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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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5.Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
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. 
Siostry Pasjonistki zapraszają młodzież na 
dzień skupienia w ramach Pasyjnych Dni 
Młodych. Dzień skupienia odbędzie się 21 
marca w klasztorze sióstr przy ul. Husarii 
55/57. Zgłoszenia można przesyłać na 
adres kontakt@siostrypasjonistki.pl.
Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w niedzielę 22 marca, będą trwały do środy 
25 kwietnia br. W tych dniach druga Msza 
św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i 
środę będzie odprawiana o godz. 19.00.,        
a nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając 
godzinę wieczornej Mszy św. chcemy umo-
żliwić udział w rekolekcjach osobom, które 
wracają później z pracy.

Ks. dr Waldemar R Macko

Informujemy że rekolekcje dla dzieci i mło-
dzieży zostały odwołane. 
Z racji beatyfikacji kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 
br. o godz. 12.00 na Pl. Piłsudskiego             
w Warszawie nasza parafia na wniosek 
Kurii zbiera informacje ile osób z naszej 
parafii chce wziąć udział w uroczystościach 
beatyfikacyjnych (chodzi o liczbę potrze-
bnych kart wstępu). Osoby chętne do 
udziału w uroczystości zapraszamy do 
zakrystii. 
Zapraszamy mężczyzn, którzy należą lub 
chcieliby wstąpić do Kościelnej Służby Po-
rządkowej Totus Tuus, by między innymi 
pomagać przy uroczystościach beatyfika-
cyjnych Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
na spotkanie organizacyjne w sobotę 
21.03 br. o godz. 10.30. w dzwonnicy.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozpro-
wadza świece Wielkanocne. Środki uzys-
kane z tego tytułu, przeznaczane są na 
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW 
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. 

K O M E N T A R Z
   Jeśli mielibyśmy w kilku słowach powie-
dzieć, czego dotyczyła rozmowa Jezusa     
z Samarytanką okazałoby się, że jest to 
niemożliwe. Nie jest to bowiem ani przeko-
marzanie się, ani dysputa religijna. Jezus 
mówi swoje, Samarytanka po swojemu 
rozumie Jego słowa i w takiż sposób odpo-
wiada. Natomiast gdy zapytamy o skutek 
tej rozmowy – ten jest oczywisty. Wielu 
mieszkańców Sychar uwierzyło w Jezusa 
jako Mesjasza, Zbawiciela świata. Jednak 
zastanawiające w całym tym zdarzeniu jest 
odniesienie do wody, która stała się przy-
czynkiem do dalszych wydarzeń. W wielu 
kulturach woda symbolizuje życie. Tak jest 
również w Judaizmie. Dlatego pojawiający 
się w rozmowie motyw wody ma kluczowe 
znaczenie dla interpretacji opisanego wy-
darzenia. Zwłaszcza słowa, że woda, którą 
daje Chrystus staje się źródłem wody 
wytryskującej ku życiu wiecznemu. Nasu-
wa się jednoznaczne skojarzenie: woda – 
życie, łaska – życie wieczne. Jakiej zatem 
wody pragniemy?  
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w dzwonnicy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 17, 3-7

Czytanie z Księgi Wyjścia: Synowie Izraela roz-
bili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i 
dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: 
«Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby 
nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na 
śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do 
Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? 
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan od-
powiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a 
weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę 
laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę 
przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz       
w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi 
swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach 
starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Ma-
ssa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i 
Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan 
jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my 
ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meri-
ba, *  jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1-2. 5-8

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwie-
nia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki 
Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp 
do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się 
nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie 
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest            
w sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który został nam dany. Chrystus bowiem umarł 
za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym 
czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. 

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 4, 42. 15

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem 
świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie 
pragnęli.

EWANGELIA
J 4, 5-42

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego 
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał 
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam 
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą sie-
dział sobie przy źródle. Było to około szóstej 
godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Sa-
marii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do 
niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem 
udali się przedtem do miasta, by zakupić ży-
wności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: 
«Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Ży-
dzi bowiem i Samarytanie unikają się nawza-
jem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdy-
byś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, 
kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś 
Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do 
Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, 
a studnia jest głęboka. Skądże więc weź-
miesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy 
od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 
studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i 
jego by-dło?» W odpowiedzi na to rzekł do 
niej Je-zus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się 
w nim źródłem tryskającym ku życiu wie-
cznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, 
daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać». A On jej odpowie-
dział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tu-
taj!». A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam 
męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze po-
wiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem 
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie 
jest twoim mężem. Ciąg dalszy na stronie 2

W dzwonnicy 
do końca kwietnia br. 

prezentujemy obrazy
p. Wojciecha Hawryłkiewicza

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczenia podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii. Ulotki z infor-
macjami do przelewu znajdują się na stoli-
ku przy wyjściu z kościoła.
Ze względu na awarię systemu kompu-
terowego obsługującego parafię, prosimy 
osoby, które między 15 stycznia a 23 lu-
tego br., zamawiały intencje Mszy św. albo 
rezerwowały termin ślubu o kontakt z kan-
celarią parafialną.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2574 PLN 
na pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać.
Dziś i w następną niedzielę członkowie Kół 
Żywego Różańca zbierają ofiary na kwiaty 
do Grobu Pańskiego.

4.
8.

  11.

 
 10.

9.

  7.

12.

6.

od 9.02.2020 do 12.04.2020

Módlmy się,
za chorych i cierpiących, aby 
ufali Bożej woli i miłosierdziu,

a Maryja otaczała ich
swoją opieką.

A nawet za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z naj-
większą trudnością. Chociaż może je-
szcze za człowieka życzliwego odwa-
żyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś 
okazuje nam swoją miłość właśnie przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami.

Oto słowo Boże
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    Inicjatorem i całym motorem napędowym idei ratowania żubrów był wielki polski przyrodnik Jan Sztolcman (1854-1928), który u hrabiego 
Branickiego, pracował na posadzie dyrektora Muzeum Branickich. To on poruszył  środowisko naukowe i rządy państw europejskich do 
działań, dzięki którym możemy i my podziwiać te piękne, żywe zwierzęta m.in. w polskich puszczach
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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

Z Dzienniczka siostry Faustyny
 DO SPOWIEDZI MAMY PODCHODZIĆ Z NACZYNIEM UFNOŚCI

Dziś powiedział mi Pan: - Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi św., do tego źródła 
miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z 
Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do 
spowiedzi św. zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać 
na duszę twoją hojność Swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja 
sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam 
działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz 
duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. 
Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski 
zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja 
odwraca się od nich do dusz pokornych. (Dz 1602)

  W 2019 roku była 90. rocznica rozpoczęcia 
hodowli żubra w białowieskim rezerwacie 
zamkniętym, mająca na celu restytucję tego 
zagrożonego wyginięciem gatunku do pol-
skich, a potem do puszcz w innych krajach. 
Hodowlę prowadzono na specjalnie przygoto-
wanej 22 hektarowej działce leśnej. Jesienią 
1929 r. do Białowieży przywieziono pierwsze 
żubry z Niemiec i Szwecji. Po dziesięciu 
latach w polskiej hodowli znajdowało się 37 
sztuk, skrajnie zagrożonych wyginięciem 
zwierząt, a na całym świecie w 1939 r. żyło 
115 sztuk tych królewskich władców puszczy.

Jan Sztolcman

   Urodził się 19 listopada 1854 r. w Warsza-
wie na ulicy Koziej w mieszkaniu rodziców. 
Jego rodzina należała do kościoła rzymsko-
katolickiego. Rodzicami byli, majster siodla-
rski August Stolzmann (w metryce urodzenia 
Janka występuje pisownia taka jak ojca), i 
Józefa z Majewskich małżonkowie Stolz-
mann. Od najmłodszych lat swojego dzieciń-
stwa przejawiał duże zainteresowania ota-
czającą go przyrodą.  Dużo czytał, a książki 
takich autorów jak: Juliusz Verne, Thomas 
Mayne-Reid, Maurice Aymard itp. ukształto-
wały jego wyobraźnię oraz zamiłowanie do 
przyrody i podróży.  Można wysnuć wniosek, 
że właśnie one spowodowały, iż po ukoń-
czeniu  III  Miejskiego  Gimnazjum  Męskiego 

1. Rachunek sumienia
– codziennie patrz,
czego ci brakuje

Wielki Post

7 pomysłów na wielkopostną poprawę

w Warszawie mieszczącego się przy ulicy 
Platerówny 8, kontynuował swoje zaintereso-
wania na wydziale matematyczno-przyrodni-
czym Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak 
ukończył tylko pięć semestrów.
   W czasie prac-praktyk w Gabinecie Zoolo-
gicznym nawiązał kontakt z Władysławem 
Taczanowskim, jednym z najwybitniejszych 
ornitologów polskich. Pomagał mu w porzą-
dkowaniu zbiorów entomologicznych oraz    
w preparowaniu ptaków, przysyłanych do 
Warszawy z państw południowoamerykań-
skich przez Konstantego Romana Jelskiego, 
który w Ameryce Południowej przebywał za 
namową i na koszt Konstantego hr. Brani-
ckiego oraz z Wschodniej Syberii przez Be-
nedykta Dybowskiego, Wiktora Godlewskie-
go i Michała Jankowskiego. Tam też, poznał 
opiekunów i sponsorów Gabinetu Aleksan-
dra i Konstantego, hrabiów Branickich.
   W 1874 r., gdy Konstanty Jelski przyjął pro-
pozycję pracy dla rządu Peru, hrabia 
Konstanty Branicki i Władysław Taczanowski 
zaproponowali młodemu, dwudziestoletnie-
mu Sztolcmanowi wyprawę badawczą do 
Peru. Sześcioletni pobyt i badania w peru-
wiańskich Andach sfinansował Konstanty 
Branicki. Przez ten czas Sztolcman spene-
trował duży obszar Ameryki Południowej, 
dokonując wielu odkryć nieznanych nauce 
gatunków m.in. jako jeden z pierwszych 
Europejczyków opisał wiele gatunków koli-
brów. Do nazwania (po łacinie) kilku odkry-
tych i opisanych przez siebie gatunków pta-
ków użył nazwiska swego dobroczyńcy – 
Branicki. (Inni przyrodnicy m.in. Kalinowski, 
aby uhonorować  Sztolcmana  używają  jego 

nazwiska przy nadawaniu nazw łacińskich 
odkrytym przez siebie gatunkom). Jednocze-
śnie pozyskał ciekawe okazy do polskich 
zbiorów. W 1881 r. wyczerpany pracą powra-
ca do kraju z ogromną ilością materiału bada-
wczego. Tak dużą, że wyniki jego obserwacji 
i wypraw eksploratorskich opracowuje cała 
rzesza wybitnych uczonych m.in.: Taczano-
wski, Lubomirski, Thomas, Peters, Salvin, 
Bolivar, Ridgway, Cabanis i inni. Swoją wy-
prawę do Peru pan Jan opisał w dwutomowej 
książce pt. „Peru, wspomnienia z podróży”, 
pisząc we wstępie do niej „Pamięci Włady-
sława Taczanowskiego, Konstantego Hr. 
Branickiego i Konstantego Jelskiego. pracę tę 
poświęcam”. 
   Po krótkim pobycie w kraju, kolejne dwa la-
ta 1882-83, prowadzi ponownie badania         
w Andach, tym razem w Ekwadorze. Pracuje 
razem z Józefem Siemiradzkim, dzięki które-
mu mamy dokładne relacje z tej wyprawy. 
Wigilię 1882 r. panowie spędzają razem          
z Ernestem Malinowskim, budowniczym linii 
kolejowych w Peru.  CDN...

 Krzysztof Kanabus

  Jeśli naprawdę walczysz, potrzebujesz ro-
bić rachunek sumienia. Rób rachunek 
sumienia z “dziką” szczerością, czyli odwa-
gą: taką samą, z jaką patrzysz w lustro, żeby 
sprawdzić, gdzie się skaleczyłeś czy ubru-
dziłeś albo gdzie są twoje braki, które 
musisz usunąć.

L I T U R G I A
S Ł O W A

To powiedziałaś zgodnie z prawdą». Rzekła 
do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś 
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bo-
gu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozo-
limie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, 
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, 
ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponie-waż zbawienie bierze 
początek od Żydów. Nadchodzi jednak go-
dzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. 
Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele 
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i praw-
dzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A 
kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».   
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, 
który z tobą mówię». Na to przyszli Jego 
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobie-
tą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od 
niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozma-
wiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i 
odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pój-
dźcie, zobaczcie człowieka, który mi powie-
dział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie 
jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do 
Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, 
mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja 
mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie 
wiecie». Mówili więc uczniowie między sobą: 
«Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?» 
Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest 
wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wy-
konać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Je-
szcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” 
Oto powiadam wam: Podnieście oczy i po-
patrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. 
Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon 
na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się 
razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje 
się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a 
drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli 
to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni 
się natrudzili, a wy w ich trud weszliście». 
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w 
Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świad-
czącej: «Powiedział mi wszystko, co uczy-
niłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do 
Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał 
tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwie-
rzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mó-
wili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowia-
daniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i 
wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem 
świata».

Oto Słowo Pańskie
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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.

  Wielki Post to dobra okazja do rozwoju duchowego. Postanowienia wielkopostne będą  
w tym bardzo pomocne. Przedstawiamy kilka pomysłów i wskazówek na wielkopostne 
postanowienia. www.stacja7.pl

2. Prosta modlitwa
– najlepiej ta, którą znasz
od dziecka, módl się nią 

codziennie
  Nie zapominaj swoich dziecięcych modlitw, 
których może nauczyła cię twoja matka. Po-
wtarzaj je codziennie, z prostotą, jak dawniej.
 Jeśli ktoś porzuca modlitwę, na początku 
żyje z rezerw duchowych… a potem –           
z oszustwa. Katolik bez modlitwy…? To 
jakby żołnierz bez broni.
 Modlitwa myślna – O ustalonym czasie 
trwania i o stałej godzinie. W przeciwnym 
razie będziemy dostosowywać ją do własnej 
wygody, a to oznacza brak umartwienia. Zaś 
modlitwa bez umartwienia jest mało skute-
czna.

4. Droga krzyżowa
– w każdy piątek
Wielkiego Postu

  Droga Krzyżowa – oto potężne i pełne 
treści nabożeństwo! – Obyś nabrał zwyczaju 
rozważania czternastu stacji Męki i Śmierci 
Pańskiej w każdy piątek. – Zapewniam cię, 
że zaczerpniesz tu sił na cały tydzień.

5. Modlitwa różańcowa
– dla najbardziej
potrzebujących

  Różaniec Święty to potężna broń. Używaj 
jej z ufnością, a rezultaty wprawiają cię w za-
dumienie
  Miej żywe nabożeństwo do Matki Bożej. 
Ona umie z delikatnością odwdzięczyć się 
za podarunki, jakimi Ją obdarzamy.Jeżeli 
odmawiasz codziennie z duchem wiary i 
miłości Różaniec święty, Maryja postara się 
poprowadzić cię bardzo daleko drogą 
swojego Syna.

3. Lektura Pisma Św.
– staraj się codziennie

  Chcesz uczyć się od Chrystusa i brać 
przykład z Jego życia? Otwórz Ewangelię 
świętą i posłuchaj dialogu Boga z ludźmi…   
z tobą. Zalecam ci, abyś codziennie czytał 
przez kilka minut Nowy Testament – byś 
wchodził w każdą scenę i uczestniczył w niej 
jako jeszcze jedna postać. – To wszystko po 
to, abyś uosabiał Ewangelię, “wypełniał” ją   
w swoim życiu i aby za twoją przyczyną inni 
ją “wypełniali”.

6. Częsty udział
w Eucharystii

  Jakże cudownie wpływa Święta Eucha-
rystia na postępowanie – a głównie na 
ducha – osób, której przyjmują ją często i    
z pobożnością. Gdy zbliżasz się do 
Tabernakulum, pomyśl, że On… czeka na 
ciebie od dwu-dziestu wieków!

7. Umartwienia
– codzienność bez

kaprysów i marudzenia
 Bez umartwienia nie ma szczęścia na 
ziemi. Czy przeciwstawiłeś się kiedyś w ja-
kieś sprawie swoim zachciankom, swoim 
kaprysom? – Spójrz, że Ten, kto cię o to 
prosi, jest przybity do Krzyża, odczuwa 
cierpienie wszystkimi swoimi władzami 
duchowymi i zmysłami i ma na głowie 
koronę z cierni… dla ciebie.
  Troska o małe rzeczy pociąga za sobą 
ciągłe umartwienia. To droga uprzyjemnia-
nia życia innym. Nawet najdrobniejsze 
umartwienie wydaje ci się wysiłkiem go-
dnym herosa, a tymczasem Jezus posłu-
guje się tym co czynisz z konieczności, aby 
służyło cnocie.

http://www.stacja7.pl


    Inicjatorem i całym motorem napędowym idei ratowania żubrów był wielki polski przyrodnik Jan Sztolcman (1854-1928), który u hrabiego 
Branickiego, pracował na posadzie dyrektora Muzeum Branickich. To on poruszył  środowisko naukowe i rządy państw europejskich do 
działań, dzięki którym możemy i my podziwiać te piękne, żywe zwierzęta m.in. w polskich puszczach
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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

Z Dzienniczka siostry Faustyny
 DO SPOWIEDZI MAMY PODCHODZIĆ Z NACZYNIEM UFNOŚCI

Dziś powiedział mi Pan: - Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi św., do tego źródła 
miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z 
Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do 
spowiedzi św. zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać 
na duszę twoją hojność Swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja 
sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam 
działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz 
duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. 
Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski 
zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja 
odwraca się od nich do dusz pokornych. (Dz 1602)

  W 2019 roku była 90. rocznica rozpoczęcia 
hodowli żubra w białowieskim rezerwacie 
zamkniętym, mająca na celu restytucję tego 
zagrożonego wyginięciem gatunku do pol-
skich, a potem do puszcz w innych krajach. 
Hodowlę prowadzono na specjalnie przygoto-
wanej 22 hektarowej działce leśnej. Jesienią 
1929 r. do Białowieży przywieziono pierwsze 
żubry z Niemiec i Szwecji. Po dziesięciu 
latach w polskiej hodowli znajdowało się 37 
sztuk, skrajnie zagrożonych wyginięciem 
zwierząt, a na całym świecie w 1939 r. żyło 
115 sztuk tych królewskich władców puszczy.

Jan Sztolcman

   Urodził się 19 listopada 1854 r. w Warsza-
wie na ulicy Koziej w mieszkaniu rodziców. 
Jego rodzina należała do kościoła rzymsko-
katolickiego. Rodzicami byli, majster siodla-
rski August Stolzmann (w metryce urodzenia 
Janka występuje pisownia taka jak ojca), i 
Józefa z Majewskich małżonkowie Stolz-
mann. Od najmłodszych lat swojego dzieciń-
stwa przejawiał duże zainteresowania ota-
czającą go przyrodą.  Dużo czytał, a książki 
takich autorów jak: Juliusz Verne, Thomas 
Mayne-Reid, Maurice Aymard itp. ukształto-
wały jego wyobraźnię oraz zamiłowanie do 
przyrody i podróży.  Można wysnuć wniosek, 
że właśnie one spowodowały, iż po ukoń-
czeniu  III  Miejskiego  Gimnazjum  Męskiego 

1. Rachunek sumienia 
– codziennie patrz, 
czego ci brakuje

Wielki Post

7 pomysłów na wielkopostną poprawę

w Warszawie mieszczącego się przy ulicy 
Platerówny 8, kontynuował swoje zaintereso-
wania na wydziale matematyczno-przyrodni-
czym Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak 
ukończył tylko pięć semestrów.
   W czasie prac-praktyk w Gabinecie Zoolo-
gicznym nawiązał kontakt z Władysławem 
Taczanowskim, jednym z najwybitniejszych 
ornitologów polskich. Pomagał mu w porzą-
dkowaniu zbiorów entomologicznych oraz    
w preparowaniu ptaków, przysyłanych do 
Warszawy z państw południowoamerykań-
skich przez Konstantego Romana Jelskiego, 
który w Ameryce Południowej przebywał za 
namową i na koszt Konstantego hr. Brani-
ckiego oraz z Wschodniej Syberii przez Be-
nedykta Dybowskiego, Wiktora Godlewskie-
go i Michała Jankowskiego. Tam też, poznał 
opiekunów i sponsorów Gabinetu Aleksan-
dra i Konstantego, hrabiów Branickich.
   W 1874 r., gdy Konstanty Jelski przyjął pro-
pozycję pracy dla rządu Peru, hrabia 
Konstanty Branicki i Władysław Taczanowski 
zaproponowali młodemu, dwudziestoletnie-
mu Sztolcmanowi wyprawę badawczą do 
Peru. Sześcioletni pobyt i badania w peru-
wiańskich Andach sfinansował Konstanty 
Branicki. Przez ten czas Sztolcman spene-
trował duży obszar Ameryki Południowej, 
dokonując wielu odkryć nieznanych nauce 
gatunków m.in. jako jeden z pierwszych 
Europejczyków opisał wiele gatunków koli-
brów. Do nazwania (po łacinie) kilku odkry-
tych i opisanych przez siebie gatunków pta-
ków użył nazwiska swego dobroczyńcy – 
Branicki. (Inni przyrodnicy m.in. Kalinowski, 
aby uhonorować  Sztolcmana  używają  jego 

nazwiska przy nadawaniu nazw łacińskich 
odkrytym przez siebie gatunkom). Jednocze-
śnie pozyskał ciekawe okazy do polskich 
zbiorów. W 1881 r. wyczerpany pracą powra-
ca do kraju z ogromną ilością materiału bada-
wczego. Tak dużą, że wyniki jego obserwacji 
i wypraw eksploratorskich opracowuje cała 
rzesza wybitnych uczonych m.in.: Taczano-
wski, Lubomirski, Thomas, Peters, Salvin, 
Bolivar, Ridgway, Cabanis i inni. Swoją wy-
prawę do Peru pan Jan opisał w dwutomowej 
książce pt. „Peru, wspomnienia z podróży”, 
pisząc we wstępie do niej „Pamięci Włady-
sława Taczanowskiego, Konstantego Hr. 
Branickiego i Konstantego Jelskiego. pracę tę 
poświęcam”. 
   Po krótkim pobycie w kraju, kolejne dwa la-
ta 1882-83, prowadzi ponownie badania         
w Andach, tym razem w Ekwadorze. Pracuje 
razem z Józefem Siemiradzkim, dzięki które-
mu mamy dokładne relacje z tej wyprawy. 
Wigilię 1882 r. panowie spędzają razem          
z Ernestem Malinowskim, budowniczym linii 
kolejowych w Peru.  CDN...

 Krzysztof Kanabus

Jeśli naprawdę walczysz, potrzebujesz ro-
bić rachunek sumienia. Rób rachunek
sumienia z “dziką” szczerością, czyli odwa-
gą: taką samą, z jaką patrzysz w lustro, żeby
sprawdzić, gdzie się skaleczyłeś czy ubru-
dziłeś albo gdzie są twoje braki, które 
musisz usunąć.

L I T U R G I A
S Ł O W A

To powiedziałaś zgodnie z prawdą». Rzekła 
do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś 
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bo-
gu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozo-
limie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, 
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, 
ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponie-waż zbawienie bierze 
początek od Żydów. Nadchodzi jednak go-
dzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. 
Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele 
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i praw-
dzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A 
kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».   
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, 
który z tobą mówię». Na to przyszli Jego 
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobie-
tą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od 
niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozma-
wiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i 
odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pój-
dźcie, zobaczcie człowieka, który mi powie-
dział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie 
jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do 
Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, 
mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja 
mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie 
wiecie». Mówili więc uczniowie między sobą: 
«Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?» 
Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest 
wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wy-
konać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Je-
szcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” 
Oto powiadam wam: Podnieście oczy i po-
patrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. 
Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon 
na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się 
razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje 
się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a 
drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli 
to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni 
się natrudzili, a wy w ich trud weszliście». 
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w 
Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świad-
czącej: «Powiedział mi wszystko, co uczy-
niłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do 
Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał 
tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwie-
rzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mó-
wili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowia-
daniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i 
wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem 
świata».

Oto Słowo Pańskie
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2. Prosta modlitwa 
– najlepiej ta, którą znasz 
od dziecka, módl się nią 

codziennie
Nie zapominaj swoich dziecięcych modlitw, 

których może nauczyła cię twoja matka. Po-
wtarzaj je codziennie, z prostotą, jak dawniej.
Jeśli ktoś porzuca modlitwę, na początku 

żyje z rezerw duchowych… a potem –           
z oszustwa. Katolik bez modlitwy…? To 
jakby żołnierz bez broni.

Modlitwa myślna – O ustalonym czasie 
trwania i o stałej godzinie. W przeciwnym 
razie będziemy dostosowywać ją do własnej 
wygody, a to oznacza brak umartwienia. Zaś 
modlitwa bez umartwienia jest mało skute-
czna.

4. Droga krzyżowa 
– w każdy piątek 
Wielkiego Postu

Droga Krzyżowa – oto potężne i pełne 
treści nabożeństwo! – Obyś nabrał zwyczaju 
rozważania czternastu stacji Męki i Śmierci 
Pańskiej w każdy piątek. – Zapewniam cię, 
że zaczerpniesz tu sił na cały tydzień.

5. Modlitwa różańcowa 
– dla najbardziej 
potrzebujących

Różaniec Święty to potężna broń. Używaj 
jej z ufnością, a rezultaty wprawiają cię w za-
dumienie

Miej żywe nabożeństwo do Matki Bożej. 
Ona umie z delikatnością odwdzięczyć się 
za podarunki, jakimi Ją obdarzamy.Jeżeli 
odmawiasz codziennie z duchem wiary i 
miłości Różaniec święty, Maryja postara się 
poprowadzić cię bardzo daleko drogą 
swojego Syna.

3. Lektura Pisma Św. 
– staraj się codziennie

Chcesz uczyć się od Chrystusa i brać 
przykład z Jego życia? Otwórz Ewangelię 
świętą i posłuchaj dialogu Boga z ludźmi…   
z tobą. Zalecam ci, abyś codziennie czytał 
przez kilka minut Nowy Testament – byś 
wchodził w każdą scenę i uczestniczył w niej 
jako jeszcze jedna postać. – To wszystko po 
to, abyś uosabiał Ewangelię, “wypełniał” ją   
w swoim życiu i aby za twoją przyczyną inni 
ją “wypełniali”.

6. Częsty udział 
w Eucharystii

Jakże cudownie wpływa Święta Eucha-
rystia na postępowanie – a głównie na 
ducha – osób, której przyjmują ją często i    
z pobożnością. Gdy zbliżasz się do 
Tabernakulum, pomyśl, że On… czeka na 
ciebie od dwu-dziestu wieków!

7. Umartwienia 
– codzienność bez 

kaprysów i marudzenia
Bez umartwienia nie ma szczęścia na 

ziemi. Czy przeciwstawiłeś się kiedyś w ja-
kieś sprawie swoim zachciankom, swoim 
kaprysom? – Spójrz, że Ten, kto cię o to 
prosi, jest przybity do Krzyża, odczuwa 
cierpienie wszystkimi swoimi władzami 
duchowymi i zmysłami i ma na głowie 
koronę z cierni… dla ciebie.

Troska o małe rzeczy pociąga za sobą 
ciągłe umartwienia. To droga uprzyjemnia-
nia życia innym. Nawet najdrobniejsze 
umartwienie wydaje ci się wysiłkiem go-
dnym herosa, a tymczasem Jezus posłu-
guje się tym co czynisz z konieczności, aby 
służyło cnocie.

http://www.stacja7.pl
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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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Ks. dr Waldemar R Macko

K O M E N T A R Z
Jeśli mielibyśmy w kilku słowach powie-

dzieć, czego dotyczyła rozmowa Jezusa  
z Samarytanką okazałoby się, że jest to 
niemożliwe. Nie jest to bowiem ani przeko-
marzanie się, ani dysputa religijna. Jezus 
mówi swoje, Samarytanka po swojemu 
rozumie Jego słowa i w takiż sposób odpo-
wiada. Natomiast gdy zapytamy o skutek 
tej rozmowy – ten jest oczywisty. Wielu 
mieszkańców Sychar uwierzyło w Jezusa 
jako Mesjasza, Zbawiciela świata. Jednak 
zastanawiające w całym tym zdarzeniu jest 
odniesienie do wody, która stała się przy-
czynkiem do dalszych wydarzeń. W wielu 
kulturach woda symbolizuje życie. Tak jest 
również w Judaizmie. Dlatego pojawiający 
się w rozmowie motyw wody ma kluczowe 
znaczenie dla interpretacji opisanego wy-
darzenia. Zwłaszcza słowa, że woda, którą 
daje Chrystus staje się źródłem wody 
wytryskującej ku życiu wiecznemu. Nasu-
wa się jednoznaczne skojarzenie: woda – 
życie, łaska – życie wieczne. Jakiej zatem 
wody pragniemy? 

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

Myśliwy, który uratował żubra 
od zagłady - cz.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

28 lutego 2020 r. Chór „Sanctae 
Annae” śpiewał w Archikatedrze 
Warszawskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 17, 3-7

Czytanie z Księgi Wyjścia: Synowie Izraela roz-
bili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i 
dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: 
«Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby 
nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na 
śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do 
Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? 
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan od-
powiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a 
weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę 
laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę 
przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz       
w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi 
swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach 
starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Ma-
ssa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i 
Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan 
jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my 
ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meri-
ba, * jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1-2. 5-8

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwie-
nia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki 
Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp 
do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się 
nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie 
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest            
w sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który został nam dany. Chrystus bowiem umarł 
za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym 
czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. 

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 4, 42. 15

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem 
świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie 
pragnęli.

EWANGELIA
J 4, 5-42

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego 
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał 
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam 
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą sie-
dział sobie przy źródle. Było to około szóstej 
godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Sa-
marii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do 
niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem 
udali się przedtem do miasta, by zakupić ży-
wności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: 
«Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Ży-
dzi bowiem i Samarytanie unikają się nawza-
jem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdy-
byś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, 
kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś 
Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do 
Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, 
a studnia jest głęboka. Skądże więc weź-
miesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy 
od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 
studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i 
jego by-dło?» W odpowiedzi na to rzekł do 
niej Je-zus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się 
w nim źródłem tryskającym ku życiu wie-
cznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, 
daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać». A On jej odpowie-
dział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tu-
taj!». A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam 
męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze po-
wiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem 
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie 
jest twoim mężem. Ciąg dalszy na stronie 2

W dzwonnicy 
do końca kwietnia br. 

prezentujemy obrazy 
p. Wojciecha Hawryłkiewicza

od 9.02.2020 do 12.04.2020

Módlmy się,
za chorych i cierpiących, aby 
ufali Bożej woli i miłosierdziu,

a Maryja otaczała ich
swoją opieką.

A nawet za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z naj-
większą trudnością. Chociaż może je-
szcze za człowieka życzliwego odwa-
żyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś 
okazuje nam swoją miłość właśnie przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami.

Oto słowo Boże
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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. 
Siostry Pasjonistki zapraszają młodzież na 
dzień skupienia w ramach Pasyjnych Dni 
Młodych. Dzień skupienia odbędzie się 21 
marca w klasztorze sióstr przy ul. Husarii 
55/57. Zgłoszenia można przesyłać na 
adres kontakt@siostrypasjonistki.pl.
Informujemy że rekolekcje parafialne oraz 
rekolekcje dla dzieci i młodzieży zostały 
odwołane. 
Z racji beatyfikacji kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 
br. o godz. 12.00 na Pl. Piłsudskiego       
w Warszawie nasza parafia na wniosek

Kurii zbiera informacje ile osób z naszej 
parafii chce wziąć udział w uroczystoś-
ciach beatyfikacyjnych (chodzi o liczbę 
potrze-bnych kart wstępu). Osoby chętne 
do udziału w uroczystości zapraszamy do 
zakrystii. 
Zapraszamy mężczyzn, którzy należą lub 
chcieliby wstąpić do Kościelnej Służby Po-
rządkowej Totus Tuus, by między innymi 
pomagać przy uroczystościach beatyfika-
cyjnych Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
na spotkanie organizacyjne w sobotę 
21.03 br. o godz. 10.30. w dzwonnicy.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
rozpro-wadza świece Wielkanocne. Środki 
uzys-  kane z tego tytułu, przeznaczane
są na potrzeby najuboższych dzieci.
Caritas AW dofinansowuje Świetlice 
Środowiskowe, wyjazdy wakacyjne, 
funduje Stypendia Naukowe dla dzieci i 
młodzieży. 
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. 

Darmowy program do rozliczenia podatku 
jest dostępny na stronie internetowej 
parafii. Ulotki z infor-macjami do przelewu 
znajdują się na stoli-ku przy wyjściu z koś-
cioła.
Ze względu na awarię systemu kompu-
terowego obsługującego parafię, prosimy 
osoby, które między 15 stycznia a 23 lu-
tego br., zamawiały intencje Mszy św. albo 
rezerwowały termin ślubu o kontakt z kan-
celarią parafialną.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2574 PLN 
na pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać.
Dziś i w następną niedzielę członkowie Kół 
Żywego Różańca zbierają ofiary na kwiaty 
do Grobu Pańskiego.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-   
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
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