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Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania Pa-
schalnego Misterium. Uroczysta procesja   
z palmami odbędzie się przed Mszą o godz 
10.00. Uroczyste wejście i poświęcenie 
palm odbędzie się przed każdą Mszą św.
Dziś 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.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Za udział w 
Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. Po na-
bożeństwie modlić się będziemy za zmar-
łych polecanych w wypominkach rocznych.
Zapraszamy dziewczynki i chłopców do 
udziału w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę 
Wielkanocną o godz. 6.00. 
Z sakramentu pokuty będzie można sko-
rzystać codziennie od Wielkiego Ponie-
działku do Wielkiej Środy, od godz. 16.00.
Prosimy nie odkładać spowiedzi na święta, 
które rozpoczynamy Świętym Triduum Pa-
schalnym w Wielki Czwartek.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eu-
charystii. Przed południem wszyscy ka-
płani, pod przewodnictwem biskupa, spra-
wują Mszę św. z poświęceniem olejów 
krzyżma i chorych w Archikatedrze War-
szawskiej. W tym dniu w kościołach pa-
rafialnych sprawuje się jedną Mszę św.      
W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej będziemy sprawować o godz. 
18.00. Po Mszy św. przeniesiemy Najświę-
tszy Sakrament do Kaplicy Przechowania. 
Adoracja, którą poprowadzą zespoły pa-
rafialne, będzie trwała do godz. 22.00.
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W Klimatach:

o godz. 20.00.
Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego o godz. 6.00. 
Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30; 
10.00; 11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następujące-
go porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00.
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki 
Boskiej Miłosiernej zwraca się z prośbą do
wszystkich pragnących zanurzyć się 

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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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan Bóg 
mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym sło-
wem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cof-
nąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 
moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan 
Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły 
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak 
głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto słowo Boże

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

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie 
patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowa-
mi: «Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, 
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, 
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,  
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba,  
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian: Bracia: Chrystus Jezus, istniejąc 
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposob-
ności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogo-
łocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stając się podobnym do ludzi. A w zewnę-
trznej postaci uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stając się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też 
Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Je-
zusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku 
chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

6.

9.   

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i 
darował Mu imię ponad wszelkie imię.

EWANGELIA  
Łk 22, 14 – 23, 56

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa we-
dług Świętego Łukasza:
+ – słowa Chrystusa 
E. – słowa Ewangelisty 
I. – słowa innych osób pojedynczych 
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Ostatnia Pascha
E. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u
stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:
+ Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę
z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powia-
dam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się
spełni w królestwie Bożym.
E. Potem wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, rzekł: + Weźcie go i podzielcie mię-
dzy siebie; albowiem powiadam wam: odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Ustanowienie Eucharystii
E. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dzięk-
czynienie, połamał go i podał im, mówiąc:+ To
jest Ciało moje, które za was będzie wydane:
to czyńcie na moją pamiątkę! E. Tak samo i
kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: + Ten
kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej,
która za was będzie wylana.

Zapowiedź zdrady
Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie 
na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odcho-
dzi według tego, jak było postanowione, lecz 
biada temu człowiekowi, przez którego będzie 
wydany. E. A oni zaczęli wypytywać jeden 
drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić.

Spór o pierwszeństwo 
Powstał również spór między nimi o to, który    
z nich zdaje się być największy. Lecz On rzekł 
do nich: + Królowie narodów panują nad nimi, 
a ich władcy przybierają miano dobro-
czyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. 
Lecz największy między wami niech będzie 
jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż 
bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za 
stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto 
siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was 
jako ten, kto służy. Wy wytrwaliście przy Mnie 
w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja 
przekazuję wam królestwo, jak Mnie przeka-
zał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim 
jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na 
tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela.

Ciąg dalszy Ewangelii na stronie 2

Tajemnica Serca Jezusa – 
wielkie i „małe” Triduum  . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ciemna Jutrznia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Palmy wielkanocne   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 4
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K O M E N T A R Z
Dziś, obchodząc Niedzielę Palmową, nie 

wspominamy tragicznego wydarzenia z  życia 
Jezusa, ale celebrujemy Jego zwycięstwo, 
dokonane na drzewie krzyża. Chrystus jako 
Mesjasz i Król, bierze w posiadanie 
Jerozolimę-święte miasto królewskie. Pragnie 
tym samym wskazać na swoje nowe 
królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co 
go w tym mieście spotka. Wie, że będzie 
odrzucony i skazany na śmierć. Jednak 
inauguruje nowe Królestwo, które nie jest 
tworem ludzkim,, ale Bożym. I do tego 
Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, 
królem, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do 
śmierci i to śmierci krzyżowej.

Triumfalny wjazd do miasta świętego, jest 
zapowiedzią naszej życiowej pielgrzymki, do 
której celu wprowadzi nas kiedyś Chrystus, 
kiedy przyjdzie w chwale na końcu świata.

Wielki Piątek 
i  Wielka Sobota

godz. 7.00. w kościele.

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy porannej zwanej 
Ciemną Jutrznią. 

w Bożym Miłosierdziu o odprawienie przed 
świętem Miłosierdzia, indywidualnie w ciszy 
własnego serca nowenny, którą nakazał 
Pan Jezus w objawieniach św. Siostrze
Faustynie słowami: ,,Pragnę, abyś przez te
dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju
Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i 
ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na 
trudy życia, a szczególnie w śmierci go-
dzinie.’’ Nowennę rozpoczynamy w Wielki 
Piątek, 19 kwietnia, a kończymy w sobotę 
27 kwietnia przed Świętem Miłosierdzia.
Przed kościołem członkowie Kół Żywego
Różańca zbierają ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego.
U naszych ministrantów można nabyć 
palmy, wspierając w ten sposób fundusz 
ministrancki. Ofiary zebrane w tym roku
będą przeznaczone na wyjazd ministrantów
na wycieczkę.
Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny do
dzwonnicy.
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W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę za-
praszamy do wspólnej modlitwy porannej 
zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę
rozpoczniemy o godz. 7.00. w kościele.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00.
Rozważania męki Pańskiej przy stacjach
kalwarii wilanowskiej prowadzić będą
przedstawiciele poszczególnych grup
parafialnych.
W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu
rozważamy mękę Pana Jezusa i adoru-
jemy krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpo-
cznie się o godz. 17.00. Po liturgii adora-
cję Pana Jezusa w Grobie poprowadzą
Siostry Pasjonistki. Przypominamy, że
w tym dniu obowiązuje post ścisły.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę
od godz. 8.00 do 19.00. U naszych mini-
strantów będzie można zaopatrzyć się        
w wodę święconą. 
Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy

17.
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począł zawzięcie twierdzić: I. Na pewno i ten 
był razem z Nim; jest przecież Gali-
lejczykiem. E. Piotr zaś rzekł: I. Człowieku, 
nie wiem, co mówisz. E. I natychmiast, gdy 
on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił 
się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na 
słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, nim 
kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.    
I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Jezus wyszydzony
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, 
naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu 
oczy i pytali: T. Prorokuj, kto Cię uderzył.      
E. Wiele też innych obelg miotali przeciw
Niemu.

Przed Sanhedrynem
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna 
ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali 
przyprowadzić Go przed ich Sanhedryn. 
Rzekli: T. Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz 
nam! E. On im odrzekł: + Jeśli wam powiem, 
nie uwierzycie Mi, a jeśli was zapytam, nie 
dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Czło-
wieczy siedzieć będzie po prawej stronie  
Wszechmocy Bożej. E. Zawołali wszyscy:          
T . W  ięc Ty jesteś Synem Bożym? E. Odpo-
wiedział im: + Tak. Ja Nim jestem. E. A oni 
zawołali: T. Na co nam jeszcze potrzeba 
świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust 
Jego.

Jezus przed Piłatem
E. I całe ich zgromadzenie powstało; i popro-
wadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskar-
żać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek
podburza nasz naród, że odwodzi od płace-
nia podatków cezarowi i że siebie podaje za
Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty
jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpo-
wiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył  
arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej
winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i
mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę
po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż
do    tąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy   
człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się    
upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał
Go do Heroda, który w tych dniach również
przebywał w Jerozolimie.

 Podziękowanie naszym kapłanom
W Wielki Czwartek Kościół uroczyście obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucha-

rystii i kapłaństwa. W tym dniu wspólnota parafialna parafii św. Anny w Wilanowie 
modlitwą i treścią życzeń wyraża głęboką wdzięczność za codzienny trud niełatwej 
duszpasterskiej pracy.

Kapłaństwo jest darem dla Kościoła, a my, wierni, z tego daru korzystamy obficie 
od pierwszych dni naszego życia - po kres naszej ziemskiej wędrówki – poprzez 
sakramenty, jakich nam udzielają kapłani ofiarując przy tym własne siły, czas, talent
i serce.

Dziękujemy za obecność w naszym życiu w chwilach dobrych i złych, dziękujemy
za Wasz trud w wypełnianiu kapłańskiej posługi, pomimo - jakże często – zmęczenia 
czy choroby.

Szczęśliwy naród, który ma kapłanów, ołtarze, kościoły…, który jest mocny ofiarą ich 
życia, ich darem czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i bezinteresownej miłości. – mówią 
słowa poety.

Tak jesteśmy szczęśliwi. A Wielki Czwartek jest właśnie takim dniem, kiedy my
parafianie możemy bardzo uroczyście wyrazić naszą wdzięczność, serdeczność i 
zapewnić, że możecie na nas liczyć. 

Jesteśmy świadkami brutalnej wrogości wobec Kościoła i wobec duchowieństwa.
Dlatego zapewniamy Was, Drodzy Kapłani, o naszej modlitwie, o Waszej obecności 
w naszych sercach i wsparciu w każdych okolicznościach.

Życzymy, aby Wasza gorliwa praca i ofiarna posługa spotykała się ze
zrozumieniem, aby przynosiła dobre owoce i obfite plony.

Ad multos plurimos annos!
Wspólnota Parafialna parafii św. Anny w Wilanowie

Obrazki z modlitwą w intencji Księży posługujących w parafii pw. św. Anny i 
w intencji Biskupów Archidiecezji Warszawskiej wyłożone będą w Wielki 
Czwartek na stoliku z prasą katolicką.
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Obietnica dana Piotrowi i zapowiedŦ 
jego upadku 

Szymonie, Szymonie, oto Szatan domagağ siň, 
Ũeby was przesiaĺ jak pszenicň; ale Ja 
prosiğem za tobŃ, Ũeby nie ustağa twoja wiara. 
Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. E. 
On zaŜ rzekğ: I. Panie, z TobŃ got·w jestem iŜĺ 
nawet do wiňzienia i na Ŝmierĺ. E. Lecz Jezus 
odrzekğ: + Powiadam ci, Piotrze, nim zapieje 
dziŜ kogut, ty trzy razy wyprzesz siň tego, Ũe 
Mnie znasz.

Czas walki 
E. I rzekğ do nich: + Czy brak wam byğo czego, 
kiedy was posyğağem bez trzosa, bez torby i 
bez sandağ·w? E. Oni odpowiedzieli: T. Nicze-
go. + Lecz teraz ï E. m·wiğ dalej ï + kto ma 
trzos, niech go weŦmie; tak samo torbň; a kto 
nie ma, niech sprzeda sw·j pğaszcz i niechaj 
kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co 
jest napisane, musi siň speğniĺ na Mnie: 
Zaliczony zostağ do zğoczyŒc·w. To bowiem, 
co siň do Mnie odnosi, dobiega kresu. E. Oni 
rzekli: T. Panie, tu sŃ dwa miecze. E. Odpowie-
dziağ im: + Wystarczy.

Modlitwa i trwoga konania 
E. Potem wyszedğ i udağ siň, wedğug zwyczaju, 
na G·rň OliwnŃ; towarzyszyli Mu takŨe ucznio-
wie. Gdy przyszedğ na miejsce, rzekğ do nich:   
+ M·dlcie siň, abyŜcie nie ulegli pokusie.   
E. A sam oddaliğ siň od nich na odlegğoŜĺ okoğo 
rzutu kamieniem, padğ na kolana i modliğ siň ty-
mi sğowami: + Ojcze, jeŜli chcesz, zabierz ode 
Mnie ten kielich. WszakŨe nie moja wola, lecz 
Twoja niech siň stanie! E. Wtedy ukazağ Mu siň 
anioğ z nieba i pokrzepiağ Go. PogrŃŨony   
w udrňce, jeszcze usilniej siň modliğ, a Jego pot 
byğ jak gňste krople krwi, sŃczŃce siň na zie-
miň. Gdy wstağ od modlitwy i przyszedğ do 
uczni·w, zastağ ich ŜpiŃcych ze smutku. Rzekğ 
do nich: + Czemu Ŝpicie? WstaŒcie i m·dlcie 
siň, abyŜcie nie ulegli pokusie.

Pojmanie Jezusa 
E. Gdy On jeszcze m·wiğ, oto zjawiğ siň tğum.   
A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedğ 
na ich czele i podszedğ do Jezusa, aby Go 
ucağowaĺ. Jezus mu rzekğ: + Judaszu, poca-
ğunkiem wydajesz Syna Czğowieczego?   
E. Towarzysze Jezusa, widzŃc, na co siň za-
nosi, zapytali:   T. Panie, czy mamy uderzyĺ 
mieczem?   E. I kt·ryŜ z nich uderzyğ sğugň 
najwyŨszego kapğana, i odciŃğ mu prawe ucho. 
Lecz Jezus odpowiedziağ: + PrzestaŒcie, 
dosyĺ! E. I dotknŃwszy ucha, uzdrowiğ go. Do 
arcykapğan·w zaŜ, dow·dcy straŨy ŜwiŃtynnej i 
starszych, kt·rzy wyszli przeciw Niemu, Jezus 
rzekğ:+ WyszliŜcie z mieczami i kijami jak na 
zb·jcň? Gdy codziennie bywağem z wami 
w ŜwiŃtyni, nie podnieŜliŜcie rŃk na Mnie, lecz 
to jest wasza godzina i panowanie ciemnoŜci.

Zaparcie się Piotra
E. Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli
do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł
z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dzie-
dzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także
między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go
siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się
uważnie i rzekła: I. I ten był razem z Nim.
E. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: I. Nie
znam Go, kobieto. E. Po chwili zobaczył go
ktoś inny i rzekł: I. I ty jesteś jednym z nich.
E. Piotr odrzekł: I. Człowieku, nie jestem. E. Po
upływie prawie godziny  jeszcze  ktoś  inny  po-

oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do 
nas; przecież nie popełnił On nic godnego 
śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród 
E. A był obowiązany uwalniać im jednego na
święta. Zawołali więc wszyscy razem:
T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!
E. Był on wtrącony do więzienia za jakieś roz-
ruchy powstałe w mieście i za zabójstwo.
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie prze-
mówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj,
ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci:
I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem
w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go
więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nale-
gali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby
Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki.
Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie
zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego
się domagali, a który za bunt i zabójstwo był
wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na
ich wolę.

Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego 
Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Wło-
żyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. 
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, 
które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Je-
zus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozo-
limskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie ra-
czej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto 
bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: 
Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i 
piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać 
do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: 
Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem 
to czynią, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch –złoczyń-
ców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, 
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego 
po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 
Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili mię-dzy 
siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu
Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhe-
drynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże 
teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, 
Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i 
żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydo-
wskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim i heb-
rajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszo-
no, urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz dru-
gi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie 
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 
E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, po-
wiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa
E. Było już około godziny szóstej i mrok oga-
rnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

L I T U R G I A  S Ł O W A Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku roz-
darła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał 
donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mego. E. Po tych słowach 
wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują 
milczenie.

Po zgonie Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik oddał 
chwałę Bogu, mówiąc: I. Istotnie, człowiek
ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy,
któ-re zbiegły się na to widowisko, gdy 
zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się 
w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z da-
leka; a również niewiasty, które Mu towa-
rzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Złożenie Jezusa do grobu
A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imie-
niem Józef, członek Rady. Nie przystał on na 
ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z mia-
sta żydowskiego, Arymatei, i oczekiwał króle-
stwa Bożego. On to udał się do Piłata i 
poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, 
owinął w płótno i złożył w grobie wykutym 
w skale, w którym nikt jeszcze nie był pocho-
wany. Był to dzień Przygotowania i szabat 
zaczynał jaśnieć. Były przy tym niewiasty, 
które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób 
i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. 
Po powrocie przygotowały wonności i olejki; 
lecz zgodnie z przykazaniem zachowały 
spoczynek w szabat.

Oto słowo Pańskie   

od 14.04.19 do 12.05.2019
Módlmy się za kapłanów

i wszystkie osoby konsekrowane         
o umocnienie dla nich, uświęcenie
i prowadzenie Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały otacza

ich opieką.

     

Triduum Paschalne w naszej parafii

godz. 18:00  godz. 17:00 godz. 20:00

Odnawiana i uobecniana przez liturgię 
tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa ma 
na celu proklamację najradośniejszej nowiny: 
zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, szata-
nem i śmiercią.

Ten tryumf Bożego Miłosierdzia, jego zwy-
cięstwo uobecnia się w sakramentach świę-
tych. Z tego też powodu ustanowienie ich 
(początki i źródło) Kościół tak wyraziście i 
jednoznacznie celebruje w Wielkim Triduum 
Paschalnym.

Tajemnica Serca Jezusa – wielkie i „małe” Triduum
W Wielki Czwartek obchodzi pamiątkę usta-

nowienia Najświętszej Eucharystii i kapłań-
stwa. Z kolei w Wielki Piątek przez uroczyste 
rozważanie Męki Pańskiej oraz wywyższenie 
krzyża głosi tajemnicę Odkupienia, tajemnicę 
śmierci Chrystusa, potwierdzoną przebiciem 
Jego Serca. To właśnie w tej celebracji szcze-
gólnie ukazane jest źródło sakramentu pokuty 
(odpuszczania grzechów) oraz cześć dla 
Najświętszego Serca Jezusa. Wreszcie w cią-
gu całej Wielkiej Soboty najmocniejsze 
w swoim liturgicznym wyrazie są milczenie

i głęboka cisza. Ona to wyrasta z konte-
mplacji Ukrzyżowanego, na wzór postawy 
wiary Maryi. Ma oddawać tajemnicę Jej 
Niepokalanego Serca, wielkość Jej wiary i 
ufności. W tej wierze Maryja przewodzi Koś-
ciołowi! Choć to Serce przeszyte było mie-
czem bólu, to jednak pełne jest wdzięczności 
okazywanej Bogu za wielki, zapowiadany od
wieków dar Odkupienia.

Ciąg dalszy artykułu w  Klimatach nr 529 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

O. dr Stanisław Przepierski OP
Źródło: Nasz Dziennik

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota

Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył.   
Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponie-
waż słyszał o Nim i spodziewał się, że zoba-
czy jakiś znak, zdziałany przez Niego. 
Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz 
Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani 
zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 
oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod 
wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 
Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do 
Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się 
przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą    
w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, człon-
ków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich:        
I. Przywiedliście mi tego człowieka pod za-
rzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłu-
chałem Go wobec was i nie znalazłem        
w Nim żadnej winy w sprawach,  o  które  Go



począł zawzięcie twierdzić: I. Na pewno i ten 
był razem z Nim; jest przecież Gali-
lejczykiem. E. Piotr zaś rzekł: I. Człowieku, 
nie wiem, co mówisz. E. I natychmiast, gdy 
on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił 
się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na
słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, nim 
kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.      
I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Jezus wyszydzony
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, 
naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu 
oczy i pytali: T. Prorokuj, kto Cię uderzył. 
E. Wiele też innych obelg miotali przeciw 
Niemu.

Przed Sanhedrynem
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna 
ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali 
przyprowadzić Go przed ich Sanhedryn. 
Rzekli: T. Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz 
nam! E. On im odrzekł: + Jeśli wam powiem, 
nie uwierzycie Mi, a jeśli was zapytam, nie 
dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Czło-
wieczy siedzieć będzie po prawej stronie  
Wszechmocy Bożej. E. Zawołali wszyscy: 
T . W ięc Ty jesteś Synem Bożym? E. Odpo-
wiedział im: + Tak. Ja Nim jestem. E. A oni 
zawołali: T. Na co nam jeszcze potrzeba
świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust 
Jego.

Jezus przed Piłatem
E. I całe ich zgromadzenie powstało; i popro-
wadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskar-
żać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek
podburza nasz naród, że odwodzi od płace-
nia podatków cezarowi i że siebie podaje za
Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty
jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpo-
wiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył 
arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej 
winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i 
mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę 
po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż
do   tąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy   
człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się    
upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał 
Go do Heroda, który w tych dniach również 
przebywał w Jerozolimie.

 Podziękowanie naszym kapłanom
  W Wielki Czwartek Kościół uroczyście obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucha-
rystii i kapłaństwa. W tym dniu wspólnota parafialna parafii św. Anny w Wilanowie 
modlitwą i treścią życzeń wyraża głęboką wdzięczność za codzienny trud niełatwej 
duszpasterskiej pracy.
    Kapłaństwo jest darem dla Kościoła, a my, wierni, z tego daru korzystamy obficie 
od pierwszych dni naszego życia - po kres naszej ziemskiej wędrówki – poprzez 
sakramenty, jakich nam udzielają kapłani ofiarując przy tym własne siły, czas, talent  
i serce.
   Dziękujemy za obecność w naszym życiu w chwilach dobrych i złych, dziękujemy 
za Wasz trud w wypełnianiu kapłańskiej posługi, pomimo - jakże często – zmęczenia 
czy choroby. 
  Szczęśliwy naród, który ma kapłanów, ołtarze, kościoły…, który jest mocny ofiarą ich 
życia, ich darem czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i bezinteresownej miłości. – mówią 
słowa poety. 
  Tak jesteśmy szczęśliwi. A Wielki Czwartek jest właśnie takim dniem, kiedy my 
parafianie możemy bardzo uroczyście wyrazić naszą wdzięczność, serdeczność i 
zapewnić, że możecie na nas liczyć. 
  Jesteśmy świadkami brutalnej wrogości wobec Kościoła i wobec duchowieństwa. 
Dlatego zapewniamy Was, Drodzy Kapłani, o naszej modlitwie, o Waszej obecności 
w naszych sercach i wsparciu w każdych okolicznościach.
   Życzymy, aby Wasza gorliwa praca i ofiarna posługa spotykała się ze 
zrozumieniem, aby przynosiła dobre owoce i obfite plony.

Ad multos plurimos annos!
Wspólnota Parafialna parafii św. Anny w Wilanowie

Obrazki z modlitwą w intencji Księży posługujących w parafii pw. św. Anny i 
w intencji Biskupów Archidiecezji Warszawskiej wyłożone będą w Wielki 
Czwartek na stoliku z  prasą katolicką.
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radości.

Obietnica dana Piotrowi i zapowiedŦ 
jego upadku

Szymonie, Szymonie, oto Szatan domagağ siň, 
Ũeby was przesiaĺ jak pszenicň; ale Ja 
prosiğem za tobŃ, Ũeby nie ustağa twoja wiara. 
Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. E. 
On zaŜ rzekğ: I. Panie, z TobŃ got·w jestem iŜĺ 
nawet do wiňzienia i na Ŝmierĺ. E. Lecz Jezus 
odrzekğ: + Powiadam ci, Piotrze, nim zapieje 
dziŜ kogut, ty trzy razy wyprzesz siň tego, Ũe 
Mnie znasz.

Czas walki 
E. I rzekğ do nich: + Czy brak wam byğo czego, 
kiedy was posyğağem bez trzosa, bez torby i 
bez sandağ·w? E. Oni odpowiedzieli: T. Nicze-
go. + Lecz teraz ï E. m·wiğ dalej ï + kto ma 
trzos, niech go weŦmie; tak samo torbň; a kto 
nie ma, niech sprzeda sw·j pğaszcz i niechaj 
kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co 
jest napisane, musi siň speğniĺ na Mnie: 
Zaliczony zostağ do zğoczyŒc·w. To bowiem, 
co siň do Mnie odnosi, dobiega kresu. E. Oni 
rzekli: T. Panie, tu sŃ dwa miecze. E. Odpowie-
dziağ im: + Wystarczy.

Modlitwa i trwoga konania 
E. Potem wyszedğ i udağ siň, wedğug zwyczaju, 
na G·rň OliwnŃ; towarzyszyli Mu takŨe ucznio-
wie. Gdy przyszedğ na miejsce, rzekğ do nich:   
+ M·dlcie siň, abyŜcie nie ulegli pokusie.   
E. A sam oddaliğ siň od nich na odlegğoŜĺ okoğo 
rzutu kamieniem, padğ na kolana i modliğ siň ty-
mi sğowami: + Ojcze, jeŜli chcesz, zabierz ode 
Mnie ten kielich. WszakŨe nie moja wola, lecz 
Twoja niech siň stanie! E. Wtedy ukazağ Mu siň 
anioğ z nieba i pokrzepiağ Go. PogrŃŨony   
w udrňce, jeszcze usilniej siň modliğ, a Jego pot 
byğ jak gňste krople krwi, sŃczŃce siň na zie-
miň. Gdy wstağ od modlitwy i przyszedğ do 
uczni·w, zastağ ich ŜpiŃcych ze smutku. Rzekğ 
do nich: + Czemu Ŝpicie? WstaŒcie i m·dlcie 
siň, abyŜcie nie ulegli pokusie.

Pojmanie Jezusa
E. Gdy On jeszcze m·wiğ, oto zjawiğ siň tğum.   
A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedğ 
na ich czele i podszedğ do Jezusa, aby Go 
ucağowaĺ. Jezus mu rzekğ: + Judaszu, poca-
ğunkiem wydajesz Syna Czğowieczego?   
E. Towarzysze Jezusa, widzŃc, na co siň za-
nosi, zapytali: T. Panie, czy mamy uderzyĺ 
mieczem? E. I kt·ryŜ z nich uderzyğ sğugň 
najwyŨszego kapğana, i odciŃğ mu prawe ucho. 
Lecz Jezus odpowiedziağ: + PrzestaŒcie, 
dosyĺ! E. I dotknŃwszy ucha, uzdrowiğ go. Do 
arcykapğan·w zaŜ, dow·dcy straŨy ŜwiŃtynnej i 
starszych, kt·rzy wyszli przeciw Niemu, Jezus 
rzekğ:+ WyszliŜcie z mieczami i kijami jak na 
zb·jcň? Gdy codziennie bywağem z wami 
w ŜwiŃtyni, nie podnieŜliŜcie rŃk na Mnie, lecz 
to jest wasza godzina i panowanie ciemnoŜci.

Zaparcie się Piotra
E. Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli
do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł
z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dzie-
dzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także
między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go
siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się
uważnie i rzekła: I. I ten był razem z Nim.
E. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: I. Nie
znam Go, kobieto. E. Po chwili zobaczył go
ktoś inny i rzekł: I. I ty jesteś jednym z nich. 
E. Piotr odrzekł: I. Człowieku, nie jestem. E. Po
upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny po-

oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do
nas; przecież nie popełnił On nic godnego 
śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród 
E. A był obowiązany uwalniać im jednego na
święta. Zawołali więc wszyscy razem:
T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!
E. Był on wtrącony do więzienia za jakieś roz-
ruchy powstałe w mieście i za zabójstwo.
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie prze-
mówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj,
ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci:
I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem
w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go
więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nale-
gali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby
Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki.
Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie
zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego
się domagali, a który za bunt i zabójstwo był
wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na
ich wolę.

Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego
Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Wło-
żyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, 
które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Je-
zus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozo-
limskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie ra-
czej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto 
bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: 
Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i 
piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać 
do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: 
Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem 
to czynią, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch –złoczyń-
ców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, 
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego 
po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 
Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili mię-dzy 
siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu
Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhe-
drynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże 
teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, 
Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i 
żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydo-
wskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim i heb-
rajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszo-
no, urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz dru-
gi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie 
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 
E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, po-
wiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa
E. Było już około godziny szóstej i mrok oga-
rnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

L I T U R G I A S Ł O W A Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku roz-
darła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał 
donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce 
powierzam ducha mego. E. Po tych słowach 
wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują 
milczenie.

Po zgonie Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik oddał 
chwałę Bogu, mówiąc: I. Istotnie, człowiek 
ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, 
któ-re zbiegły się na to widowisko, gdy 
zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się 
w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z da-
leka; a również niewiasty, które Mu towa-
rzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Złożenie Jezusa do grobu
A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imie-
niem Józef, członek Rady. Nie przystał on na 
ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z mia-
sta żydowskiego, Arymatei, i oczekiwał króle-
stwa Bożego. On to udał się do Piłata i 
poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, 
owinął w płótno i złożył w grobie wykutym 
w skale, w którym nikt jeszcze nie był pocho-
wany. Był to dzień Przygotowania i szabat 
zaczynał jaśnieć. Były przy tym niewiasty, 
które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób 
i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. 
Po powrocie przygotowały wonności i olejki; 
lecz zgodnie z przykazaniem zachowały 
spoczynek w szabat.

Oto słowo Pańskie   

od 14.04.19 do 12.05.2019
Módlmy się za kapłanów

i wszystkie osoby konsekrowane         
o umocnienie dla nich, uświęcenie
i prowadzenie Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały otacza

ich opieką.

     

Triduum Paschalne w naszej parafii

godz. 18:00   godz. 17:00 godz. 20:00

 Odnawiana i uobecniana przez liturgię 
tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa ma 
na celu proklamację najradośniejszej nowiny: 
zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, szata-
nem i śmiercią.
 Ten tryumf Bożego Miłosierdzia, jego zwy-
cięstwo uobecnia się w sakramentach świę-
tych. Z tego też powodu ustanowienie ich 
(początki i źródło) Kościół tak wyraziście i 
jednoznacznie celebruje w Wielkim Triduum 
Paschalnym.

Tajemnica Serca Jezusa – wielkie i „małe” Triduum
   W Wielki Czwartek obchodzi pamiątkę usta-
nowienia Najświętszej Eucharystii i kapłań-
stwa. Z kolei w Wielki Piątek przez uroczyste 
rozważanie Męki Pańskiej oraz wywyższenie 
krzyża głosi tajemnicę Odkupienia, tajemnicę 
śmierci Chrystusa, potwierdzoną przebiciem 
Jego Serca. To właśnie w tej celebracji szcze-
gólnie ukazane jest źródło sakramentu pokuty 
(odpuszczania grzechów) oraz cześć dla 
Najświętszego Serca Jezusa. Wreszcie w cią-
gu całej Wielkiej Soboty najmocniejsze 
w swoim liturgicznym wyrazie są milczenie

i  głęboka  cisza.  Ona  to  wyrasta z konte-
mplacji Ukrzyżowanego, na wzór postawy 
wiary Maryi. Ma oddawać tajemnicę Jej 
Niepokalanego Serca, wielkość Jej wiary i 
ufności. W tej wierze Maryja przewodzi Koś-
ciołowi! Choć to Serce przeszyte było mie-
czem bólu, to jednak pełne jest wdzięczności 
okazywanej Bogu za wielki, zapowiadany od 
wieków dar Odkupienia.

Ciąg dalszy artykułu w  Klimatach nr 529 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

O. dr Stanisław Przepierski OP
Źródło: Nasz Dziennik

Wielki Czwartek  Wielki Piątek Wielka Sobota

Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył.   
Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponie-
waż słyszał o Nim i spodziewał się, że zoba-
czy jakiś znak, zdziałany przez Niego. 
Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz 
Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani 
zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 
oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod 
wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 
Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do 
Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się 
przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą    
w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, człon-
ków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich:         
I. Przywiedliście mi tego człowieka pod za-
rzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłu-
chałem Go wobec was i nie znalazłem           
w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go



 Dochód ze sprzedaży palm 
wielkanocnych jest przeznaczony 

na wyjazd wakacyjny naszych 
ministrantów. 

W Wielką Sobotę u naszych 
ministrantów będzie można 

zaopatrzyć się w wodę święconą. 
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Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania Pa-
schalnego Misterium. Uroczysta procesja   
z palmami odbędzie się przed Mszą o godz 
10.00. Uroczyste wejście i poświęcenie 
palm odbędzie się przed każdą Mszą św.
Dziś 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.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Za udział w 
Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. Po na-
bożeństwie modlić się będziemy za zmar-
łych polecanych w wypominkach rocznych.
Zapraszamy dziewczynki i chłopców do 
udziału w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę 
Wielkanocną o godz. 6.00. 
Z sakramentu pokuty będzie można sko-
rzystać codziennie od Wielkiego Ponie-
działku do Wielkiej Środy, od godz. 16.00.
Prosimy nie odkładać spowiedzi na święta, 
które rozpoczynamy Świętym Triduum Pa-
schalnym w Wielki Czwartek.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eu-
charystii. Przed południem wszyscy ka-
płani, pod przewodnictwem biskupa, spra-
wują Mszę św. z poświęceniem olejów 
krzyżma i chorych w Archikatedrze War-
szawskiej. W tym dniu w kościołach pa-
rafialnych sprawuje się jedną Mszę św.      
W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej będziemy sprawować o godz. 
18.00. Po Mszy św. przeniesiemy Najświę-
tszy Sakrament do Kaplicy Przechowania. 
Adoracja, którą poprowadzą zespoły pa-
rafialne, będzie trwała do godz. 22.00.

8.

W Klimatach:

o godz. 20.00.
Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego o godz. 6.00. 
Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30; 
10.00; 11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następujące-
go porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00.
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki 
Boskiej Miłosiernej zwraca się z prośbą do 
wszystkich   pragnących   zanurzyć   się 

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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5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan Bóg 
mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym sło-
wem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cof-
nąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 
moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan 
Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak 
głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto słowo Boże

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

Bożemój, Boże, czemuśmnieopuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie
patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowa-
mi: «Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, 
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,  
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba,  
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian: Bracia: Chrystus Jezus, istniejąc 
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposob-
ności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogo-
łocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stając się podobnym do ludzi. A w zewnę-
trznej postaci uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stając się posłusznym aż do
śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też 
Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Je-
zusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku
chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

6.

  9.   

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i 
darował Mu imię ponad wszelkie imię.

EWANGELIA  
Łk 22, 14 – 23, 56

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa we-
dług Świętego Łukasza:
+ – słowa Chrystusa 
E. – słowa Ewangelisty 
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Ostatnia Pascha
E. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u
stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:
+ Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę
z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powia-
dam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się 
spełni w królestwie Bożym.
E. Potem wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, rzekł: + Weźcie go i podzielcie mię-
dzy siebie; albowiem powiadam wam: odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Ustanowienie Eucharystii
E. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dzięk-
czynienie, połamał go i podał im, mówiąc:+ To
jest Ciało moje, które za was będzie wydane:
to czyńcie na moją pamiątkę! E. Tak samo i
kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: + Ten
kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej,
która za was będzie wylana.

Zapowiedź zdrady
Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie 
na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odcho-
dzi według tego, jak było postanowione, lecz 
biada temu człowiekowi, przez którego będzie 
wydany. E. A oni zaczęli wypytywać jeden 
drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić.

Spór o pierwszeństwo 
Powstał również spór między nimi o to, który 
z nich zdaje się być największy. Lecz On rzekł 
do nich: + Królowie narodów panują nad nimi, 
a ich władcy przybierają miano dobro-
czyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. 
Lecz największy między wami niech będzie 
jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż 
bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za 
stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto 
siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was 
jako ten, kto służy. Wy wytrwaliście przy Mnie 
w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja 
przekazuję wam królestwo, jak Mnie przeka-
zał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim 
jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na 
tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela.

Ciąg dalszy Ewangelii na stronie 2
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K O M E N T A R Z
Dziś, obchodząc Niedzielę Palmową, nie 

wspominamy tragicznego wydarzenia z życia 
Jezusa, ale celebrujemy Jego zwycięstwo, 
dokonane na drzewie krzyża. Chrystus jako 
Mesjasz i Król, bierze w posiadanie 
Jerozolimę-święte miasto królewskie. Pragnie 
tym samym wskazać na swoje nowe 
królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co 
go w tym mieście spotka. Wie, że będzie 
odrzucony i skazany na śmierć. Jednak 
inauguruje nowe Królestwo, które nie jest 
tworem ludzkim,, ale Bożym. I do tego 
Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, 
królem, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do 
śmierci i to śmierci krzyżowej.

Triumfalny wjazd do miasta świętego, jest 
zapowiedzią naszej życiowej pielgrzymki, do 
której celu wprowadzi nas kiedyś Chrystus, 
kiedy przyjdzie w chwale na końcu świata.

Wielki Piątek 
i  Wielka Sobota

godz. 7.00. w kościele.

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy porannej zwanej 
Ciemną Jutrznią. 

w Bożym Miłosierdziu o odprawienie przed 
świętem Miłosierdzia, indywidualnie w ciszy  
własnego  serca  nowenny, którą nakazał 
Pan Jezus w objawieniach św. Siostrze 
Faustynie słowami: ,,Pragnę, abyś przez te 
dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju 
Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i 
ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na 
trudy życia, a szczególnie w śmierci go-
dzinie.’’ Nowennę rozpoczynamy w Wielki 
Piątek, 19 kwietnia, a kończymy w sobotę 
27 kwietnia przed Świętem Miłosierdzia.
Przed kościołem członkowie Kół Żywego 
Różańca zbierają ofiary na kwiaty do Grobu  
Pańskiego.
U naszych ministrantów można nabyć 
palmy, wspierając w ten sposób fundusz 
ministrancki. Ofiary zebrane w tym roku 
będą przeznaczone na wyjazd ministrantów 
na wycieczkę.
Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny do 
dzwonnicy.

4.
 10.

11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę za-
praszamy do wspólnej modlitwy porannej 
zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 7.00. w kościele.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00. 
Rozważania męki Pańskiej przy stacjach 
kalwarii wilanowskiej prowadzić będą 
przedstawiciele poszczególnych grup 
parafialnych.
W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu 
rozważamy mękę Pana Jezusa i adoru-
jemy krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpo-
cznie się o godz. 17.00. Po liturgii adora-
cję Pana Jezusa w Grobie poprowadzą 
Siostry Pasjonistki. Przypominamy, że  
w tym dniu obowiązuje post ścisły.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę 
od godz. 8.00 do 19.00. U naszych mini-
strantów będzie można zaopatrzyć się        
w wodę święconą. 
Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy  

17.
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