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Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane
jest w każdy piątek Wielkiego Postu w na-
stępujących godzinach: o 12.30. – dla doro-
słych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – 
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

W Niedzielę Palmową u naszych mini-
strantów będzie można nabyć palmy i po-
cztówki, wspierając w ten sposób fundusz 
ministrancki. Ofiary zebrane w tym roku 
będą przeznaczone na wyjazd wakacyjny 
ministrantów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do śpie-
wania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek i 
w Wielką Sobotę. Nauka śpiewu w każdą 
niedzielę zaraz po nabożeństwie Gorzkich
Żali w Kanonii. Przypominamy, że Ciemna
Jutrznia jest modlitwą brewiarzową o spe-
cjalnej, dostosowanej do dni Triduum treści. 
Jest ona wyrazem naszego czuwania
z Chrystusem, a zarazem oczekiwaniem na
Jego zmartwychwstanie. 

W następną niedzielę 14 kwietnia, w koś-
ciele odbędzie się ostatnie spotkanie dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. Spotkanie rozpoczyna się 
katechezą w kościele o godz. 11.00. Na
tym spotkaniu nie będzie nauki śpiewu, 
dlatego dzieci przychodzą z rodzicami.

8.

W Klimatach:

Zapraszamy dziewczynki i chłopców do 
udziału w procesji rezurekcyjnej w nie-
dzielę Wielkanocną o godz. 6 rano. Dla 
każdego znajdzie się odpowiednia fun-
kcja. Chętne dzieci mogą się zapisywać    
u sióstr katechetek.

Zapraszamy na kolejny kiermasz owoców, 
soków i przetworów owocowych. Kier-
masz odbędzie się przed dzwonnicą w go-
dzinach od 8.00. do 14.00.
W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia br.,            
w dzwonnicy będzie zorganizowany Kier-
masz Wielkanocny. Zapraszamy wszys-
tkich chęnych do udziału w charakterze 
wystawców. Prosimy o zapisywanie się 
dzisiaj u wolontariuszy, w dzwonnicy.
Przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar 
na paczki świąteczne dla najuboższych 
rodzin z naszej parafii.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych    
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- Mieczysława Lewandowskiego
- Jerzego Chlebowskiego
- Sebastiana Lutego
- Władysława Pyzla
- Marię Kowalewską
- Marka Korytek

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

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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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A
6.

4.

7. PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 43, 16-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi 
Pan, który otworzył drogę przez morze i 
ścieżkę przez potężne wody; który wypro-
wadził wozy i konie, także i potężne wojsko; 
upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek 
zostali zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wy-
darzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 
dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy 
nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie 
poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, 
ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą 
zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na 
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, 
aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który 
sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją 
chwałę».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił». 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości.

Idą i płaczą,  
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, 
niosąc swoje snopy. 

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian: Bracia: Wszystko uznaję za 
stratę ze względu na najwyższą wartość po-
znania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla 
Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to 
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i 
znalazł się w Nim – nie mając mojej 
sprawiedliwości,  pochodzącej  z  Prawa,  lecz

EWANGELIA  
J 8, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził 
się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero 
co pochwycono na cudzołóstwie, a posta-
wiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, tę kobietę dopiero co po-
chwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz 
nakazał nam takie kamienować. A Ty co 
powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na pró-
bę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, 
schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 
schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to 
usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. 
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na 
środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł 
do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł 
do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i 
odtąd już nie grzesz».

Oto słowo Pańskie

5.
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10.

Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze 
w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od 
Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: 
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i 
udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że 
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś 
do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, 
że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, 
lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam 
zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już 
zdobyłem, ale to jedno czynię: zapomina-
jąc o tym, co za mną, a wytężając siły ku 
temu, co przede mną, pędzę ku wyzna-
czonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.

 Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 15, 18

Nawróćcie się do Boga waszego, 
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Kącik dla dzieci - Szyfr  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nauka śpiewu Ciemnej Jutrzni . . . . . . . . . . 4

Palmy wielkanocne   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 4

 Jarmark
   Wielkanocny

14 kwietnia 2019 r.

K O M E N T A R Z
Niekiedy cytuje się sentencję łaciń-

ską ,,dura lex, sed lex” czyli ,,twarde prawo, 
ale prawo”, wskazując w ten sposób, że 
prawa zawsze należy przestrzegać. Jednak 
prawo bywa bezwzględne, gdyż nie 
uwzględnia kondycji człowieka tj. jego prze-
żyć, trudnej historii, stanu zdrowia, czy ducha. 

Mistrzami w opacznym rozumieniu a zara-
zem omijaniu prawa byli faryzeusze. I oni dziś 
zgodnie z prawem chcą ukamienować kobietę 
pochwyconą na cudzołóstwie. 

W myśl przepisów Prawa, Chrystus może 
rzucić w kobietę kamieniem. Jednak  Zbawi-
ciel tego nie robi. Jego naturą jest bowiem 
miłość, która objawia się w przebaczeniu,  
a przebaczenie Jezusa to wzięcie na siebie 
grzechów człowieka i okazanie mu miłosier-
dzia. Dlatego grzeszna kobieta doświadcza 
tego, że miłosierdzie odnosi tryumf nad są-
dem. 

Bądźmy zatem i my miłosierni, pamiętając 
zarazem, że sami go bardzo potrzebujemy.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do śpiewania 
Ciemnej Jutrzni 
w Wielki Piątek 
i  w Wielką Sobotę. 

Nauka śpiewu w każdą niedzielę 
zaraz po nabożeństwie Gorzkich 
Żali w Kanonii. 

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

Szyfr

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA

 Wielki Post 
   Wielki Post powoli dobiega końca. Za tydzień Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. Za nami parafialne rekolekcje wielkopostne. W ramach 
przygotowań do świąt paschalnych warto sięgnąć do objawień mistyczki Anny Katarzyny Emmerich wyniesionej na ołtarze przez  św. Jana 
Pawła II (3 października 2004 roku), która próbowała opisywać wizje życia i męki Pana Jezusa. Według tych opisów nakręcono film "Pasja".
   Poniżej zamieszczamy fragment książki "Pasja" opisujący cierpienia Jezusa podczas modlitwy w Ogrójcu. Chcemy w ten sposób zachęcić 
Czytelników "Klimatów św. Anny" do sięgnięcia do naszej parafialnej BIBLIOTEKI po książkę i przeczytanie jej przed nadchodzącymi świętami 
wielkanocnymi. Książkę można pobrać na stronie: http://parafiawilanow.pl/files/pliki/PASJA.pdf

  Była mniej więcej godzina dziewiąta,gdy 
Jezus przybył z uczniami do Getsemane. 
Niebo zalane było światłem księżycowym, 
ale tu w dole panował posępny mrok. Jezus 
też smutniał coraz bardziej, a i Apostołów 
zdjął niepokój, gdy im oznajmił, że zbliża się 
już chwila niebezpieczeństwa. Zatrzyma-
wszy się w ogrodzie Getsemańskim, koło  
altanki z gałęzi, kazał tu zostać ośmiu 
Apostołom, mówiąc: „Pozostańcie tu, a Ja 
pójdę na Moje miejsce, się modlić." Wzią-   
wszy zaś z Sobą Piotra, Jana i Jakuba Star-
szego, przeszedł przez drogę, oddzielającą 
jeden ogród od drugiego, i szedł kilka minut 
nieco pod górę w głąb Ogrodu oliwnego. 
Nieopisany smutek napełniał serce Jego; 
czuł zbliżającą się trwogę i pokusy. Zauwa-
żywszy to Jan, zapytał Go, jak może tak 
trwożyć się, On, który dotychczas zawsze 
wszystkich pocieszał. A Jezus rzekł mu: 
„Smutna jest dusza Moja aż do śmierci." 

Jezus na Górze oliwnej w Ogrójcu 
   Księżyc wychylał jasną tarczę z poza gór; a 
było to przed pełnią. Duszę Jezusa już za-
czynał ogarniać smutek, zwiększający się 
coraz bardziej. Idąc przez dolinę Jozafata, 
rzekł Jezus do Apostołów: „Tutaj przyjdę kie-
dyś znowu, w owym ostatnim dniu, nie tak 
ubogi i opuszczony jak teraz, sądzić cały 
świat; wtenczas to wielu wołać będzie w 
trwodze: góry przykryjcie nas!". Uczniowie nie 
rozumieli słów Jezusa, mniemali jak już nieraz 
tego wieczora, że Jezus z osłabienia i 
znużenia mówi od rzeczy. 
 Skutkiem przyjęcia Najśw. Sakramentu, 
tudzież serdecznej, a uroczystej przemowy 
Jezusa w wieczerniku, byli Apostołowie pełni 
natchnienia, zapału i czułości. Toteż cisnęli 
się koło Jezusa, na różny sposób okazując 
Mu swą miłość i obiecywali nigdy Go nie 
opuścić. Gdy mimo to Jezus przepowiadał im, 
że tak się stanie, Piotr, jak zwykle najgor-
liwszy, zawołał: „Choćby nawet wszyscy się. 
zgorszyli, to ja się nie zgorszę." Na co odrzekł 
mu Jezus: „Zaprawdę, powiadam ci, właśnie 
ty zaprzesz się Mnie trzykroć tej no-cy, nim 
kur zapieje." Piotr nie chciał nawet przypuścić 
coś podobnego, więc rzekł je-szcze: 
„Choćbym na wet miał na śmierć pójść z 
Tobą, to jeszcze nie zaprę się Cie-bie." 
Podobnie zapewniali i inni. Tak szli dalej, 
przystając często, a Jezus czuł coraz więcej 
opadającą Go tęsknotę. Apostołowie starali 
się wszelkimi siłami wytłumaczyć Mu ten 
smutek na sposób ludzki i zapewnić Go, że 
nie ma się czego lękać i trwożyć. Jednak, 
choć z uporem trwali przy swoim, daremne 
były ich perswazje, więc zniechęciwszy się, 
zaczęli wątpić i już pokusa zaczynała się 
wciskać do ich serc. 
   Szli do Getsemane, oddalonego równe pół 
godziny drogi od wieczernika. Ogród oliwny 
był zwykle zamknięty, lecz wielu mieszkań-
ców, a także Apostołowie mieli klucze do 
bramy. Mieszkańcy, nie mający własnych 
ogrodów, urządzali tu nieraz uczty i zabawy. 
Ogród oliwny oddzielony jest drogą od ogro-
du Getsemane i pnie się więcej ku szczytowi 
góry. Jest to ustronny zakątek górski, zasa-
dzony drzewami oliwnymi, pełen grot i tara-
sów; mniejszy od ogrodu getsemańskiego, 
nie jest zamknięty, tylko otoczony wałem z 
ziemi. Z jednej strony jest więcej pielęgno-
wany; i tu są utrzymane w porządku siedze-
nia, ławki do wypoczynku, i obszerne, chło-
dne groty. Każdy może tu sobie obrać miej-
sce ustronne do modlitwy i rozmyślania. Tam, 
gdzie Jezus poszedł się modlić, jest już 
okolica dziksza. 

by tylko ogniem miłości serca 
Swego człowieczego uzbroić 
się przeciw czekającym Go
trwogom i cierpieniom. By za-
dośćuczynić za zaczątek i roz-
wój wszystkich grzechów i złych 
żądz, przyjął najmiłosierniejszy
Jezus z miłości ku nam grze-
sznikom w Swe serce pierwia-
stki wszelkiego oczyszczają-
cego pojednania i mąk zbaw-
czych; dozwolił, by Jego nie-
skończone męki, stanowiące
zadośćuczynienie za nasze nie-
skończone grzechy, przeniknęły 
i przerosły jak drzewo boleści o 
tysiącznych konarach, każdy 
członek Jego świętego Ciała,
każdą cząstkę Jego świętej 
duszy. Tak to, oddany samemu 
owemu Człowieczeństwu, u-
padł Jezus twarzą na ziemię, 
wznosząc w Swym nieskoń-
czonym smutku i trwodze 
gorące modły do Boga. 

Przed sobą widział w nie-
zliczonych obrazach grzechy 
całego świata w całej ich wew-
nętrznej ohydzie i przyjmował je
wszystkie na siebie; w modłach 
Swych ofiarował się zadość-
uczynić przez Swe cierpienia
sprawiedliwości Ojca Niebies-
kiego za wszystkie te winy. 

Z życia naszej parafii
   Ostatnio byliśmy świadkami przykrego wydarzenia w naszym kościele. Po nie-
dzielnej Mszy Świętej do zakrystii weszła poirytowana kobieta i zaczęła strofować 
księdza. Jej oburzenie wywołała homilia, która odnosiła się bezpośrednio do czytanego 
w tym dniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (13, 1-9), a w sposób szczególny 
do słów Pana Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. 
    Kapłan tłumaczył, że to ewangeliczne ostrzeżenie dotyczy także nas, współcześnie 
żyjących. Jest jasnym, konkretnym i wymagającym wezwaniem do przestrzegania 
Bożych przykazań. Ksiądz w swojej nauce, odnosząc się do konkretnych przykładów, 
napominał:

1. Jeśli młodzi ludzie żyją ze sobą jak mąż z żoną bez ślubu kościelnego – trwają 
w grzechu ciężkim.

2. Jeśli osoba rozwiedziona funkcjonuje w związku niesakramentalnym – trwa 
w grzechu ciężkim.

3. Każdy, kto identyfikuje się z tzw. środowiskiem LGBT – to według słów św. 
Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Koryntian „nie odziedziczy Królestwa 
Bożego”       (1 Kor 6, 9).

   Nauka księdza była podyktowana prawdziwą troską o zbawienie powierzonych jego 
duchowemu prowadzeniu parafian., a także gorliwością w wypełnianiu pasterskich 
obowiązków. Powinnością kapłanów jest pokazywać ludziom drogę wiodącą do 
zbawienia, napominać wiernych, by żyli zgodnie z Dekalogiem. Kapłańską odpowie-
dzialnością jest „nastawać w porę i nie w porę”.
   Wspierajmy naszych kapłanów modlitwą, aby rzetelnie, wytrwale i z zapałem 
wywiązywali się z misji powierzonej im przez samego Jezusa Chrystusa. Dziękujmy 
Panu Bogu za naszych księży. 
   Przypominamy, że w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00, w naszym 
kościele odprawiana jest Msza Święta w intencji księży z naszej parafii. Zapraszamy do 
udziału. 

Członkowie Legionu Maryi

Mnóstwo ich było niezliczone, a wśród tego 
morza ohydy uwijał się potworny szatan z pie-
kielnym szyderstwem, z wzrastającą złością  
przesuwając przed oczami duszy Jego coraz 
straszniejsze obrazy grzechów i za każdym 
razem odzywając się do człowieczeństwa 
Jezusa: „Jak to! i to chcesz wziąć na Siebie?   
I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz 
za to wszystko zadośćuczynić? 

Wtem od strony nieba, w której znajduje się 
słońce, gdy wskazuje na słoneczniku czas 
między 10-11-tą godziną rano, spłynął ku 
Jezusowi wąski pas światła, a po nim spuścił 
się ku Niemu szereg aniołów, pokrzepiając i 
umacniając Jezusa upadającego pod brze-
mieniem smutku i trwogi. Reszta groty wy-
pełniona była ohydnymi a strasznymi obra-
zami grzechu, a złe duchy napadały ze 
wszech stron z szyderstwem i złością. Jezus 
przyjmował wszystko na Siebie, choć brzemię 
to było olbrzymie. Serce Jego, jedyne ze 
wszystkich serc, przepełnione było doskonałą 
miłością Boga i ludzi, więc ta bezdeń ohydy, 
ta obrzydliwość i ciężar wszystkich grzechów 
przejmowały to serce przerażeniem i smut-
kiem bez miary. A było tam co widzieć; roku 
nie wystarczyłoby, gdybym chciała wszystko 
opowiedzieć. 

Gdy już cały ten bezmiar winy i grzechów 
ludzkich, i licznych jak morze ohydnych mar 
przesunął się przed duszą Jezusa, a On za to 
wszystko zgodził się być ofiarą przebłagalną i 
sam błagał o zesłanie na Niego wszelkich 
mąk i kar, zaczął szatan trapić Go różnymi 
pokusami, jak niegdyś na puszczy. Przy tym 
rozwijał różne wymyślone na Jezusa cyrogra-
fy i z piekielną bezczelnością podsuwał Mu je 
przed oczy. 

Przypisywał Mu wszystkie błędy Jego ucz-
niów, wszystkie zgorszenia, jakie innym dali, 
obwiniał Go o wywołanie zamieszania i nie-
porządku przez wprowadzanie na świat ja-
kichś nowości i odstępowanie od starych, tra-
dycją uświęconych zwyczajów. Jak najwytra-
wniejszy, najpodstępniejszy Faryzeusz umiał 
szatan wynajdywać coraz nowe zarzuty, co-
raz cięższe, rzekome prze-winienia Jezusa.

Co tylko kusiciel może zarzucić zwykłemu
człowiekowi, szatan nasuwał teraz chwiejnej 
trwogą duszy Jezusa, by zachwiać Jego
wolę; zakryte to bowiem było przed nim, że
Jezus jest Synem Boga, więc kusił Go tylko,
jako zwykłego człowieka, ale niepojęcie
sprawiedliwego. A Boski nasz Zbawiciel tak 
dalece uniżył się w Swym Najśw. Czło-
wieczeństwie, że dopuścił na Siebie i tę
pokusę, jakiej może doznać umierający
święcie człowiek, zastanawiając się nad 
wewnętrzną wartością swych dobrych 
uczynków. By do dna wychylić ten kielich 
przedwstępnych cierpień, dopuścił Jezus, by
kusiciel, nieświadom Jego Boskości, wytykał 
Mu wszystkie dzieła Jego dobroczynności, 
jako zaciągnięte a nie spłacone jeszcze długi 
łaski Bożej. Podstępny kusiciel zarzucał Mu, 
że chce za innych gładzić winy, a Sam nie 
ma żadnej zasługi i ma jeszcze obowiązek 
zadośćuczynić Bogu za łaskę, udzieloną do 
spełnienia niektórych, tak zwanych dobrych 
uczynków.

Współczując z Boskim mym Oblubieńcem,
wciąż spoglądałam na Niego, modliłam się 
z Nim i zwalczałam pokusy i wraz z Nim 
czerpałam pociechę od aniołów.

Fragment książki pt."Pasja"

Męka Pańska wg A.K. Emmerich

pozostali od niej na prawo w naturalnym za-
głębieniu gruntu. Ziemia zniżała się łagodnie
ku grocie, wejście zaś do groty osłonięte było
gęsto krzewami, zwieszającymi się z wysta-
jącej z góry skały, więc wnętrze groty zasło-
nięte było zupełnie przed oczami innych. Gdy 
Jezus odszedł od Apostołów, zwiększało się i 
ścieśniało coraz bardziej tłumne koło stra-
szliwych mar w koło Niego. Serce Pana na-
pełniało się coraz bardziej smutkiem i trwogą. 
Z lękiem cofnął się na modlitwę do groty,
podobnie jak ktoś szukający schronienia 
przed gwałtowną, nawałnicą, lecz groźne
straszydła poszły za Nim i do wnętrza groty,
przybierając coraz wyraźniejsze kształty.

Zdawało się, że szczupła ta grota obejmuje
w swym wnętrzu ohydne i straszne obrazy
wszystkich grzechów, wszystkich żądz i ich 
następstw, i kar od upadku pierwszego czło-
wieka aż do końca świata. I nie darmo obra-
ła na to Opatrzność Boża tę grotę; tu bowiem 
wypędzeni z Raju Adam i Ewa po raz 
pierwszy zetknęli się z niegościnną ziemią, tu
w tej grocie opłakiwali grzech swój, z lękiem
patrzyli w przyszłość. - A teraz Jezus przyj-
mował tu na Siebie grzechy całego świata, 
będące wynikiem tego jedynego grzechu 
pierworodnego. - Łaską Bożą oświecona,
czułam wyraźnie, że Jezus zgadzając się te-
raz na zniesienie czekających Go mąk, ofia-
rowując Siebie samego na zadośćuczynienie
Boskiej sprawiedliwości za grzechy świata, 
Boskość Swą niejako ściślej połączył z 
Najśw. Trójcą, by z nieskończonej dla nas 
miłości, oddać się za grzechy świata całej 
grozie i ogromowi smutku i cierpienia, głów-
nie w swym najczystszym, najwrażliwszym
człowieczeństwie prawdziwym, a niewinnym,

   Rozglądnąwszy się w koło, ujrzał Jezus zbli-
żające się ze wszech stron strachy i pokusy, 
jakby kłęby chmur, pełne strasznych mar; 
wtedy to rzekł do trzech towarzyszów: Zo-
stańcie tu, czuwajcie ze Mną i módlcie się, 
abyście nie weszli w pokuszenie!" 
   Była tu pod wystającym załomem skalnym 
grota około, sześć  stóp w głąb; Apostołowie; 

Rozwiązanie na stronie 4 
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NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA

Wielki Post 
Wielki Post powoli dobiega końca. Za tydzień Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. Za nami parafialne rekolekcje wielkopostne. W ramach 

przygotowań do świąt paschalnych warto sięgnąć do objawień mistyczki Anny Katarzyny Emmerich wyniesionej na ołtarze przez św. Jana
Pawła II (3 października 2004 roku), która próbowała opisywać wizje życia i męki Pana Jezusa. Według tych opisów nakręcono film "Pasja".

Poniżej zamieszczamy fragment książki "Pasja" opisujący cierpienia Jezusa podczas modlitwy w Ogrójcu. Chcemy w ten sposób zachęcić
Czytelników "Klimatów św. Anny" do sięgnięcia do naszej parafialnej BIBLIOTEKI po książkę i przeczytanie jej przed nadchodzącymi świętami 
wielkanocnymi. Książkę można pobrać na stronie: http://parafiawilanow.pl/files/pliki/PASJA.pdf

Była mniej więcej godzina dziewiąta,gdy 
Jezus przybył z uczniami do Getsemane. 
Niebo zalane było światłem księżycowym, 
ale tu w dole panował posępny mrok. Jezus 
też smutniał coraz bardziej, a i Apostołów 
zdjął niepokój, gdy im oznajmił, że zbliża się 
już chwila niebezpieczeństwa. Zatrzyma-
wszy się w ogrodzie Getsemańskim, koło  
altanki z gałęzi, kazał tu zostać ośmiu 
Apostołom, mówiąc: „Pozostańcie tu, a Ja 
pójdę na Moje miejsce, się modlić." Wzią-   
wszy zaś z Sobą Piotra, Jana i Jakuba Star-
szego, przeszedł przez drogę, oddzielającą 
jeden ogród od drugiego, i szedł kilka minut 
nieco pod górę w głąb Ogrodu oliwnego. 
Nieopisany smutek napełniał serce Jego; 
czuł zbliżającą się trwogę i pokusy. Zauwa-
żywszy to Jan, zapytał Go, jak może tak 
trwożyć się, On, który dotychczas zawsze 
wszystkich pocieszał. A Jezus rzekł mu: 
„Smutna jest dusza Moja aż do śmierci." 

Jezus na Górze oliwnej w Ogrójcu 
Księżyc wychylał jasną tarczę z poza gór; a 

było to przed pełnią. Duszę Jezusa już za-
czynał ogarniać smutek, zwiększający się 
coraz bardziej. Idąc przez dolinę Jozafata, 
rzekł Jezus do Apostołów: „Tutaj przyjdę kie-
dyś znowu, w owym ostatnim dniu, nie tak 
ubogi i opuszczony jak teraz, sądzić cały 
świat; wtenczas to wielu wołać będzie w 
trwodze: góry przykryjcie nas!". Uczniowie nie 
rozumieli słów Jezusa, mniemali jak już nieraz 
tego wieczora, że Jezus z osłabienia i 
znużenia mówi od rzeczy. 

Skutkiem przyjęcia Najśw. Sakramentu, 
tudzież serdecznej, a uroczystej przemowy 
Jezusa w wieczerniku, byli Apostołowie pełni 
natchnienia, zapału i czułości. Toteż cisnęli 
się koło Jezusa, na różny sposób okazując 
Mu swą miłość i obiecywali nigdy Go nie 
opuścić. Gdy mimo to Jezus przepowiadał im, 
że tak się stanie, Piotr, jak zwykle najgor-
liwszy, zawołał: „Choćby nawet wszyscy się. 
zgorszyli, to ja się nie zgorszę." Na co odrzekł 
mu Jezus: „Zaprawdę, powiadam ci, właśnie 
ty zaprzesz się Mnie trzykroć tej no-cy, nim 
kur zapieje." Piotr nie chciał nawet przypuścić 
coś podobnego, więc rzekł je-szcze: 
„Choćbym na wet miał na śmierć pójść z 
Tobą, to jeszcze nie zaprę się Cie-bie." 
Podobnie zapewniali i inni. Tak szli dalej, 
przystając często, a Jezus czuł coraz więcej 
opadającą Go tęsknotę. Apostołowie starali 
się wszelkimi siłami wytłumaczyć Mu ten 
smutek na sposób ludzki i zapewnić Go, że 
nie ma się czego lękać i trwożyć. Jednak, 
choć z uporem trwali przy swoim, daremne 
były ich perswazje, więc zniechęciwszy się, 
zaczęli wątpić i już pokusa zaczynała się 
wciskać do ich serc. 

Szli do Getsemane, oddalonego równe pół 
godziny drogi od wieczernika. Ogród oliwny 
był zwykle zamknięty, lecz wielu mieszkań-
ców, a także Apostołowie mieli klucze do 
bramy. Mieszkańcy, nie mający własnych 
ogrodów, urządzali tu nieraz uczty i zabawy. 
Ogród oliwny oddzielony jest drogą od ogro-
du Getsemane i pnie się więcej ku szczytowi 
góry. Jest to ustronny zakątek górski, zasa-
dzony drzewami oliwnymi, pełen grot i tara-
sów; mniejszy od ogrodu getsemańskiego, 
nie jest zamknięty, tylko otoczony wałem z 
ziemi. Z jednej strony jest więcej pielęgno-
wany; i tu są utrzymane w porządku siedze-
nia, ławki do wypoczynku, i obszerne, chło-
dne groty. Każdy może tu sobie obrać miej-
sce ustronne do modlitwy i rozmyślania. Tam, 
gdzie Jezus poszedł się modlić, jest już 
okolica dziksza. 

by tylko ogniem miłości serca 
Swego człowieczego uzbroić 
się przeciw czekającym Go 
trwogom i cierpieniom. By za-
dośćuczynić za zaczątek i roz-
wój wszystkich grzechów i złych 
żądz, przyjął najmiłosierniejszy 
Jezus z miłości ku nam grze-
sznikom w Swe serce pierwia-
stki wszelkiego oczyszczają-
cego pojednania i mąk zbaw-
czych; dozwolił, by Jego nie-
skończone męki, stanowiące 
zadośćuczynienie za nasze nie-
skończone grzechy, przeniknęły 
i przerosły jak drzewo boleści  o  
tysiącznych konarach, każdy 
członek Jego świętego Ciała, 
każdą cząstkę Jego świętej 
duszy. Tak to, oddany samemu 
owemu Człowieczeństwu, u-
padł Jezus twarzą na ziemię, 
wznosząc w Swym nieskoń-
czonym smutku i trwodze 
gorące modły do Boga.  
  Przed sobą widział w nie-
zliczonych obrazach grzechy 
całego świata w całej ich wew-
nętrznej ohydzie i przyjmował je 
wszystkie na siebie; w modłach 
Swych ofiarował się zadość-
uczynić przez Swe cierpienia 
sprawiedliwości Ojca Niebies-
kiego za wszystkie te winy. 

Z życia naszej parafii
Ostatnio byliśmy świadkami przykrego wydarzenia w naszym kościele. Po nie-

dzielnej Mszy Świętej do zakrystii weszła poirytowana kobieta i zaczęła strofować 
księdza. Jej oburzenie wywołała homilia, która odnosiła się bezpośrednio do czytanego 
w tym dniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (13, 1-9), a w sposób szczególny 
do słów Pana Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. 

Kapłan tłumaczył, że to ewangeliczne ostrzeżenie dotyczy także nas, współcześnie
żyjących. Jest jasnym, konkretnym i wymagającym wezwaniem do przestrzegania
Bożych przykazań. Ksiądz w swojej nauce, odnosząc się do konkretnych przykładów, 
napominał:

1. Jeśli młodzi ludzie żyją ze sobą jak mąż z żoną bez ślubu kościelnego – trwają 
w grzechu ciężkim.

2. Jeśli osoba rozwiedziona funkcjonuje w związku niesakramentalnym – trwa 
w grzechu ciężkim.

3. Każdy, kto identyfikuje się z tzw. środowiskiem LGBT – to według słów św. 
Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Koryntian „nie odziedziczy Królestwa 
Bożego” (1 Kor 6, 9).

Nauka księdza była podyktowana prawdziwą troską o zbawienie powierzonych jego
duchowemu prowadzeniu parafian., a także gorliwością w wypełnianiu pasterskich 
obowiązków. Powinnością kapłanów jest pokazywać ludziom drogę wiodącą do 
zbawienia, napominać wiernych, by żyli zgodnie z Dekalogiem. Kapłańską odpowie-
dzialnością jest „nastawać w porę i nie w porę”.

Wspierajmy naszych kapłanów modlitwą, aby rzetelnie, wytrwale i z zapałem 
wywiązywali się z misji powierzonej im przez samego Jezusa Chrystusa. Dziękujmy 
Panu Bogu za naszych księży. 

Przypominamy, że w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00, w naszym
kościele odprawiana jest Msza Święta w intencji księży z naszej parafii. Zapraszamy do
udziału.

Członkowie Legionu Maryi

Mnóstwo ich było niezliczone, a wśród tego 
morza ohydy uwijał się potworny szatan z pie-
kielnym szyderstwem, z wzrastającą złością  
przesuwając przed oczami duszy Jego coraz 
straszniejsze obrazy grzechów i za każdym 
razem odzywając się do człowieczeństwa 
Jezusa: „Jak to! i to chcesz wziąć na Siebie?   
I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz 
za to wszystko zadośćuczynić? 
   Wtem od strony nieba, w której znajduje się 
słońce, gdy wskazuje na słoneczniku czas 
między 10-11-tą godziną rano, spłynął ku 
Jezusowi wąski pas światła, a po nim spuścił 
się ku Niemu szereg aniołów, pokrzepiając i 
umacniając Jezusa upadającego pod brze-
mieniem smutku i trwogi. Reszta groty wy-
pełniona była ohydnymi a strasznymi obra-
zami grzechu, a złe duchy napadały ze 
wszech stron z szyderstwem i złością. Jezus 
przyjmował wszystko na Siebie, choć brzemię 
to było olbrzymie. Serce Jego, jedyne ze 
wszystkich serc, przepełnione było doskonałą 
miłością Boga i ludzi, więc ta bezdeń ohydy, 
ta obrzydliwość i ciężar wszystkich grzechów 
przejmowały to serce przerażeniem i smut-
kiem bez miary. A było tam co widzieć; roku 
nie wystarczyłoby, gdybym chciała wszystko 
opowiedzieć.    
   Gdy już cały ten bezmiar winy i grzechów 
ludzkich, i licznych jak morze ohydnych mar 
przesunął się przed duszą Jezusa, a On za to 
wszystko zgodził się być ofiarą przebłagalną i 
sam błagał o zesłanie na Niego wszelkich 
mąk i kar, zaczął szatan trapić Go różnymi 
pokusami, jak niegdyś na puszczy. Przy tym 
rozwijał różne wymyślone na Jezusa cyrogra-
fy i  z piekielną bezczelnością podsuwał Mu je 
przed oczy. 

   Przypisywał Mu wszystkie błędy Jego ucz-
niów, wszystkie zgorszenia, jakie innym dali,  
obwiniał Go o wywołanie zamieszania i nie-
porządku przez wprowadzanie na świat ja-
kichś nowości i odstępowanie od starych, tra-
dycją uświęconych zwyczajów. Jak najwytra-
wniejszy, najpodstępniejszy Faryzeusz umiał 
szatan wynajdywać coraz nowe zarzuty, co-
raz cięższe, rzekome prze-winienia Jezusa.
   Co tylko kusiciel może zarzucić zwykłemu 
człowiekowi, szatan nasuwał teraz chwiejnej 
trwogą duszy Jezusa, by zachwiać Jego 
wolę; zakryte to bowiem było przed nim, że 
Jezus jest Synem Boga, więc kusił Go tylko, 
jako zwykłego człowieka, ale niepojęcie 
sprawiedliwego. A Boski nasz Zbawiciel tak 
dalece uniżył się w Swym Najśw. Czło-
wieczeństwie, że dopuścił na Siebie i tę 
pokusę, jakiej może doznać umierający 
święcie człowiek, zastanawiając się nad 
wewnętrzną wartością swych dobrych 
uczynków. By do dna wychylić ten kielich 
przedwstępnych cierpień, dopuścił Jezus, by 
kusiciel, nieświadom Jego Boskości, wytykał 
Mu wszystkie dzieła Jego dobroczynności, 
jako zaciągnięte a nie spłacone jeszcze długi 
łaski Bożej. Podstępny kusiciel zarzucał Mu, 
że chce za innych gładzić winy, a Sam nie 
ma żadnej zasługi i ma jeszcze obowiązek 
zadośćuczynić Bogu za łaskę, udzieloną do 
spełnienia niektórych, tak zwanych dobrych 
uczynków.
   Współczując z Boskim mym Oblubieńcem, 
wciąż spoglądałam na Niego, modliłam się  
z Nim i zwalczałam pokusy i wraz z Nim 
czerpałam pociechę od aniołów. 

Fragment książki pt."Pasja"

Męka Pańska wg A.K. Emmerich

pozostali od niej na prawo w naturalnym za-
głębieniu gruntu. Ziemia zniżała się łagodnie 
ku grocie, wejście zaś do groty osłonięte było 
gęsto krzewami, zwieszającymi się z wysta-
jącej z góry skały, więc wnętrze groty zasło-
nięte było zupełnie przed oczami innych. Gdy 
Jezus odszedł od Apostołów, zwiększało się i 
ścieśniało coraz bardziej tłumne koło stra-
szliwych mar w koło Niego. Serce Pana na-
pełniało się coraz bardziej smutkiem i trwogą. 
Z lękiem cofnął się na modlitwę do groty, 
podobnie jak ktoś szukający schronienia 
przed gwałtowną, nawałnicą, lecz groźne 
straszydła poszły za Nim i do wnętrza groty, 
przybierając coraz wyraźniejsze kształty.
  Zdawało się, że szczupła ta grota obejmuje 
w swym wnętrzu ohydne i straszne obrazy 
wszystkich grzechów, wszystkich żądz i ich 
następstw, i kar od upadku pierwszego czło-
wieka aż do końca świata. I nie darmo  obra-
ła na to Opatrzność Boża tę grotę; tu bowiem 
wypędzeni z Raju Adam i Ewa po raz 
pierwszy zetknęli się z niegościnną ziemią, tu 
w tej grocie opłakiwali grzech swój, z lękiem 
patrzyli w przyszłość. - A teraz Jezus przyj-
mował tu na Siebie grzechy całego świata, 
będące wynikiem tego jedynego grzechu 
pierworodnego. - Łaską Bożą oświecona, 
czułam wyraźnie, że Jezus zgadzając się te-
raz na zniesienie czekających Go mąk, ofia-
rowując Siebie samego na zadośćuczynienie 
Boskiej sprawiedliwości za grzechy świata, 
Boskość Swą niejako ściślej połączył z 
Najśw. Trójcą, by z nieskończonej dla nas 
miłości, oddać się za grzechy świata całej 
grozie i ogromowi smutku i cierpienia, głów-
nie w swym najczystszym, najwrażliwszym 
człowieczeństwie prawdziwym, a niewinnym, 

Rozglądnąwszy się w koło, ujrzał Jezus zbli-
żające się ze wszech stron strachy i pokusy, 
jakby kłęby chmur, pełne strasznych mar; 
wtedy to rzekł do trzech towarzyszów: Zo-
stańcie tu, czuwajcie ze Mną i módlcie się, 
abyście nie weszli w pokuszenie!" 

Była tu pod wystającym załomem skalnym 
grota około, sześć stóp w głąb; Apostołowie; 

Rozwiązanie na stronie 4 

http://parafiawilanow.pl/files/pliki/PASJA.pdf
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Zapraszamy do kupowania 
palm wielkanocnych u naszych 

ministrantów. 

Dochód ze sprzedaży 
jest przeznaczony na wyjazd 

wakacyjny ministrantów.
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Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane 
jest w każdy piątek Wielkiego Postu w na-
stępujących godzinach: o 12.30. – dla doro-
słych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – 
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

W Niedzielę Palmową u naszych mini-
strantów będzie można nabyć palmy i po-
cztówki, wspierając w ten sposób fundusz 
ministrancki. Ofiary zebrane w tym roku 
będą przeznaczone na wyjazd wakacyjny 
ministrantów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do śpie-
wania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek i   
w Wielką Sobotę. Nauka śpiewu w każdą 
niedzielę zaraz po nabożeństwie Gorzkich 
Żali w Kanonii. Przypominamy, że Ciemna 
Jutrznia jest modlitwą brewiarzową o spe-
cjalnej, dostosowanej do dni Triduum treści. 
Jest ona wyrazem naszego czuwania  
z Chrystusem, a zarazem oczekiwaniem na 
Jego zmartwychwstanie. 

W następną niedzielę 14 kwietnia, w koś-
ciele odbędzie się ostatnie spotkanie dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św. Spotkanie rozpoczyna się 
katechezą w kościele o godz. 11.00. Na 
tym spotkaniu nie będzie nauki śpiewu, 
dlatego dzieci przychodzą z rodzicami. 

8.

W Klimatach:

Zapraszamy dziewczynki i chłopców do 
udziału w procesji rezurekcyjnej w nie-
dzielę Wielkanocną o godz. 6 rano. Dla 
każdego znajdzie się odpowiednia fun-
kcja. Chętne dzieci mogą się zapisywać    
u sióstr katechetek.

Zapraszamy na kolejny kiermasz owoców, 
soków i przetworów owocowych. Kier-
masz odbędzie się przed dzwonnicą w go-
dzinach od 8.00. do 14.00.
W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia br.,            
w dzwonnicy będzie zorganizowany Kier-
masz Wielkanocny. Zapraszamy wszys-
tkich chęnych do udziału w charakterze 
wystawców. Prosimy o zapisywanie się 
dzisiaj u wolontariuszy, w dzwonnicy.
Przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar 
na paczki świąteczne dla najuboższych 
rodzin z naszej parafii.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych    
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- Mieczysława Lewandowskiego
- Jerzego Chlebowskiego
- Sebastiana Lutego
- Władysława Pyzla
- Marię Kowalewską
- Marka Korytek

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie  a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.

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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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.

L I T U R G I A S Ł O W A
 6.

Niekiedy cytuje się sentencję łaciń-
ską ,,dura lex, sed lex” czyli ,,twarde prawo, 
ale prawo”, wskazując w ten sposób, że 
prawa zawsze należy przestrzegać. Jednak 
prawo bywa bezwzględne, gdyż nie 
uwzględnia kondycji człowieka tj. jego prze-
żyć, trudnej historii, stanu zdrowia, czy ducha. 

Mistrzami w opacznym rozumieniu a zara-
zem omijaniu prawa byli faryzeusze. I oni dziś 
zgodnie z prawem chcą ukamienować kobietę 
pochwyconą na cudzołóstwie. 

W myśl prze-pisów Prawa, Chrystus może 
rzucić w kobietę kamieniem. Jednak Zbawi-
ciel tego nie robi. Jego naturą jest bowiem 
miłość, która objawia się w przebaczeniu,         
a przebaczenie Jezusa to wzięcie na siebie 
grzechów człowieka i okazanie mu miłosier-
dzia. Dlatego grzeszna kobieta doświadcza 
tego, że miłosierdzie odnosi tryumf nad są-
dem. 

Bądźmy zatem i my miłosierni, pamiętając 
zarazem, że sami go bardzo potrzebujemy.

4.

K O M E N T A R Z

 7. PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 43, 16-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi 
Pan, który otworzył drogę przez morze i 
ścieżkę przez potężne wody; który wypro-
wadził wozy i konie, także i potężne wojsko; 
upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek 
zostali zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wy-
darzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 
dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy 
nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie 
poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, 
ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą 
zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na 
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, 
aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który 
sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją 
chwałę».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczydla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił». 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości.

Idą i płaczą,  
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, 
niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian: Bracia: Wszystko uznaję za 
stratę ze względu na najwyższą wartość po-
znania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla 
Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to 
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i 
znalazł się w Nim – nie mając mojej 
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz

EWANGELIA  
J 8, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził 
się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero 
co pochwycono na cudzołóstwie, a posta-
wiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, tę kobietę dopiero co po-
chwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz 
nakazał nam takie kamienować. A Ty co 
powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na pró-
bę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, 
schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 
schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to 
usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. 
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na 
środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł 
do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł 
do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i 
odtąd już nie grzesz».

Oto słowo Pańskie

5.

  9.   

10.

Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze 
w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od 
Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: 
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i 
udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że 
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś 
do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, 
że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, 
lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam 
zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już 
zdobyłem, ale to jedno czynię: zapomina-
jąc o tym, co za mną, a wytężając siły ku 
temu, co przede mną, pędzę ku wyzna-
czonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 15, 18

Nawróćcie się do Boga waszego, 
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Kącik dla dzieci - Szyfr . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Palmy wielkanocne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jarmark
   Wielkanocny

14 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do śpiewania 
Ciemnej Jutrzni 
w Wielki Piątek 
i  w Wielką Sobotę. 

Nauka śpiewu w każdą niedzielę 
zaraz po nabożeństwie Gorzkich 
Żali w Kanonii. 
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