 18.00
dodatkowo w PIĄTKI i SOBOTY o godz.12.00

Sakrament Pokuty
W dni powszednie przed Mszą świętą o godz. 7.00 oraz podczas 
każdej Mszy świętej w dni powszednie i święta.

W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA: od godz. 16.00 oraz podczas 
Mszy św. o godz. 17.00 i 18.00.

Terminy rekolekcji wielkopostnych
Dla dorosłych:     31 marca-3 kwietnia 2019 roku 
W tych dniach druga Msza św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i środę będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę 
wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział w rekolekcjach osobom, które 
wracają później z pracy.
Dla dzieci dzieci ze szkół podstawowych:   1-3 kwietnia 2019 roku
Dla uczniów gimnazjum i młodzieży licealnej:    3-5 kwietnia 2019 roku.
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Coraz większą popularnością, również 
w Polsce, cieszą się baseny, siłownie, 
gabinety odnowy biologicznej. Nie tylko ludzie
młodzi, ale i ci w sile wieku spacerują, upra-
wiają gimnastykę, by być w dobrej kondycji fi-
zycznej. Czy jednak sprawne ciało jest w per-
spektywie życia wiecznego najważniejsze?

Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podej-
mowania postu są postawy wielu osób 
opisane na kartach Pisma Świętego. Kiedy 
prorok Jonasz oznajmił mieszkańcom Niniwy 
niebezpieczeństwo kary Bożej za popełnione 
grzechy, postanowili oni podjąć post, by 
przebłagać Boga (por. Jon 3, 7-9). Bóg zoba-
czył ich skruchę i "nie zesłał na nich kary" (Jon 
3, 10). Podobnie Achab - król Izraela, który 
zgrzeszył wobec Jahwe, oddając cześć innym 
bogom, gdy został upomniany przez proroka 
Eliasza, "rozdarł szaty, włożył wór na ciało oraz 
pościł" (1 Krl 21, 27). Wielu też ogłaszało post, 
umartwiało się, by uprosić Boga dla siebie i 
swoich najbliższych szczęśliwą drogę i opiekę 
nad ich dobytkiem (por. Ezd 8, 21-23). 
Ważnym tekstem biblijnym, zachęcającym 
każdego z nas do podejmowania postu jako 
przygotowania do świąt Zmartwychwstania 
Pana, jest scena kuszenia Jezusa na pustyni. 
Chrystus, odpowiadając na pokusy szatańskie, 
pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek

radości.

Wielki Post

Po co nam Wielki Post?
U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy, własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na 

posypaniu głowy popiołem.

Potrzebuje czegoś więcej, czegoś ducho-
wego. Aby to osiągnąć, musimy ćwiczyć nie 
tylko ciało.

Czterdzieści dni postu
Najstarsze świadectwa o praktykowaniu 

przez chrześcijan postu jako przygotowania do 
Paschy pochodzą z III w. Tertulian (ok. +240 
r.) podaje, że post trwał tylko 40 godzin,            
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale był bardzo 
surowy. Pod koniec tego samego wieku 
wydłużono go do tygodnia. Sobór nicejski        
w 325 r. postanowił, że czas pokutny przed 
pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwać 
będzie 40 dni. W Kościele wschodnim rozpo-
czynano go osiem tygodni przed Wielkanocą, 
wyłączając z niego soboty i niedziele. Kościół 
Zachodni przyjmował sześć tygodni postu, bez 
niedziel, gdyż każda niedziela jest pamiątką 
Zmartwychwstania Pana. Papież Grzegorz 
Wielki, pod koniec VI w., ujednolicił w całym 
Kościele okres Wielkiego Postu, ustanawiając 
dokładnie 40 dni wielkopostnego przygotowa-
nia. Okres ten rozpoczyna się Środą Popiel-
cową, kilka dni przed pierwszą niedzielą 
Wielkiego Postu.

Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii 
jest "zarezerwowana" dla dzieł oczy-szczenia i 
przygotowania. 

Ciekawostki

40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz 
przebywał na Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 
40 lat Izraelici błąkali się na pustyni... 
Chrystus pościł 40 dni na pustkowiu. 
Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest 
rozumiana w Biblii w sensie matematy-
cznym, lecz symbolicznym.

Popiół i pokuta
Popiół i ziemia w wielu religiach traktowane 

były jako znaki żałoby, pokuty i skruchy. 
Chrześcijanie przejmowali zwyczaje żydo-
wskie i uznawali posypywanie się popiołem 
za znak żałoby i oczyszczenia. Do liturgii 
Kościoła zwyczaj ten wprowadzono ok. IV 
wieku i przeznaczony był dla osób publi-
cznie odprawiających pokutę. Tradycja po-
sypywania głów popiołem wszystkich 
ochrzczonych na znak pokuty i jako rozpo-
częcie okresu Wielkiego Postu pojawiła się 
w VIII w. W XI w. stał się on zwyczajem 
obowiązującym w Kościele katolickim dzięki 
decyzji papieża Urbana II. Wtedy też Kościół 
postanowił, że popiół używany do posypy-
wania głów wiernych pochodzi ze spalenia 
palm poświęconych w Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku. Tak jest do dzisiaj.

Posypywanie głów popiołem w Środę Po-
pielcową jest bardzo rozpowszechnione i 
cenione przez wiernych. 

Na początku Mszy św. kapłan święci popiół, 
by później czynić nim znak krzyża na głowie 
wiernego, wypowiadając słowa: "Pamiętaj 
człowiecze, że prochem jesteś i w proch się 
obrócisz" (por. Rdz 3, 19) lub "Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię" (por. Mk 1, 15). 
Słowa te mają przypomnieć każdemu  z  nas 
o kruchości ziemskiego życia, nieuchro-
nności śmierci, a tym samym zmobilizować
do podjęcia pracy duchowej nad sobą.

Nabożeństwa wielkopostne
   Posypanie głowy popiołem to tylko znak, 
że pragniemy czas Wielkiego Postu przeżyć 
z Chrystusem, który przez modlitwę i post 
przygotowuje się do śmierci dla nas i dla 
naszego zbawienia. Wielki Post jest dla 
wierzących dobrą okazją do głębokiej rewizji 
swojego życia. Wielkopostna liturgia pomaga 
nam w przygotowaniu się do przeżywania 
radosnej tajemnicy Zmartwychwstania Pań-
skiego. Stawia nam przed oczy trudną i bo-
lesną drogę, którą szedł Chrystus, by przy-
nieść światu zbawienie. Przypomina też, że 
przez sakrament chrztu św. również i my 
pragniemy podążać nią w ślad za Synem 
Bożym.

  Droga Krzyżowa niech będzie dla nas 
przyglądaniem się naszemu osobistemu ży-
ciu przez pryzmat osób i wydarzeń, które 
odnotowane są w poszczególnych jej 
stacjach. Gorzkie żale to nabożeństwo typo-
wo polskie. Rozważanie Męki Pańskiej ma 
nam uświadomić wielką miłość Pana Jezusa 
do każdego z nas i fakt, iż na naszej drodze 
krzyżowej nie jesteśmy sami. On jest zawsze 
z nami, nawet jeśli nasze życie tak bardzo 
różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam 
daje.
   Trudno sobie wyobrazić przemianę życia 
bez dobrego przeżycia rekolekcji w tym 
świętym czasie. Na co dzień niejednokrotnie 
zapominamy o Bogu. Rekolekcje to czas 
szczególnego spotkania z miłującym Ojcem, 
to czas wyjścia na pustynię, spojrzenia na 
prozę życia z dystansem, zrobienia dobrych 
postanowień.

  Większość wiernych korzysta z sakra-
mentu pojednania pod koniec Wielkiego 
Postu. Dobrze, że tak jest, ale warto również 
rozpocząć ten święty czas od pojednania z 
Bogiem i ludźmi, by mając czyste serce 
lepiej być przygotowanym na przyjęcie łaski 
Bożej, bez której nawet największy nasz 
wysiłek może okazać się daremny.

 Szczególną pomocą w ćwiczeniach 
wielkopostnych jest udział we Mszy św. To 
właśnie w Eucharystii Chrystus Pan zastawia 
dla każdego z nas podwójny stół: słowa i 
pokarmu na nieśmiertelność. Początkiem 
przemiany życia człowieka jest bowiem 
słuchanie słowa Bożego i wprowadzanie go 
w czyn.

ks. Krzysztof Michalczak
Przewodnik Katolicki

Cytaty o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA
Z Serca Pana Jezusa bierze początek świętość każdego z nas. Uczmy się od tego Serca mi-
łości Boga i zrozumienia tajemnicy grzechu -mysterium iniquitatis. Wynagradzajmy Ser-
cu Bożemu za grzechy popełnione przez nas i przez naszych bliźnich. Wynagradzajmy za 
odrzucanie dobroci i miłości Boga. Przybliżajmy się każdego dnia do tego źródła, z które-
go płyną zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytańską kobietą: «daj nam tej wody», bo 
ona daje życie wieczne.

Św. Jan Paweł II, 
Nabożeństwo Czerwcowe - przemówienie (fragment), Elbląg, 06.06.1999 r.

Ile razy we Mszy św. przyjmujesz Komunię św., tyle razy przykładasz twe usta do Serca 
Jezusowego. 
O Serce Jezusowe przykuj mnie do siebie złotym łańcuchem miłości i nie   pozwól bym 
się kiedy oderwał od Ciebie.

Św. Józef Sebastian Pelczar
Serce Pana jest ogniem, ogniem miłosierdzia, który spala wszystko. Przyznaję, że odkąd 
zostało mi dane zrozumieć również miłość Serca Jezusa, uleciała ze mnie wszelka bojaźń. 
Co prawda, wspomnienie moich win mnie upokarza, skłania do tego, by nie opierać się 
nigdy na własnych siłach, które są tylko słabością; lecz to wspomnienie więcej jeszcze 
mówi mi o miłosierdziu i miłości. Kiedy z synowską ufnością wrzucamy swoje winy          
w pochłaniające wszystko ognisko Miłości, czy to ognisko może nie spalić ich bezpo-
wrotnie? 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, 
Myśli, tom 3 (LT 247)

We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa 
– na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia. Oto 
czego Najświętsze Serce żąda od swych przyjaciół: czystej intencji, pokory w działaniu 
oraz jedności w dążeniach.
Wszystkie modlitwy połączę z tymi, które Najświętsze Serce Jezusa zanosi za nas w hostii.
Nic tak mnie nie jednoczy z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa ja 
krzyż, który jest najcenniejszym zadatkiem Jego miłości.

Św. Małgorzata Maria Alacoque
Pamiętajmy, że Serce Pana Jezusa powołało nas nie tylko dla naszego uświęcenia się, ale 
także dla uświęcenia innych dusz. Jego Serce chce, abyśmy Mu pomagali w zbawianiu 
dusz.
Serce naszego Boskiego Mistrza nie zna milszego prawa niż prawo słodyczy, pokory i 
miłości.
Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich pomysłów. 
Wpatrujmy się z uczuciem wzruszającej wdzięczności w tą wspaniałą tajemnicę, która 
mocno pociąga Serce Pana Jezusa ku Jego stworzeniu. 

Św. Ojciec Pio
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 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 
godzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 
16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla 
dorosłych, młodzieży, studentów i 
młodzieży pracującej. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych przeprowadzone będą w 
dniach 1-3 kwietnia, dla uczniów gimnazjum 
i młodzieży licealnej w dniach 3-5 kwietnia 
br. 
Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w niedzielę, 31 marca, będą trwały do środy 
3 kwietnia br. W tych dniach druga Msza 
św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i 
środę będzie odprawiana o godz. 19.00., a 
nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając 
godzinę wieczornej Mszy św. chcemy 
umożliwić udział w rekolekcjach osobom, 
które wracają później z pracy.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, trady-
cyjnie już w okresie Wielkiego Postu, roz-
prowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na 
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW 
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. 
Zachęcamy do nabywania świec. Świece 
do nabycia w zakrystii i przed kościołem.

 
 

8.

W Klimatach:

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. 

Siostry Pasjonistki zapraszają młodzież na 
dzień skupienia w ramach Pasyjnych Dni 
Młodych. Dzień skupienia rozpocznie się 
30 marca o godz. 10.00. w klasztorze sióstr 
przy ul. Husarii 55/57. Zapisy do wtorku 26 
marca br. Kontakt do sióstr został podany 
na plakacie, znajdującym się w gablocie 
przed kościołem oraz w Klimatach.

Dziś po Mszy św. o godz. 11.30. i 13.00., 
61. Warszawska Drużyna Harcerek „Rive-
ndell”, działająca przy naszej parafii,
przeprowadzi akcję zarobkową.  Pieniądze
z akcji zostaną przeznaczone na dofinan-
sowanie wyjazdu na obóz letni.

W piątek 05 kwietnia br. z Sanktuarium św. 
Faustyny przy ul. Żytniej 1 w Warszawie, 
po Mszy św. która będzie odprawiona

"Biało-Czerwona" Ekstremalna Droga 
Krzyżowa wyruszy w piątek 5 kwietnia 
2019 r., ok. godz. 19:30, z Sanktuarium 
św. Faustyny w Warszawie (ul. Żytnia 1). 
Celem liczącej 47 km trasy EDK 2019 
będzie Twierdza Modlin i kościół św. 
Barbary. 
Trasa prowadzić będzie przez 
Kampinowski Park Narodowy i wygląda 
następująco: Warszawa – Mościska – 
Laski – Sieraków – Łomna – Cząstków 
Polski – Cząstków Mazowiecki – 
Czosnów – Nowy Dwór Mazowiecki – 
T    wierdza Modlin.

o godz. 19.30., wyruszy Ekstremalna
Droga Krzyżowa. Miejscem docelowym
będzie Parafia św. Barbary w Modlinie-
Twierdzy w Nowy Dworze Mazowieckim.

W niedzielę 07 kwietnia br. Siostry 
Pasjonistki zapraszają dzieci na 
pielgrzymkę do Świętej Lipki. W programie 
przewidziane jest zwiedzanie sanktuarium  
z przewodnikiem, a także Msza św. i  
koncert organowy. Zapisy u sióstr kate-
chetek oraz w zakrystii.

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

Codzienne doświadczenia przypominają 
nam o przemijalności i kruchości ludzkiego 
życia. Nikt z nas nie jest wstanie przewidzieć, 
co stanie się z nami za rok, miesiąc, tydzień,     
a nawet, co nas czeka w dniu, który właśnie 
się rozpoczął. Nie wiemy, jak długo będziemy 
żyli i czy dany nam czas przeżyjemy               
w zdrowiu i szczęściu.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że czas 
nam dany dobiegnie kiedyś końca. Dlatego 
nie wolno nam zaprzepaścić niczego z tego, 
co zostało nam ofiarowane. Każdy poda-
rowany dzień jest bowiem wyrazem Bożego 
miłosierdzia i wyjątkową okazją do poprawy 
naszego życia.

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

Ekstremalna Droga Krzyżowa . . . . . . . . . . . 4

Po co nam Wielki Post? . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pasyjny Dzień Młodych . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Nabożeństwa wielkopostne
w naszej parafii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Terminy rekolekcji wielkopostnych . . . . . . . 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 
Wj 3, 1-8a. 13-15

Czytanie z Księgi Wyjścia: Gdy Mojżesz pasł 
owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana 
Madianitów, zaprowadził owce w głąb 
pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. 
Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w 
płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz 
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie 
spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział 
do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu 
niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się 
nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że 
podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do 
niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, 
Mojżeszu!». On zaś odpowiedział: «Oto 
jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! 
Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą». 
Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem 
ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił 
twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na 
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem 
się narzekań jego na ciemięzców, znam 
więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go 
wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej 
ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do 
ziemi, która opływa w mleko i miód». 
Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do 
Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 
posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie 
zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam 
powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszo-
wi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak 
powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie 
do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 
«Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię 
moje na wieki i to jest moje zawołanie na 
najdalsze pokolenia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, 
co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapomi-
naj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
swoje dzieła synom Izraela.

L I T U R G I A S Ł O W A
5.

7.

9.

10.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 17

Pan mówi: Nawracajcie się, 
bliskie jest królestwo niebieskie.

EWANGELIA  
Łk 13, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo-
wiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwaliła się wieża          
w Siloam i zabiła ich, było większymi wino-
wajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przy-
chodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie 
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 
wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, 
jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i 
obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli 
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Oto słowo Pańskie

4.

Zaprasza na wystawę malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej

6.

W zeszłą niedzelę zebraliśmy 2759 PLN na 
pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 1-6. 10-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Nie chciał-
bym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi 
ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod 
obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i 
wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, 
w obłoku i w morzu; wszyscy też spoży-
wali ten sam pokarm duchowy i pili ten 
sam duchowy napój. Pili zaś z towarzy-
szącej im duchowej skały, a skałą był 
Chrystus. Lecz w większości z nich nie 
upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na 
pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mo-
gło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy 
nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła 
pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy 
z nich szemrali – i zostali wytraceni przez 
dokonującego zagłady. A wszystko to 
przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku pou-
czeniu nas, których dosięga kres czasów. 
Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, 
baczy, aby nie upadł.

Oto słowo Boże

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