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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Rozpoczynamy dziś rekolekcje parafialne, 
które będą trwały do środy 3 kwietnia br.    
W czasie rekolekcji parafialnych nauki reko-
lekcyjne będą głoszone: dzisiaj na każdej 
Mszy św. oraz w poniedziałek, wtorek i 
środę na Mszach św. o godz. 17.00 i 19.00. 
Dla umożliwienia udziału w rekolekcjach 
większej liczbie wiernych z naszej parafii, 
Msza św. wieczorna została przeniesiona z 
godz. 18.00 na 19.00. Serdecznie witamy    
w naszej parafii ks. Piotra Bruda, który 
poprowadzi nasze rekolekcje, jak również 
rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje 
wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawo-
wych przeprowadzone będą w dniach 1-3 
kwietnia, dla uczniów gimnazjum i młodzieży 
licealnej przeprowadzone będą w dniach 3-5 
kwietnia br.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane 
jest w każdy piątek Wielkiego Postu w na-
stępujących godzinach: o 12.30. – dla doro-
słych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – 
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.
Msza św. Wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w poniedziałek, 1 
kwietnia, o godz. 19.00., po Mszy odmó-
wimy Litanię do Ducha Świętego. Z uwagi 
na rekolekcje nie będzie Konferencji o Du-
chu Świętym.
We wtorek, 2 kwietnia br., modlimy się w in-
tencji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 
18.30. Msza św. w intencji dzieci zwłaszcza 
tych, które odeszły od Boga i Kościoła i ich 
rodziców zostanie odprawiona o godz. 19.00 

8.

W Klimatach:

W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek,       
4 kwietnia, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00., a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. 
W pierwszy piątek miesiąca, 5 kwietnia       
o godz. 18.00. zostanie odprawiana Msza
św. z intencją wynagradzającą Bożemu
Sercu. Po Mszy i po Drodze Krzyżowej,
zostanie odprawione Nabożeństwo Pier-
wszopiątkowe, prowadzone przez Wspól-
notę Odnowy w Duchu Świętym. Zapra-
szamy wszystkich Parafian do wspólnej
modlitwy. Nabożeństwo Wynagradzające
Bożemu Sercu, odprawiane jest cyklicznie,
w każdy pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszą sobotę miesiąca, 6 kwietnia br.,

 

zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną 
o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00.
Po Mszy, przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem odmówimy jedną
część różańca, po czym podejmiemy pięt-
nastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad
wskazaną przez Kapłana, tajemnicą

 

różańca świętego.
W następna niedzielę, przed kościołem 
przeprowadzimy zbiórkę ofiar na paczki 
świąteczne dla najuboższych rodzin z na-
szej parafii.
Centrum Kultury Wilanów zaprasza na 
koncert filmowo-musicalowy Joanny Alek-
sandrowicz pt. „Od nocy do nocy”, który 
odbędzie się dziś o godz. 17.00. Bilety
w cenie 10 zł do nabycia w recepcji 
Centrum Kultury Wilanów przed koncertem.

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od  10.03.19  do 14.04.19 
Módlmy się, aby okres Wielkiego 

Postu stał się dla grzeszników 
okazją do nawrócenia, 

a niewierzący znaleźli czas 
na refleksję i szukanie Boga.

       

L I T U R G I A  S Ł O W A
 6.

13.

10.

Opowieść o marnotrawnym synu wpro-
wadza nas w tajemnicę Bożego miłosierdzia     
i wypełnia serca nadzieją, że nigdy nie jest za 
późno; że zawsze można zawrócić, podnieść 
się z każdego upadku. Bóg zawsze czeka        
z otwartymi ramionami, aby wziąć nas            
w objęcia. 

Możemy analizować postawę syna, który 
porzucił dom, ojca nieustannie czekającego i 
drugiego syna, który nie umiał się pogodzić ze 
swoim losem. Każda z tych postaci pokazuje 
złożoność relacji pomiędzy ludźmi, a także 
naszych relacji do Boga.

Spróbujmy sobie wyobrazić nasze życie 
bez miłości i wiary w nieskończoną dobroć 
Boga, który dał Swojego Syna, aby każdy 
miał w Nim życie. 

4.

Zaprasza na wystawę malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej

 7.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, tra-dy cyjnie już w okresie Wielkiego Postu,
rozprowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia Na-
ukowe dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy 
do nabywania świec. Świece do nabycia 
w zakrystii i przed kościołem.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na
rzecz naszej fundacji. Szczegółową infor-
mację można znaleźć na ulotkach wyło-
żonych na stoliku przy wyjściu z kościoła
oraz na stronie internetowej parafii, gdzie 
znajduje się link do programu rozlicza-
jącego podatek.
W piątek, 5 kwietnia br. z Sanktuarium św. 
Faustyny przy ul. Żytniej 1 w Warszawie, po
Mszy św. która będzie odprawiona o godz. 
19.30., wyruszy Ekstremalna Droga Krzy-
żowa. Miejscem docelowym będzie Parafia 
św. Barbary w Modlinie-Twierdzy w Nowy
Dworze Mazowieckim.
W następną niedzielę, 7 kwietnia br. Siostry 
Pasjonistki zapraszają dzieci na piel-
grzymkę do Świętej Lipki. W programie 
przewidziane jest zwiedzanie sanktuarium 
z przewodnikiem, a także Msza św. i kon-
cert organowy. Zapisy u sióstr katechetek
oraz w zakrystii.
Zbiórka makulatury, ze sprzedaży, której 
dochód przeznaczony jest na budowę
studni w Sudanie, odbędzie się w dniach
1-4 kwietnia br.

REBUS - ROZWIĄZANIE:
Miłe Bogu wynagrodzenie

PIERWSZE CZYTANIE 
Joz 5, 9a. 10-12

Czytanie z Księgi Jozuego: Pan rzekł do 
Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę 
egipską». Rozłożyli się obozem Izraelici 
w Gilgal i tam obchodzili Paschę czterna-
stego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plo-
nu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone 
tego samego dnia. Manna ustała następnego 
dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli 
już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego 
roku plonami ziemi Kanaan.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 
Jego chwała będzie zawsze na moich 
ustach. Dusza moja chlubi się Panem, 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Wysławiajcie razem ze mną Pana, 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie 
wysłuchał. i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się 
radością, oblicza wasze nie zapłoną 
wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go 
usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Kor 5, 17-21

Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Bracia: 
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało się nowe. 
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który 
pojednał nas z so-bą przez Chrystusa i 
zlecił nam posługę jednania. Albowiem     
w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie 
poczytując ludziom ich grzechów, nam 
zaś przekazując słowo jednania. Tak więc 
w imieniu Chrystusa spełniamy posłan-
nictwo jakby Boga samego, który przez 
nas udziela napomnień. W imię Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to 
dla nas grzechem uczynił Tego, który nie 
znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą.

 Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 15, 18

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: 
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i 
względem ciebie»

EWANGELIA  
Łk 15, 1-3.11-32

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, 
mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada 
z nimi». Opowiedział im wtedy następującą 
przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, 
daj mi część własności, która na mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

Pierwszy piątek miesiąca  . . . . . . . . . . . . . . . 3

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód Kącik dla dzieci - Rebus o NSPJ  . . . . . . . . . 3
w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do 
jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał 
go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 
napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły 
się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 
zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników 
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu 
przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do 
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem: 
uczyń mnie choćby jednym z twoich 
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do 
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 
go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 
ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już 
nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich 
sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i 
sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić 
się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się 
weselić. Tymczasem starszy jego syn 
przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój 
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał 
go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył 
mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci 
służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, 
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 
niego utuczone cielę”. Lecz on mu 
odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. 
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się”».

Oto słowo Pańskie
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Terminy rekolekcji 
wielkopostnych

Dla dorosłych:     
31 marca-3 kwietnia 2019 roku 
Dla dzieci dzieci ze szkół 
podstawowych:   
1-3 kwietnia 2019 roku 
Dla uczniów gimnazjum i młodzieży 
licealnej:    
3-5 kwietnia 2019 roku.
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radości.

 Wielki Post

Rekolekcje wielkopostne
  Rekolekcje wielkpostne dla dorosłych rozpoczynają się w naszej parafii w IV Niedzielę Wielkiego 
Postu i będą trwały do środy, 3 kwietnia. Poprowadzi je ks. Piotr B. z diecezji włocławskiej. W tych 
dniach druga Msza św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i środę będzie odprawiana o godz. 19.00., 
a nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają później z pracy.

Rebus

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA

Msza  Święta  w  intencji  naszych  księży      Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. z nauką rekolekcyjną 
Litania do Ducha Świętego.

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 (fot. shutterstock.com)

o potrzebne   łaski   dla   Nich   za   wsta-
wiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
Wspierajmy naszych kapłanów także 
modlitwą osobistą.

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

W pierwsze wtorki miesiąca  
modlimy się za dzieci

2 kwietnia 2019 r. 
Różaniec za dzieci o godz. 18.30

Msza św. o godz. 19.00

Od stycznia do września
2019 roku

obchodzimy 9 pierwszych
piątków miesiąca.

5 kwietnia 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Droga Krzyżowa, 
a następnie Nabożeństwo pierwszopiąt-
kowe prowadzone przez Wspólnotę 
Odnowy w Duchu Świętym. 

6 kwietnia 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa tych, którzy urągają 
Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerun-
kach. 
Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

W pierwsze soboty miesiąca,
w naszej parafii, wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

 Oszukać post
  Grupa francuskich intelektualistów zaapelowała o ustanowienie jednego dnia w tygodniu 
bez… mięsa. Społeczeństwo przyjęło to z drwiną: "Nie widzicie, że mięsa codziennie już dawno 
nie jemy, bo nas nie stać?”

o wiele bardziej wysmakowane potrawy
można przyrządzić z ryb czy w ogóle skła-
dników, wśród których nie będzie mięsa.

Grupa intelektualistów francuskich wysto-
sowała do władz apel, by… ustanowić w je-
den dzień w tygodniu zakaz spożywania 
mięsa. Propozycja poniedziałku jako dnia 
bez mięsa, a nie piątku, pokazuje, że powody 
oczywiście nie są religijne. Chodzi o ochronę 
środowiska, a dokładnie – o lasy wycinane 
pod hodowlę zwierząt rzeźnych. Nawet jeden 
dzień w tygodniu z zakazem jedzenia mięsa 
w konsekwencji chroni nasze lasy.

 W tej dość dziwnej historii znacząca jest 
reakcja francuskiego społeczeństwa, która 
ów apel przyjęła z drwiną. Posądzili oni 
autorów  apelu  o  brak kontaktu  z  codzien-

  Dlaczego post dotyczy akurat mięsa? 
Historycy wskazują, że post – obecny prze-
cież w wielu religiach – w pierwszej kolejności 
zawsze dotyczył mięsa i alkoholu. Wynika to 
z faktu, że w dziejach ludzkości mięso – 
podobnie jak wina – było zawsze pojmowane 
jako towar bardziej luksusowy, rzadszy, 
wymagający dłuższego czasu przyrządzenia 
potrawy, związany z czasem święta niż 
z dniem powszednim. Inaczej niż dziś, kiedy 
bardzo łatwo oszukać post i bez użycia grama 
mięsa przygotować najwyborniejszą ucztę.

 Pytanie, które mówi o pytającym
 Dziś mięso tak bardzo nam spowszedniało, 
że wiele  osób  ma  całkiem  słuszne w swej 
istocie pytania, czy jest jeszcze sens 
wystrzegać się właśnie mięsa  w  piątki,  skoro 

Poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. 
godz. 19:00 

nym życiem zwykłych ludzi, coś w rodzaju:   
“W jakim wy świecie żyjecie, Panowie Inte-
lektualiści”? A wszystko dlatego, że roczne 
spożycie mięsa spada we Francji z roku na 
rok z powodu… zubożenia.
   Innymi słowy, biednych na mięso napra-
wdę nie stać. Ta naturalna prawda jest 
widoczna zawsze w dziejach ludzkości poza 
tymi enklawami luksusu, w których tej 
“dziwnej” zależności nie widać i tkwiący         
w nich pytają: “dlaczego post akurat od 
mięsa…” A to oznacza, że samo pytanie  
o post od mięsa to swoisty miernik poka-
zujący życiową sytuację pytającego.

Efekt motyla
 Ta uwaga otwiera przed nami inny, zupełnie 

W pierwsze środy miesiąca 
modlimy się za Kapłanów

3 kwietnia 2019 roku 
Msza św. o godz. 17:00

niespodziewany, wymiar postu, który zna-
cznie wychodzi poza egoizm i miłość własną 
ukryte w “postach-dietach”. Przecież nawet 
ów apel intelektualistów francuskich pokazu-
je, że każdy nasz konkretny gest, niczym 
efekt trzepotu motyla, ma konkretne znacze-
nie w życiu innych, chociażby przyrody, 
lasów, stworzeń, całego środowiska.

Religijny wymiar jest jeszcze ważniejszy: 
nawet jeśli mamy to szczęście, że mięso jest 
dla nas towarem powszednim, kierujemy się 
w życiu optyką o wiele szerszą: są tacy, 
którzy tego mięsa na co dzień naprawdę nie 
mają. Aspekt solidarności, łączności w wierze 
z tymi, którzy tego wszystkiego, co my, nie 
mają, apel o dzielenie się, o sprawiedliwość, 
staje się również znaczącym wymiarem 
postu.

Prawo kanoniczne bardzo wyraźnie mówi 
o jeszcze jednym wymiarze postu oraz wszy-
stkich innych form pokuty. Po pierwsze, są
formy nakazane i nie nakazane. O tych
drugich krótko: “Wszyscy wierni, każdy na
swój sposób, obowiązani są na podstawie
prawa Bożego czynić pokutę”. Otwiera się
pytanie, czy zdarzyło nam się kiedykolwiek
pościć w dniu przez Kościół nie nakazanym…

O nakazanych dniach pokutnych kodeks 
pisze tak: “Żeby jednak wszyscy przez jakieś 
wspólne zachowanie pokuty złączyli się mię-
dzy sobą, zostają nakazane dni pokuty, 
w które wierni powinni modlić się w sposób 
szczególny, wykonywać uczynki pobożności i 
miłości, podejmować akty umartwienia siebie 
przez wierniejsze wypełnianie własnych obo-
wiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i 
wstrzemięźliwość…”.

Niech łączy nas post
Piątkowy post, nakazany nam przez Koś-

ciół, służy przede wszystkim temu, byśmy 
podjęli praktykę pokutną WSPÓLNIE, razem, 
jako cały Kościół. Ktoś z naszych pasterzy tak 
postanowił i my się temu podporządkowu-
jemy, i razem pościmy. Tak jak razem, jedne-
go dnia, solidaryzujemy się, by wesprzeć 
określoną akcję charytatywną albo wspomóc 
ofiary katastrofy. Jeden wspólny dzień, by 
pokazać, że jesteśmy Kościołem i wszyscy     
w nim jesteśmy wspólnotą. Wspólne zacho-
wanie pokuty ma nas ŁĄCZYĆ MIĘDZY 
SOBĄ. Ma łączyć bogatych z biednymi, 
znanych z nieznanymi, mieszkańców miast     
z tymi, którzy żyją na peryferiach. Tych, dla 
których mięso to luksus z tymi, którzy pytają o 
sens mięsnego postu…

Piątkowy post – wbrew różnym medialnym 
mitom – nie został zniesiony. Prawo kanoni-
czne jasno mówi: “W Kościele powszechnym 
dniami i okresami pokutnymi są poszcze-
gólne piątki całego roku i czas wielkiego 
postu”, i dalej “Wstrzemięźliwość od spoży-
wania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie 
z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, nale-
ży zachowywać we wszystkie piątki całego
roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś 
uroczystość”.

Pościć oznacza nie tylko: jeść mniej, nie 
jeść mięsa, ale i: mniej czasu przeznaczyć na
przygotowanie potraw. Post to nie tylko mój 
indywidualny wybór, ale nasza wspólna prak-

tyka, całego Kościoła, która łączy nas mię-
dzy sobą.

Czy z niezachowania postu trzeba się spo-
wiadać? Z pewnością, jest to zaniedbanie,
które wiąże się z zaciągnięciem grzechu po-
wszedniego (przynależność grzechu do tych
ciężkich określa Dekalog, tymczasem żadne 
przykazania Dekalogu nie mówi wprost o po-
ście). Co innego trwanie w postawie ignoro-

wania postu. Tak czy inaczej, spowiadajmy 
się z tych dni, kiedy o poście zapomnieliśmy. 
Konsekwencje tego są konkretne. Dużo wię-
cej mówią o “enklawie”, w jakiej żyję, i ślepo-
cie duszy, w jakiej tkwię. I naprawdę nie cho-
dzi tylko o hektary lasów wyciętych pod hodo-
wlę zwierząt…

Ks. Przemysław Śliwiński
Żródło: https://stacja7.pl/wiara/oszukac-post/

Rozwiązanie na stronie 4 
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Terminy rekolekcji
wielkopostnych

Dla dorosłych:
31 marca-3 kwietnia 2019 roku
Dla dzieci dzieci ze szkół 
podstawowych: 
1-3 kwietnia 2019 roku
Dla uczniów gimnazjum i młodzieży 
licealnej:
3-5 kwietnia 2019 roku.
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Ks. Piotr Brud – prezbiter diecezji włocławskiej 
pochodzący z Konina (woj. wielkopolskie); 
magister teologii UMK w Toruniu; święcenia 
kapłańskie przyjął w 2013 roku z rąk J.E. ks. bpa 
Wiesława Alojzego Meringa; absolwent 5-letnich 
studiów magisterskich Instytutu Psychologii 
UKSW w Warszawie; psychoterapeuta pracujący 
w nurcie integracyjnym (studia podyplomowe: 
Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie); 

radości.

Wielki Post

Rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje wielkpostne dla dorosłych rozpoczynają się w naszej parafii w IV Niedzielę Wielkiego 

Postu i będą trwały do środy, 3 kwietnia. Poprowadzi je ks. Piotr Brud z diecezji włocławskiej. W tych 
dniach druga Msza św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i środę będzie odprawiana o godz. 19.00., 
a nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają później z pracy.

Rebus

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA

Msza Święta w intencji naszych księży      Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. z nauką rekolekcyjną 
Litania do Ducha Świętego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

(fot. shutterstock.com)

o potrzebne łaski dla Nich za wsta-
wiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
Wspierajmy naszych kapłanów także 
modlitwą osobistą.

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

W pierwsze wtorki miesiąca  
modlimy się za dzieci

2 kwietnia 2019 r.
Różaniec za dzieci o godz. 18.30

Msza św. o godz. 19.00

 Od stycznia do września 
2019 roku

obchodzimy  9 pierwszych 
piątków miesiąca.

5 kwietnia 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Droga Krzyżowa, 
a następnie Nabożeństwo pierwszopiąt-
kowe prowadzone przez Wspólnotę 
Odnowy w Duchu Świętym. 

6 kwietnia 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa tych, którzy urągają 
Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerun-
kach. 
Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem  odmówimy  jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

W pierwsze soboty miesiąca,
 w naszej parafii, wynagradzamy 

Niepokalanemu Sercu Maryi.

Oszukać post
Grupa francuskich intelektualistów zaapelowała o ustanowienie jednego dnia w tygodniu 

bez… mięsa. Społeczeństwo przyjęło to z drwiną: "Nie widzicie, że mięsa codziennie już dawno 
nie jemy, bo nas nie stać?”

o wiele bardziej wysmakowane potrawy
można przyrządzić z ryb czy w ogóle skła-
dników, wśród których nie będzie mięsa.

Grupa intelektualistów francuskich wysto-
sowała do władz apel, by… ustanowić w je-
den dzień w tygodniu zakaz spożywania 
mięsa. Propozycja poniedziałku jako dnia 
bez mięsa, a nie piątku, pokazuje, że powody 
oczywiście nie są religijne. Chodzi o ochronę 
środowiska, a dokładnie – o lasy wycinane 
pod hodowlę zwierząt rzeźnych. Nawet jeden 
dzień w tygodniu z zakazem jedzenia mięsa 
w konsekwencji chroni nasze lasy.

W tej dość dziwnej historii znacząca jest 
reakcja francuskiego społeczeństwa, która 
ów apel przyjęła z drwiną. Posądzili oni 
autorów apelu o brak kontaktu z codzien-

Dlaczego post dotyczy akurat mięsa?
Historycy wskazują, że post – obecny prze-
cież w wielu religiach – w pierwszej kolejności 
zawsze dotyczył mięsa i alkoholu. Wynika to
z faktu, że w dziejach ludzkości mięso – 
podobnie jak wina – było zawsze pojmowane 
jako towar bardziej luksusowy, rzadszy,
wymagający dłuższego czasu przyrządzenia 
potrawy, związany z czasem święta niż 
z dniem powszednim. Inaczej niż dziś, kiedy 
bardzo łatwo oszukać post i bez użycia grama 
mięsa przygotować najwyborniejszą ucztę.

Pytanie, które mówi o pytającym
Dziś mięso tak bardzo nam spowszedniało,

że wiele osób ma całkiem słuszne w swej 
istocie pytania, czy jest jeszcze sens
wystrzegać się właśnie mięsa w piątki, skoro 

Poniedziałek 1 kwietnia 2019 r.
godz. 19:00 

nym życiem zwykłych ludzi, coś w rodzaju:
“W jakim wy świecie żyjecie, Panowie Inte-
lektualiści”? A wszystko dlatego, że roczne 
spożycie mięsa spada we Francji z roku na 
rok z powodu… zubożenia.

Innymi słowy, biednych na mięso napra-
wdę nie stać. Ta naturalna prawda jest 
widoczna zawsze w dziejach ludzkości poza 
tymi enklawami luksusu, w których tej 
“dziwnej” zależności nie widać i tkwiący         
w nich pytają: “dlaczego post akurat od 
mięsa…” A to oznacza, że samo pytanie  
o post od mięsa to swoisty miernik poka-
zujący życiową sytuację pytającego.

Efekt motyla
Ta uwaga otwiera przed nami inny, zupełnie

W pierwsze środy miesiąca
modlimy się za Kapłanów

3 kwietnia 2019 roku 
Msza św. o godz. 17:00

niespodziewany, wymiar postu, który zna-
cznie wychodzi poza egoizm i miłość własną 
ukryte w “postach-dietach”. Przecież nawet 
ów apel intelektualistów francuskich pokazu-
je, że każdy nasz konkretny gest, niczym 
efekt trzepotu motyla, ma konkretne znacze-
nie w życiu innych, chociażby przyrody, 
lasów, stworzeń, całego środowiska.
  Religijny wymiar jest jeszcze ważniejszy: 
nawet jeśli mamy to szczęście, że mięso jest 
dla nas towarem powszednim, kierujemy się 
w życiu optyką o wiele szerszą: są tacy, 
którzy tego mięsa na co dzień naprawdę nie 
mają. Aspekt solidarności, łączności w wierze 
z tymi, którzy tego wszystkiego, co my, nie 
mają, apel o dzielenie się, o sprawiedliwość, 
staje się również znaczącym wymiarem 
postu.

 Prawo kanoniczne bardzo wyraźnie mówi 
o jeszcze jednym wymiarze postu oraz wszy-
stkich innych form pokuty. Po pierwsze, są
formy nakazane i nie nakazane. O tych
drugich krótko: “Wszyscy wierni, każdy na
swój sposób, obowiązani są na podstawie
prawa Bożego czynić pokutę”. Otwiera się
pytanie, czy zdarzyło nam się kiedykolwiek
pościć w dniu przez Kościół nie nakazanym…

O nakazanych dniach pokutnych kodeks 
pisze tak: “Żeby jednak wszyscy przez jakieś 
wspólne zachowanie pokuty złączyli się mię-
dzy sobą, zostają nakazane dni pokuty, 
w które wierni powinni modlić się w sposób 
szczególny, wykonywać uczynki pobożności i 
miłości, podejmować akty umartwienia siebie 
przez wierniejsze wypełnianie własnych obo-
wiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i 
wstrzemięźliwość…”.

Niech łączy nas post
   Piątkowy post, nakazany nam przez Koś-
ciół, służy przede wszystkim temu, byśmy 
podjęli praktykę pokutną WSPÓLNIE, razem, 
jako cały Kościół. Ktoś z naszych pasterzy tak 
postanowił i my się temu podporządkowu-
jemy, i razem pościmy. Tak jak razem, jedne-
go dnia, solidaryzujemy się, by wesprzeć 
określoną akcję charytatywną albo wspomóc 
ofiary katastrofy. Jeden wspólny dzień, by 
pokazać, że jesteśmy Kościołem i wszyscy     
w nim jesteśmy wspólnotą. Wspólne zacho-
wanie pokuty ma nas ŁĄCZYĆ MIĘDZY 
SOBĄ. Ma łączyć bogatych z biednymi, 
znanych z nieznanymi, mieszkańców miast     
z tymi, którzy żyją na peryferiach. Tych, dla 
których mięso to luksus z tymi, którzy pytają o 
sens mięsnego postu…   
   Piątkowy post – wbrew różnym medialnym 
mitom – nie został zniesiony. Prawo kanoni-
czne jasno mówi: “W Kościele powszechnym 
dniami i okresami pokutnymi są poszcze-
gólne piątki całego roku i czas wielkiego 
postu”, i dalej “Wstrzemięźliwość od spoży-
wania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie 
z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, nale-
ży zachowywać we wszystkie piątki całego 
roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś 
uroczystość”.
   Pościć oznacza nie tylko: jeść mniej, nie 
jeść mięsa, ale i: mniej czasu przeznaczyć na 
przygotowanie potraw. Post to nie tylko mój 
indywidualny wybór, ale nasza wspólna  prak-

tyka, całego Kościoła, która łączy nas mię-
dzy sobą.
   Czy z niezachowania postu trzeba się spo-
wiadać? Z pewnością, jest to zaniedbanie, 
które wiąże się z zaciągnięciem grzechu po-
wszedniego (przynależność grzechu do tych 
ciężkich określa Dekalog, tymczasem żadne 
przykazania Dekalogu nie mówi wprost o po-
ście). Co innego trwanie w postawie ignoro-

wania postu. Tak czy inaczej, spowiadajmy 
się z tych dni, kiedy o poście zapomnieliśmy. 
Konsekwencje tego są konkretne. Dużo wię-
cej mówią o “enklawie”, w jakiej żyję, i ślepo-
cie duszy, w jakiej tkwię. I naprawdę nie cho-
dzi tylko o hektary lasów wyciętych pod hodo-
wlę zwierząt…

Ks. Przemysław Śliwiński
Żródło: https://stacja7.pl/wiara/oszukac-post/

Rozwiązanie na stronie 4 
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pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
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pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Rozpoczynamy dziś rekolekcje parafialne, 
które będą trwały do środy 3 kwietnia br.    
W czasie rekolekcji parafialnych nauki reko-
lekcyjne będą głoszone: dzisiaj na każdej 
Mszy św. oraz w poniedziałek, wtorek i 
środę na Mszach św. o godz. 17.00 i 19.00. 
Dla umożliwienia udziału w rekolekcjach 
większej liczbie wiernych z naszej parafii, 
Msza św. wieczorna została przeniesiona z 
godz. 18.00 na 19.00. Serdecznie witamy    
w naszej parafii ks. Piotra Bruda, który 
poprowadzi nasze rekolekcje, jak również 
rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje 
wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawo-
wych przeprowadzone będą w dniach 1-3 
kwietnia, dla uczniów gimnazjum i młodzieży 
licealnej przeprowadzone będą w dniach 3-5 
kwietnia br.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane 
jest w każdy piątek Wielkiego Postu w na-
stępujących godzinach: o 12.30. – dla doro-
słych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – 
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.
Msza św. Wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w poniedziałek, 1 
kwietnia, o godz. 19.00., po Mszy odmó-
wimy Litanię do Ducha Świętego. Z uwagi 
na rekolekcje nie będzie Konferencji o Du-
chu Świętym.
We wtorek, 2 kwietnia br., modlimy się w in-
tencji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 
18.30. Msza św. w intencji dzieci zwłaszcza 
tych, które odeszły od Boga i Kościoła i ich 
rodziców zostanie odprawiona o godz. 19.00 

8.

W Klimatach:

W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek,       
4 kwietnia, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00., a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. 
W pierwszy piątek miesiąca, 5 kwietnia       
o godz. 18.00.  zostanie odprawiana  Msza
św. z intencją wynagradzającą Bożemu
Sercu. Po Mszy i po Drodze Krzyżowej,

 

zostanie odprawione Nabożeństwo Pier-
wszopiątkowe, prowadzone przez Wspól-
notę  Odnowy w Duchu Świętym. Zapra-
szamy wszystkich Parafian do wspólnej
modlitwy. Nabożeństwo Wynagradzające
Bożemu Sercu, odprawiane jest cyklicznie,
w każdy pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszą sobotę miesiąca, 6 kwietnia br.,

 

zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną 
o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00.
Po Mszy, przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem odmówimy jedną
część różańca, po czym podejmiemy pięt-
nastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad
wskazaną przez Kapłana, tajemnicą

 

różańca świętego.
W następna niedzielę, przed kościołem 
przeprowadzimy zbiórkę ofiar na paczki 
świąteczne dla najuboższych rodzin z na-
szej parafii.
Centrum Kultury Wilanów zaprasza na 
koncert filmowo-musicalowy Joanny Alek-
sandrowicz pt. „Od nocy do nocy”, który 
odbędzie się dziś o godz. 17.00. Bilety
w cenie 10 zł do nabycia w recepcji 
Centrum Kultury Wilanów przed koncertem.

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od  10.03.19  do 14.04.19 
Módlmy się, aby okres Wielkiego 

Postu stał się dla grzeszników 
okazją do nawrócenia, 

a niewierzący znaleźli czas 
na refleksję i szukanie Boga.

L I T U R G I A S Ł O W A
 6.

13.

10.

Opowieść o marnotrawnym synu wpro-
wadza nas w tajemnicę Bożego miłosierdzia     
i wypełnia serca nadzieją, że nigdy nie jest za 
późno; że zawsze można zawrócić, podnieść 
się z każdego upadku. Bóg zawsze czeka        
z otwartymi ramionami, aby wziąć nas            
w objęcia. 

Możemy analizować postawę syna, który 
porzucił dom, ojca nieustannie czekającego i 
drugiego syna, który nie umiał się pogodzić ze 
swoim losem. Każda z tych postaci pokazuje 
złożoność relacji pomiędzy ludźmi, a także 
naszych relacji do Boga.

Spróbujmy sobie wyobrazić nasze życie 
bez miłości i wiary w nieskończoną dobroć 
Boga, który dał Swojego Syna, aby każdy 
miał w Nim życie. 

4.

Zaprasza na wystawę malarstwa 
Jadwigi Dwornik i Barbary Skąpskiej

 7.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, trady-
cyjnie już w okresie Wielkiego Postu, 
rozprowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na 
potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW 
dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, 
wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia Na-
ukowe dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy 
do nabywania świec. Świece do nabycia 
w zakrystii i przed kościołem.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz naszej fundacji. Szczegółową infor-
mację można znaleźć na ulotkach wyło-
żonych na stoliku przy wyjściu z kościoła 
oraz na stronie internetowej parafii, gdzie 
znajduje się link do programu rozlicza-
jącego podatek.
W piątek, 5 kwietnia br. z Sanktuarium św. 
Faustyny przy ul. Żytniej 1 w Warszawie, po 
Mszy św. która będzie odprawiona o godz. 
19.30., wyruszy Ekstremalna Droga Krzy-
żowa. Miejscem docelowym będzie Parafia 
św. Barbary w Modlinie-Twierdzy w Nowy 
Dworze Mazowieckim.
W następną niedzielę, 7 kwietnia br. Siostry 
Pasjonistki zapraszają dzieci na piel-
grzymkę do Świętej Lipki. W programie 
przewidziane jest zwiedzanie sanktuarium  
z przewodnikiem, a także Msza św. i  kon-
cert organowy. Zapisy u sióstr katechetek 
oraz w zakrystii.
Zbiórka makulatury, ze sprzedaży, której 
dochód przeznaczony jest na budowę 
studni w Sudanie, odbędzie się w dniach 
1-4 kwietnia br.

REBUS - ROZWIĄZANIE:
Miłe sercu Boga wynagrodzenie

PIERWSZE CZYTANIE 
Joz 5, 9a. 10-12

Czytanie z Księgi Jozuego: Pan rzekł do
Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę 
egipską». Rozłożyli się obozem Izraelici 
w Gilgal i tam obchodzili Paschę czterna-
stego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plo-
nu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone 
tego samego dnia. Manna ustała następnego
dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli 
już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego
roku plonami ziemi Kanaan.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich 
ustach. Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Wysławiajcie razem ze mną Pana, 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
wysłuchał. i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się 
radością, oblicza wasze nie zapłoną 
wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go
usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Kor 5, 17-21

Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Bracia: 
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało się nowe. 
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który 
pojednał nas z so-bą przez Chrystusa i 
zlecił nam posługę jednania. Albowiem     
w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie 
poczytując ludziom ich grzechów, nam 
zaś przekazując słowo jednania. Tak więc 
w imieniu Chrystusa spełniamy posłan-
nictwo jakby Boga samego, który przez 
nas udziela napomnień. W imię Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to 
dla nas grzechem uczynił Tego, który nie 
znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 15, 18

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: 
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i 
względem ciebie»

EWANGELIA  
Łk 15, 1-3.11-32

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, 
mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada 
z nimi». Opowiedział im wtedy następującą 
przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, 
daj mi część własności, która na mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

Pierwszy piątek miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . 3

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód Kącik dla dzieci - Rebus o NSPJ . . . . . . . . . 3
w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do 
jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał 
go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 
napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły 
się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 
zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników 
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu 
przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do 
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem: 
uczyń mnie choćby jednym z twoich 
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do 
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 
go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 
ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już 
nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich 
sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i 
sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić 
się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się 
weselić. Tymczasem starszy jego syn 
przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój 
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał 
go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył 
mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci 
służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, 
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 
niego utuczone cielę”. Lecz on mu 
odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. 
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się”».

Oto słowo Pańskie
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