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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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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Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zo-
stanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej. 
W poniedziałek, 2 marca br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna     
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy 
na wspólną modlitwę.
We wtorek, 3 marca o godz. 17.30. zapra-
szamy na różaniec rodziców w intencji 
dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 
18.00. sprawowaną w intencji rodziców i 
dzieci, z prośbą o wierność Bogu i nauce 
Kościoła i opiekę Matki Bożej. 
W pierwszy piątek miesiąca, 6 marca, o 
godz. 18.00.,zostanie odprawiona Msza św. 
z intencją wynagradzającą Bożemu Sercu. 
Po Drodze Krzyżowej, zapraszamy na 
nabożeństwo pierwszopiątkowe, które 
poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym.
W pierwszą sobotę miesiąca, 7 marca, o 
godz. 7:00., zostanie odprawiona Msza św.  
wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi, a po 
niej nabożeństwo wynagradzające, na które 
składa się odmówienie jednej części ró-
żańca i 15 minutowe rozważanie w ciszy, 
jednej z tajemnic różańca świętego.

Kolejne spotkanie dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 8 mar-
ca, w kościele o godz. 11.00. Podczas 
Mszy św. o 11.30. zostaną poświęcone 
modlitewniki.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze 
szkół podstawowych i młodzieży licealnej 
odbędą się w dniach 23 – 25 marca br.
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 Środowisko-
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Zachęca-
my do nabywania świec. Świecę możemy 
postawić na stole wielkanocnym, podaro-
wać bliskim, zanieść na groby. Świece do 
nabycia w Zakrystii i przed kościołem.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczenia podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii.
Ze względu na awarię systemu komputero-
wego obsługującego parafię, prosimy oso-
by, które między 15 stycznia a 23 lutego 
br., zamawiały intencje Mszy św. albo rez-
erwowały termin ślubu o kontakt z kance-
larią parafialną.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warszawie
Zapraszamy na kolejny kiermasz soków i 
owoców. Kiermasz odbędzie się przed 
dzwonnicą, w godzinach 08.00. - 14.00.

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się za zgromadzenia zakonne 

a w szczególności za Siostry posługujące 
w naszej parafii. Niech Maryja wyprasza 

im wszelkie potrzebne łaski.

Potrzebna osoba do pracy 
charytatywnej w kawiarence  
w dzwonnicy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard. 
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 4

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz-
drza tchnienie życia, wskutek czego stał się 
człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród         
w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam 
człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga 
wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia        
w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i 
zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie 
zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to 
rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała 
wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest    
w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno 
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście 
nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na 
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spo-
żyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do 
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem  z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był       
z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im 
obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc 
gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. oddają.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie, 
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie 
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest 
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, 
by posiadł mądrość. 

ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo 
i przed Prawem grzech był na świecie, 
grzechu się jednak nie poczytuje, gdy 
nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpa-
noszyła się od Adama do Mojżesza 
nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 
przestępstwem na wzór Adama. On to 
jest typem Tego, który miał przyjść. Ale 
nie tak samo ma się rzecz z przestę-
pstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bo-
wiem przestępstwo jednego sprowadzi-
ło na wszystkich śmierć, to o ileż obfi-
ciej spłynęła na nich wszystkich łaska i 
dar Boży, łaskawie udzielony przez 
jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I 
nie tak samo ma się rzecz z tym darem, 
jak ze skutkiem grzechu spowodowa-
nym przez jednego grzeszącego. Gdy 
bowiem jeden tylko grzech przynosi 
wyrok potępiający, to łaska przynosi 
usprawiedliwienie ze wszystkich grze-
chów. Jeżeli bowiem przez przestę-
pstwo jednego śmierć zakrólowała z po-
wodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, 
którzy otrzymują obfitość łaski i daru 
sprawiedliwości, królować będą w życiu 
z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. 
A zatem, jak przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jed-
nego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. Albo-
wiem jak przez nieposłuszeństwo jed-
nego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo 
Jednego wszyscy staną się spra-
wiedliwymi.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz ka-
żdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
Mt 4, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł    
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się chle-
bem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: 
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”».  

Dokończenie na str 2.

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Do specjalego numeru Klimatów św. 
Anny z okazji beatyfikacji księdza 
Kard. S. Wyszyńskiego potrzebuje-
my zdjęć naszych parafian z ks. Kar-
dynałem. Materiały dobrej jakości 
można przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną ze-
skanowane i zwrócone.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Przez jednego człowieka 
grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć  przeszła na wszystkich

K O M E N T A R Z
  Nie bez powodu w pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu słyszymy Ewangelię o tym, 
jak Jezus przebywał przez czterdzieści dni i 
nocy na pustyni. Symbolika ta jest oczywiście 
jednoznaczna. Może warto zatem podążyć jej 
śladem i z naszego czterdziestodniowego 
przygotowania do Wielkanocy uczynić swo-
istą pustynię, na której, jak Jezus, zmierzymy 
się rzeczywistością naszego życia. Nie chcę 
nikogo namawiać do porzucenia codziennych 
obowiązków, ale zachęcić do pewnego ro-
dzaju dyspozycyjności; takiego nastawienia 
ducha, które pozwoli  rozpoznać, co w moim 
życiu już należy do Boga, a co jeszcze jest tak 
bardzo moje. 

  Ile razy w swoim życiu tak naprawdę prze-
żyłem okres Wielkiego Postu? Co z tego 
wynikło? Oczywiście, jestem zapracowany, 
muszę troszczyć się o swoich najbliższych – 
to mój obowiązek. Tak mało czasu, a życie 
pędzi. Czas Wielkiego Postu przeminie, 
przyjdzie czas Wielkanocy! Tylko czy coś to 
zmieni w moim życiu? 

 Jezus, gdy był głodny usłyszał słowa, by 
przemienił kamienie w chleb i w ten sposób  
głód zaspokoił. Przecież Mu się to należało po 
czterdziestu dniach wyrzeczeń …  

ks. dr Waldemar R. Macko

Post, jałmużna i modlitwa
Postawa pokory (wyrażona w posypaniu 

głowy popiołem) wprowadza człowieka 
w atmosferę pustyni, czyli koniecznego 
odosobnienia, gdzie odbywa się powolny 
proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę
stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy
podstawowe biblijne działania człowieka 
jako swoiste znaki jego nawrócenia i poko-
ry. Wszystkie te elementy były wcześniej 
wykorzystywane przez proroków Izraela i 
świętych Kościoła, już nie mówiąc o sa-
mym Jezusie, który na pustyni pościł i 
modlił się, by w swoim czasie oddać swoje 
życie na krzyżu. Działania te w efekcie są
wyrazem naszej miłości, wewnętrznej za-
dumy i powagi nad tajemnicami zbawienia,
które wprowadzają w samo centrum śro-
dowiska Bożego. One w sumie stanowią
treść przebywania na pustynnym odoso-
bnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej 
i wrażliwości na prawdziwe potrzeby dru-
giego człowieka.
Żródło:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/rg-
wpost2013-5.html

Wielki Post dokończenie ze str 2

W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie-
my zbierali ofiary do puszek na pomoc misjo-
narzom Ad gentes.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w mi-
nionym miesiącu naszych parafian: 
śp. Janusza Pietrzaka i śp. Zofię Suszek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej 
Spotkania wspólnoty odbywają się 

w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy

Wielki Post

Okres czterdziestu dni
  Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba 
symboliczna na oznaczenie specjalnego cza-
su przygotowania na rzeczywiste spotkanie      
z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i 
grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem 
odpowiednio przygotowany, a do tego potrze-
bny mu jest najpierw czas. 
   Prorocy długo przygotowywali się na spot-
kanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy 
czekała ich ważna do spełnienia misja. 
Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na 
górze Synaj poszcząc, by otrzymać  tablice - 
10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebie-
skiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do 
Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania   
z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru.
 Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy 
Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by 
przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia 
ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, 
idąc za przykładem tego symbolicznego zna-
ku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni 
przygotować się do swojej misji zbawczej.
   Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu 
otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na 
przygotowanie do szczególnego spotkania 
z Bogiem w tajemnicy zbawienia.

Posypanie głowy popiołem
 Gest  posypania  głowy  popiołem  jest  pier-

wszym momentem i znakiem wejścia czło-
wieka na drogę spotkania z Bogiem.
Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, 
wiąże się najpierw z przyjęciem odpowie- 
dniej postawy wewnętrznej człowieka: przy-
znanie się do własnej niegodności i grze-
szności. Jest to znak uznania swojej pozycji 
i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i 
miłosierdzia, które nazywa się pokorą.        
W tradycji Izraela, oprócz innych znaczeń: 
smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zew-
nętrzny gest posypania głowy popiołem. 
Stawiał on człowieka w prawidłowej pokor-
nej postawie do Boga przypominając, że 
jest nikim (prochem), dlatego potrzebuje 
nawrócenia, co przypominają słowa kapła- 
na podczas posypania popiołem: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Kolor fioletowy
  Wielkopostną atmosferę przebywania 
człowieka na pustyni oddaje kolor krwi 
(czerwony) zmieszany z niebiańskim celem 
(niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby i smu-
tku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla 
środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest 
wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, 
by w końcu cieszyć się owocami spotkania 
z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania 
krwi Syna Bożego, który obniżył nam 
wyżyny błękitnego nieba.

Dokończenie na stronie 4

    Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest niebagatelna. Czas ten pomaga nam 
przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je na nas samych. Liturgia pod tym 
względem proponuje nam różne znaki i symbole, czerpiąc obficie z utartej wcześniej tradycji 
ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą treść. Czytelnicy i recenzenci są zgodni - to bez 

wątpienia znakomita książka, niezwykła opo-
wieść o Prymasie Tysiąclecia. Nie tylko 
biografia ukazująca życie kardynała Stefana 
Wyszyńskiego ale też dokument o Kościele, 
Polsce, relacjach państwo-Kościół.

Abp Józef Michalik, przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski:

„Autorce książki o Słudze Bożym kardynale 
Stefanie Wyszyńskim udało się w oparciu o 
solidny warsztat naukowy, przybliżyć nam 
prawdę o Wielkim Prymasie Tysiąclecia, 
któremu Kościół i Polska zawdzięczają więcej, 
niż zwykliśmy mówić. Dodatkową wartością 
książki jest to, że bardzo często, dzięki szczę-
śliwie dobranym cytatom, sam Prymas Stefan 
Wyszyński mówi do nas, a mówi ciekawie, 
o ludziach i sprawach najważniejszych.”

Prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk:

„Bez wątpienia, mimo że o Prymasie 
Tysiąclecia napisano setki prac, dzieło Ewy 
Czaczkowskiej - poprawione i znacznie uzu-
pełnione - przyniesie nowy „zastrzyk” wiedzy 
na temat jednej z najważniejszych postaci 
najnowszej historii Polski”.

Marek Zając, publicysta: 

„Nie znając postaci Prymasa Tysiąclecia- 
trudno zrozumieć nie tylko najnowszą historię 
Polski, ale i wiele wydarzeń rozgrywających 
się współcześnie w naszym kościele. Tyle że 
wiedzę trzeba czerpać z dobrego źródła, czyli 
biografii pióra Ewy K. Czaczkowskiej. Rze-
telnie udokumentowana, a zarazem wciąga-
jąca. Lektura obowiązkowa.”

Z Dzienniczka siostry Faustyny
+KONFERENCJA O MIŁOSIERDZIU -

Wiedz, córko Moja, że Serce Mojej est miłosierdziem samym. Z tego morza
miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, 
nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska 
tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca. Córko Moja, pragnę, aby serce twoje było 
siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały 
przez serce twoje. Ktokolwiek się zbliży do ciebie, niech nie odejdzie bez tej ufności w 
miłosierdzie Moje, której tak bardzo pragnę dla dusz. Módl się ile możesz za 
konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują 
ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych 
dusz w ostatniej chwili, zawisła od twojej modlitwy. Ty znasz całą przepaść Mojego 
miłosierdzia, więc czerp z niego dla siebie; a szczególnie dla biednych grzeszników. 
Prędzej niebo i ziemia obróciły by się w nicość, aniżeli by duszę ufającą nie ogarnęło 
miłosierdzie Moje.(Dz 1777) 

Autorka:
Ewa K. Czaczkowska, dziennikarka, 
historyk, nauczyciel akademicki.

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej 
w kawiarence w dzwonnicy.

Posługa w niedzielę w godzinach: 
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą 

proszone są o kontakt  telefoniczny  
z panią Grażyną -  tel. 506 097 455 
lub osobisty w niedzielę  9.00-13.00 

w dzwonnicy.

PONIEDZIAŁEK 
2 marca  2020 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna
o Duchu Świętym.

Po  Mszy świętej litania do Ducha 
Świętego i nabożeństwo drogi 

krzyżowej.

PIERWSZY  WTOREK 
3 marca 2020 r. 

Modlitwa  za dzieci o godz. 17.30 
Msza św. o godz. 18.00 

Modlimy się za dzieci, zwłaszcza 
za te, które odeszły od wiary i 
Kościoła oraz ich rodziców.

Nowe, poszerzone wydanie znakomitej ksią-
żki Ewy K. Czaczkowskiej pt. „Kardynał Wy-
szyński. Biografia", to portret kapłana, który 
dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół 
w Polsce.  

Stefan Kardynał Wyszyński był prymasem       
w najtrudniejszym dla polskiego Kościoła cza-
sie. Jego życie i działalność to wielka ma-
nifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej 
wiary. Autorytet dla wielu Polaków, mąż stanu, 
polityk. Człowiek, który całe swoje życie oddał 
Bogu i Kościołowi. Przede wszystkim jednak 
Ewa K. Czaczkowska przybliża czytelnikowi 
prawdziwego człowieka.

„Czas to miłość” powtarzał często. 
Szczególny rodzaj relacji prymasa z wiernymi 

wyrażał się w słowach. Swoje kazania 
rozpoczynał od słów: „ Dzieci Boże, dzieci 
moje”. Nauczył się być ojcem od wiernych 
z głębokich wsi za Hrubieszowem, Kryłowem 
czy Dubienką. „Mówili do mnie: ojcze biskupie. 
Nauczyli mnie być ojcem biskupem. To przy-
wiozłem do Warszawy i jest mi z tym dobrze. 
Nie wiem, czy i wam moje dzieci! Ale już nikt 
mnie nie przekona, chociażby dużo mówiło się 
przeciwko tak zwanemu paternalizmowi. Jeżeli 
w Kościele nie będzie ojcostwa - to gdzie ono 
będzie! Dlatego też ani z serca, ani z obyczaju 
i stylu duszpasterskiego nie pozwolimy wy-
drzeć sobie naszej postawy ojcowskiej.” 

Syn wiejskiego organisty dobrze poznał życie 
mazowieckiej wsi. Jego dziadkowie pracowali 
na roli. Ma 9 lat, gdy umiera matka. Do końca 
życia nie rozstaje się z jej zdjęciem. Do końca 
życia wierzy w duchową obecność zmarłej. 
„Nieraz mi się wydaje, gdy stoję na ambonie, 
że za mną stoi moja przedwcześnie zmarła 
matka. Gdy podejmuję i prowadzę jakieś 
wyjątkowo ciężkie prace, to mam wrażenie, że 
Ona mi doradza i podpowiada.”

Recenzja

Kardynał Wyszyński. Biografia.

Utrata matki w dzieciństwie miała głębokie 
konsekwencje. Przyszły Prymas przeniósł 
miłość do matki na Matkę Bożą, Matkę, która 
”już będzie na zawsze, która nie umiera”.

Autorka odtwarza kolejne etapy życia ks. 
Kardynała. Gimnazjum, seminarium we Wło-
cławku. Święcenia kapłańskie. Studia na 
KUL-u w Lublinie, roczny naukowy wojaż po 
Europie…..Lata okupacji, pobyt w Las-
kach… nominacja biskupia i tak rok po roku 
zagłębiamy się w życiu wielkiego kapłana 
i przewodnika narodu. Biografię Prymasa 
spisaną na 700 stronach kończy rozdział 
„Śmierć interreksa”.

„Kolejka do trumny prymasa Wyszyńskiego 
wystawionej w kościele seminaryjnym przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie sta-
ła trzy dni i noce. Sznur ludzi chwilami osią-
gał 3 km długości. W pogrzebie uczestniczy-
ło 300 tys. osób, niektórzy mówili nawet, że 
pól miliona ludzi.”.

Polska żegnała prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Niekoronowanego króla Polski. Pry-
masa Tysiąclecia.

Od chwili ukazania w 1982 roku w Paryżu 
prekursowskiego studium Andrzeja Mice-
wskiego „Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż 
stanu” aż do czasu ukazania się książki Ewy 
Czaczkowskiej nie było publikacji, której 
autor w sposób równie wszechstronny pró-
bowałby się zmierzyć z najważniejszymi 
wątkami posługi wielkiego kapłana i przewo-
dnika narodu, a także z jego nauczaniem - 
pisze we wstępie do biografii dr Andrzej Gra-
jewski.

Polecam te książkę każdemu.
Barbara Olak

PIERWSZY PIĄTEK
6 marca 2020 r. godz 18.00 

Msza Święta w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu. 
Po Mszy św.  Droga Krzyżowa i 
Wspólnota Odnowy  w Duchu 

Świętym wraz z Kapłanem poprowa-
dzi nabożeństwo pierwszopiątkowe.

PIERWSZY CZWARTEK 
- Dzień Kapłański 

5 marca 2020 r. godz. 17.00
Mszy święta w intencji kapłanów 

pracujących w naszej parafii.
Po Mszy świętej odmawiamy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZA SOBOTA
7 marca 2020 r. godz. 7.00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa tych, którzy 
urągają Jej bezpośrednio w Jej świę-
tych wizerunkach. Po Mszy świętej 
przed Najświętszym Sakramentem 
odmówimy jedną część Różańca  

i przez 15 minut, będziemy w ciszy 
rozważać  jedną z tajemnic Różańca. 

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: 
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł 
na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszy-
stkie królestwa świata oraz ich przepych i 
rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł 
mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto Słowo Pańskie
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej 
Spotkania wspólnoty odbywają się 

w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy

Wielki Post

Okres czterdziestu dni
Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba 

symboliczna na oznaczenie specjalnego cza-
su przygotowania na rzeczywiste spotkanie     
z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i 
grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem 
odpowiednio przygotowany, a do tego potrze-
bny mu jest najpierw czas. 

Prorocy długo przygotowywali się na spot-
kanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy 
czekała ich ważna do spełnienia misja. 
Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na 
górze Synaj poszcząc, by otrzymać tablice - 
10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebie-
skiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do 
Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania   
z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru.

Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy 
Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by 
przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia 
ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, 
idąc za przykładem tego symbolicznego zna-
ku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni 
przygotować się do swojej misji zbawczej.

Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu 
otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na 
przygotowanie do szczególnego spotkania 
z Bogiem w tajemnicy zbawienia.

Posypanie głowy popiołem
Gest posypania głowy popiołem jest pier-

wszym momentem i znakiem wejścia czło-
wieka na drogę spotkania z Bogiem.
Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, 
wiąże się najpierw z przyjęciem odpowie- 
dniej postawy wewnętrznej człowieka: przy-
znanie się do własnej niegodności i grze-
szności. Jest to znak uznania swojej pozycji 
i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i 
miłosierdzia, które nazywa się pokorą.        
W tradycji Izraela, oprócz innych znaczeń: 
smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zew-
nętrzny gest posypania głowy popiołem. 
Stawiał on człowieka w prawidłowej pokor-
nej postawie do Boga przypominając, że 
jest nikim (prochem), dlatego potrzebuje 
nawrócenia, co przypominają słowa kapła- 
na podczas posypania popiołem: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Kolor fioletowy
Wielkopostną atmosferę przebywania 

człowieka na pustyni oddaje kolor krwi 
(czerwony) zmieszany z niebiańskim celem 
(niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby i smu-
tku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla 
środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest 
wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, 
by w końcu cieszyć się owocami spotkania 
z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania 
krwi Syna Bożego, który obniżył nam 
wyżyny błękitnego nieba.

Dokończenie na stronie 4

Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest niebagatelna. Czas ten pomaga nam 
przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je na nas samych. Liturgia pod tym 
względem proponuje nam różne znaki i symbole, czerpiąc obficie z utartej wcześniej tradycji 
ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą treść.    Czytelnicy i recenzenci są zgodni - to bez 

wątpienia znakomita książka, niezwykła opo-
wieść o Prymasie Tysiąclecia. Nie tylko 
biografia ukazująca życie kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  ale  też dokument o Kościele, 
Polsce, relacjach państwo-Kościół.

Abp Józef Michalik, przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski:

  „Autorce książki o Słudze Bożym kardynale 
Stefanie Wyszyńskim udało się w oparciu o 
solidny warsztat naukowy, przybliżyć nam 
prawdę o Wielkim Prymasie Tysiąclecia, 
któremu Kościół i Polska zawdzięczają więcej, 
niż zwykliśmy mówić. Dodatkową wartością 
książki jest to, że bardzo często, dzięki szczę-
śliwie dobranym cytatom, sam Prymas Stefan 
Wyszyński mówi do nas, a mówi ciekawie, 
o ludziach i sprawach najważniejszych.”

Prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk:

 „Bez wątpienia, mimo że o Prymasie 
Tysiąclecia napisano setki prac, dzieło Ewy 
Czaczkowskiej - poprawione i znacznie uzu-
pełnione - przyniesie nowy „zastrzyk” wiedzy 
na temat jednej z najważniejszych postaci 
najnowszej historii Polski”.

Marek Zając, publicysta: 

  „Nie znając postaci Prymasa Tysiąclecia- 
trudno zrozumieć nie tylko najnowszą historię 
Polski, ale i wiele wydarzeń rozgrywających 
się współcześnie w naszym kościele. Tyle że 
wiedzę trzeba czerpać z dobrego źródła, czyli 
biografii pióra Ewy K. Czaczkowskiej. Rze-
telnie udokumentowana, a zarazem wciąga-
jąca. Lektura obowiązkowa.”                                                                                                                             

Z Dzienniczka siostry Faustyny
+KONFERENCJA O MIŁOSIERDZIU -

Wiedz, córko Moja, że Serce Mojej est miłosierdziem samym. Z tego morza
miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, 
nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska 
tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca. Córko Moja, pragnę, aby serce twoje było 
siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały 
przez serce twoje. Ktokolwiek się zbliży do ciebie, niech nie odejdzie bez tej ufności w 
miłosierdzie Moje, której tak bardzo pragnę dla dusz. Módl się ile możesz za 
konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują 
ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o  tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych 
dusz w ostatniej chwili, zawisła od twojej modlitwy. Ty znasz całą przepaść Mojego 
miłosierdzia, więc czerp z niego dla siebie; a szczególnie dla biednych grzeszników. 
Prędzej niebo i ziemia obróciły by się w nicość, aniżeli by duszę ufającą nie ogarnęło 
miłosierdzie Moje.(Dz 1777) 

Autorka: 
Ewa K. Czaczkowska, dziennikarka, 
historyk, nauczyciel akademicki.

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej 
w kawiarence w dzwonnicy.

Posługa w niedzielę w godzinach: 
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą 

proszone są o kontakt telefoniczny  
z panią Grażyną - tel. 506 097 455 
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00 

w dzwonnicy.

PONIEDZIAŁEK 
2 marca  2020 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna
o Duchu Świętym.

Po Mszy świętej litania do Ducha 
Świętego i nabożeństwo drogi 

krzyżowej.

PIERWSZY  WTOREK 
3 marca 2020 r. 

Modlitwa za dzieci o godz. 17.30 
Msza św. o godz. 18.00 

Modlimy się za dzieci, zwłaszcza 
za te, które odeszły od wiary i 
Kościoła oraz ich rodziców.

   Nowe, poszerzone wydanie znakomitej ksią-
żki Ewy K. Czaczkowskiej pt. „Kardynał   Wy-
szyński. Biografia", to portret kapłana, który 
dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół 
w Polsce.  
   Stefan Kardynał Wyszyński był prymasem       
w najtrudniejszym dla polskiego Kościoła cza-
sie. Jego życie i działalność to wielka ma-
nifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej 
wiary. Autorytet dla wielu Polaków, mąż stanu, 
polityk. Człowiek, który całe swoje życie oddał 
Bogu i Kościołowi. Przede wszystkim jednak 
Ewa K. Czaczkowska przybliża czytelnikowi 
prawdziwego człowieka.

 „Czas to miłość” powtarzał często. 
   Szczególny rodzaj relacji prymasa z wiernymi 
wyrażał się w słowach. Swoje kazania 
rozpoczynał od słów: „ Dzieci Boże, dzieci 
moje”. Nauczył się być ojcem od wiernych 
z głębokich wsi za Hrubieszowem, Kryłowem 
czy Dubienką. „Mówili do mnie: ojcze biskupie. 
Nauczyli mnie być ojcem biskupem. To przy-
wiozłem do Warszawy i jest mi z tym dobrze. 
Nie wiem, czy i wam moje dzieci! Ale już nikt 
mnie nie przekona, chociażby dużo mówiło się 
przeciwko tak zwanemu paternalizmowi. Jeżeli 
w Kościele nie będzie ojcostwa - to gdzie ono 
będzie! Dlatego też ani z serca, ani z obyczaju 
i stylu duszpasterskiego nie pozwolimy wy-
drzeć sobie naszej postawy ojcowskiej.” 
  Syn wiejskiego organisty dobrze poznał życie 
mazowieckiej wsi. Jego dziadkowie pracowali 
na roli. Ma 9 lat, gdy umiera matka. Do końca 
życia nie rozstaje się z jej zdjęciem. Do końca 
życia wierzy w duchową obecność zmarłej. 
„Nieraz mi się wydaje, gdy stoję na ambonie, 
że za mną stoi moja przedwcześnie zmarła 
matka. Gdy podejmuję i prowadzę jakieś 
wyjątkowo ciężkie prace, to mam wrażenie, że 
Ona mi doradza i podpowiada.”

Recenzja

Kardynał Wyszyński. Biografia.

   Utrata matki w dzieciństwie miała głębokie 
konsekwencje. Przyszły Prymas przeniósł 
miłość do matki na Matkę Bożą, Matkę, która 
”już będzie na zawsze, która nie umiera”.

   Autorka odtwarza kolejne etapy życia ks. 
Kardynała. Gimnazjum, seminarium we Wło-
cławku. Święcenia kapłańskie. Studia na 
KUL-u w Lublinie, roczny naukowy wojaż po 
Europie…..Lata okupacji, pobyt w Las-
kach… nominacja biskupia i tak rok po roku 
zagłębiamy się w życiu wielkiego kapłana 
i przewodnika narodu. Biografię Prymasa 
spisaną na 700 stronach kończy rozdział 
„Śmierć interreksa”.

   „Kolejka do trumny prymasa Wyszyńskiego 
wystawionej w kościele seminaryjnym przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie sta-
ła trzy dni i noce. Sznur ludzi chwilami osią-
gał 3 km długości. W pogrzebie uczestniczy-
ło 300 tys. osób, niektórzy mówili nawet, że 
pól miliona ludzi.”.
   Polska żegnała prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Niekoronowanego króla Polski. Pry-
masa Tysiąclecia.
   Od chwili ukazania w 1982 roku w Paryżu 
prekursowskiego studium Andrzeja Mice-
wskiego „Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż 
stanu” aż do czasu ukazania się książki Ewy 
Czaczkowskiej nie było publikacji, której 
autor w sposób równie wszechstronny pró-
bowałby się zmierzyć z najważniejszymi 
wątkami posługi wielkiego kapłana i przewo-
dnika narodu, a także z jego nauczaniem - 
pisze we wstępie do biografii dr Andrzej Gra-
jewski.
 Polecam te książkę każdemu.

Barbara Olak

PIERWSZY PIĄTEK
6 marca 2020 r. godz 18.00 

Msza Święta w intencji 
wynagradzającej Bożemu Sercu.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa i 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z Kapłanem poprowa-
dzi nabożeństwo pierwszopiątkowe.

PIERWSZY CZWARTEK 
- Dzień Kapłański 

5 marca 2020 r. godz. 17.00
Mszy święta w intencji kapłanów 

pracujących w naszej parafii.
Po Mszy świętej odmawiamy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZA SOBOTA
7 marca 2020 r. godz. 7.00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa tych, którzy
urągają Jej bezpośrednio w Jej świę-
tych wizerunkach. Po Mszy świętej 
przed Najświętszym Sakramentem 
odmówimy jedną część Różańca 

i przez 15 minut, będziemy w ciszy 
rozważać jedną z tajemnic Różańca.

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: 
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł 
na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszy-
stkie królestwa świata oraz ich przepych i 
rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł 
mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto Słowo Pańskie
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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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Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zo-
stanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej. 
W poniedziałek, 2 marca br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna 
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy
na wspólną modlitwę.
We wtorek, 3 marca o godz. 17.30. zapra-
szamy na różaniec rodziców w intencji 
dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 
18.00. sprawowaną w intencji rodziców i 
dzieci, z prośbą o  wierność Bogu i nauce 
Kościoła i opiekę Matki Bożej. 
W pierwszy piątek miesiąca, 6 marca, o 
godz. 18.00.,zostanie odprawiona Msza św. 
z intencją wynagradzającą Bożemu Sercu. 
Po Drodze Krzyżowej, zapraszamy na 
nabożeństwo pierwszopiątkowe, które 
poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym.
W pierwszą sobotę miesiąca, 7 marca, o 
godz. 7:00., zostanie odprawiona Msza św.  
wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi, a po 
niej nabożeństwo wynagradzające, na które 
składa się odmówienie jednej części ró-
żańca i 15 minutowe rozważanie w ciszy, 
jednej z tajemnic różańca świętego.

Kolejne spotkanie dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 8 mar-
ca, w kościele o godz. 11.00. Podczas 
Mszy św. o 11.30. zostaną  poświęcone 
modlitewniki.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze 
szkół podstawowych i młodzieży licealnej 
odbędą się w dniach 23 – 25 marca br.
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 Środowisko-
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Zachęca-
my do nabywania świec. Świecę możemy 
postawić  na stole wielkanocnym, podaro-
wać bliskim, zanieść na groby. Świece do 
nabycia w Zakrystii i przed kościołem.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczenia podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii.
Ze względu na awarię systemu komputero-
wego obsługującego parafię, prosimy oso-
by, które między 15 stycznia a 23 lutego 
br., zamawiały intencje Mszy św. albo rez-
erwowały termin ślubu o kontakt z kance-
larią parafialną.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warszawie
Zapraszamy na kolejny kiermasz soków i 
owoców. Kiermasz odbędzie się przed 
dzwonnicą, w godzinach 08.00. - 14.00.

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się za zgromadzenia zakonne  

a w szczególności za Siostry posługujące 
w naszej parafii. Niech Maryja wyprasza 

im wszelkie potrzebne łaski.

Potrzebna osoba do pracy 
charytatywnej w kawiarence  
w dzwonnicy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard. 
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 4

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz-
drza tchnienie życia, wskutek czego stał się 
człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród         
w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam 
człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga 
wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia        
w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i 
zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie 
zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to 
rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała 
wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest 
w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno 
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście 
nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na 
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spo-
żyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do 
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był       
z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im 
obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc 
gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. oddają.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie, 
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie 
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest 
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, 
by posiadł mądrość. 

ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo 
i przed Prawem grzech był na świecie, 
grzechu się jednak nie poczytuje, gdy 
nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpa-
noszyła się od Adama do Mojżesza 
nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 
przestępstwem na wzór Adama. On to 
jest typem Tego, który miał przyjść. Ale 
nie tak samo ma się rzecz z przestę-
pstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bo-
wiem przestępstwo jednego sprowadzi-
ło na wszystkich śmierć, to o ileż obfi-
ciej spłynęła na nich wszystkich łaska i 
dar Boży, łaskawie udzielony przez 
jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I 
nie tak samo ma się rzecz z tym darem, 
jak ze skutkiem grzechu spowodowa-
nym przez jednego grzeszącego. Gdy 
bowiem jeden tylko grzech przynosi 
wyrok potępiający, to łaska przynosi 
usprawiedliwienie ze wszystkich grze-
chów. Jeżeli bowiem przez przestę-
pstwo jednego śmierć zakrólowała z po-
wodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, 
którzy otrzymują obfitość łaski i daru 
sprawiedliwości, królować będą w życiu 
z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. 
A zatem, jak przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jed-
nego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. Albo-
wiem jak przez nieposłuszeństwo jed-
nego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo 
Jednego wszyscy staną się spra-
wiedliwymi.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz ka-
żdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
Mt 4, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł 
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz, żeby te kamienie stały się chle-
bem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta
Świętego, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: 
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”».  

Dokończenie na str 2.

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Do specjalego numeru Klimatów św. 
Anny  z okazji beatyfikacji księdza 
Kard. S. Wyszyńskiego potrzebuje-
my zdjęć naszych parafian z ks. Kar-
dynałem. Materiały dobrej jakości 
można przesłać na adres: 
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną ze-
skanowane i zwrócone.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Przez jednego człowieka 
grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich

K O M E N T A R Z
Nie bez powodu w pierwszą niedzielę 

Wielkiego Postu słyszymy Ewangelię o tym, 
jak Jezus przebywał przez czterdzieści dni i 
nocy na pustyni. Symbolika ta jest oczywiście 
jednoznaczna. Może warto zatem podążyć jej 
śladem i z naszego czterdziestodniowego 
przygotowania do Wielkanocy uczynić swo-
istą pustynię, na której, jak Jezus, zmierzymy 
się rzeczywistością naszego życia. Nie chcę 
nikogo namawiać do porzucenia codziennych 
obowiązków, ale zachęcić do pewnego ro-
dzaju dyspozycyjności; takiego nastawienia 
ducha, które pozwoli rozpoznać, co w moim 
życiu już należy do Boga, a co jeszcze jest tak 
bardzo moje. 

Ile razy w swoim życiu tak naprawdę prze-
żyłem okres Wielkiego Postu? Co z tego 
wynikło? Oczywiście, jestem zapracowany, 
muszę troszczyć się o swoich najbliższych – 
to mój obowiązek. Tak mało czasu, a życie 
pędzi. Czas Wielkiego Postu przeminie, 
przyjdzie czas Wielkanocy! Tylko czy coś to 
zmieni w moim życiu? 

Jezus, gdy był głodny usłyszał słowa, by 
przemienił kamienie w chleb i w ten sposób  
głód zaspokoił. Przecież Mu się to należało po 
czterdziestu dniach wyrzeczeń …  

ks. dr Waldemar R. Macko

Post, jałmużna i modlitwa
  Postawa pokory (wyrażona w posypaniu 
głowy popiołem) wprowadza człowieka 
w atmosferę pustyni, czyli koniecznego 
odosobnienia, gdzie odbywa się powolny 
proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę 
stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy 
podstawowe biblijne działania człowieka 
jako swoiste znaki jego nawrócenia i poko-
ry. Wszystkie te elementy były wcześniej 
wykorzystywane przez proroków Izraela i 
świętych Kościoła, już nie mówiąc o sa-
mym Jezusie, który na pustyni pościł i 
modlił się, by w swoim czasie oddać swoje 
życie na krzyżu. Działania te w efekcie są 
wyrazem naszej miłości, wewnętrznej za-
dumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, 
które wprowadzają w samo centrum śro-
dowiska Bożego. One w sumie stanowią 
treść przebywania na pustynnym odoso-
bnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej 
i wrażliwości na prawdziwe potrzeby dru-
giego człowieka.
Żródło:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/rg-
wpost2013-5.html

Wielki Post dokończenie ze str 2

W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie-
my zbierali ofiary do puszek na pomoc misjo-
narzom Ad gentes.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w mi-
nionym miesiącu naszych parafian: 
śp. Janusza Pietrzaka i śp. Zofię Suszek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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