
Nr 623/ 14 lutego 2021   ISSN 2080-0010 
VI Niedziela Zwykła

4  Nr 623

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

VI Niedziela Zwykła – 14 lutego 2021 r.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

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. Tomasz Lis

K O M E N T A R Z
  „Trędowaty będzie miał rozerwane szaty, 
włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i 
będzie wołać: Nieczysty, nieczysty!”. Po-
nadto chory na tę chorobę musiał mieszkać 
w odosobnieniu. Trędowaty i osobiście, i 
społecznie doświadczał, że jest chory. 
Choroba ciała nam doskwiera i ze wszy-
stkich sił i wszech stron szukamy pomocy. I 
dobrze. Tak też uczynił trędowaty z Ewan-
gelii prosząc Jezusa, by go oczyścił. 

  W modlitwie po przyjęciu sakramentu 
namaszczenia chorych mamy słowa: 
„Przyjął on święte namaszczenie, aby 
otrzymać pomoc Twojej łaski dla duszy i 
ciała”. Przypominają nam one, że dbając     
o zdrowie ciała nie możemy zapomnieć
o duszy. Nawet więcej, kolejność słów
wskazuje, że bardziej, najpierw mamy dbać
o zdrowie duszy. Jak jest u nas? Nasze
zachowanie, postawa podczas obecnej
„pandemii” może nam podpowiedzieć...

1.

2.

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

Środą Popielcową, w dniu 17 lutego br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem sprawowane będą o godzinie 
7.00, 12.00, 17.00 i 18.00. W Środę 
Popielcową obowiązuje post ścisły i 
wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 

W Wielkim Poście zapraszamy do wspól-
nego rozważania męki Pańskiej.

Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane 
będzie w każdą niedzielę o godz. 17.00,    
a Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki 
o godz. 12.30, 16.30 - dla dzieci i 18.30.

W czwartek, 18 lutego o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon-

5.

4.

ków Bractwa oraz osoby zainteresowane 
zapaszmy do wspólnej modlitwy.
Zapraszamy wszystkich parafian na trzy-
dziesto trzy dniowe indywidualne rekolek-
cje „Oddanie33”, które przygotują do cał-
kowitego oddanie swojego życia Panu Je-
zusowi przez ręce Maryi. Rekolekcje roz-
poczną się Mszą św. w sobotę, 20 lutego 
br., o godz.18.00. Po Mszy odbędzie spot-
kanie wprowadzające do rekolekcji, które 
poprowadzi Ksiądz Tomasz. Po spotkaniu 
zostanie wystawiony Najświętszy Sakra-
ment do adoracji w ciszy, do godz. 21.00. 
Uroczyste zawierzenie nastą-pi 25 marca, 
w święto Zwiastowania Naj-świętszej Maryi 
Panny.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej para-
fii udostępniliśmy program do bezpłatnego 
rozliczenia podatku.

14.02.2021-14.03.2021
Módlmy się 

za osoby życia konsekrowanego,
dziękując im za ich posługę i modlitwę

oraz prośmy
za pośrednictwem Maryi

o nowe powołania
kapłańskie i zakonne

dokończenie ze strony 3
Na ekspozycję składają się najważniejsze 

gatunki i wątki tematyczne twórczości arty-
sty: malarstwo religijne, portret, pejzaż, te-
matyka mitologiczna.

Tematyka religijna to najważniejsza część 
twórczości Willmanna, obejmuje historię zba-
wienia, począwszy od sześciu dni stwo-
rzenia i obrazu Raju, poprzez wybrane sce-
ny starotestamentalne, sceny z życia Chry-
stusa, rozległą tematykę hagiograficzną aż
po Koronację Maryi.
“Sztuka Willmanna pozostaje niekwestiono-

wanym zjawiskiem artystycznym, ale dzisiaj 
nabiera także innego, dodatkowego znacze-
nia. Demonstruje, że na przekór licznym 
przeciwnościom losu, człowiek może zna-
leźć w sobie wiarę, jej głębię i siłę do tego, 
aby dać odpór wszelkim nieszczęściom” – 
zauważają organizatorzy.
Źródło:
https://archwwa.pl/aktualnosci/muzea-otwarte-
wystawy-z-cyklu-willmann-w-warszawie-sa-juz-
dostepne-dla-zwiedzajacych/

PIERWSZE CZYTANIE 
Kpł 13, 1-2. 45-46

Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Tak mówił Pan 
do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na 
skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo 
wysypka, albo biała plama, która na skórze 
jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą 
go do kapłana Aarona albo do jednego z jego 
synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą 
plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy 
nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: 
Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania 
tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał 
w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 
obozem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 

Tyś mą ucieczką i moją radością
Szczęśliwy człowiek, † 
któremu nieprawość została odpuszczona, * 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje 
winy, *  a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. 
†  Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», 
* a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 31 – 11, 1

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Bracia: Czy 
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla 
Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego, podobnie jak ja, który się staram 
przypodobać wszystkim pod każdym 
względem, szukając nie własnej korzyści, 
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja 
jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami i Bóg na-
wiedził lud swój.

EWANGELIA
Mk 1, 40-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty 
i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli ze-
chcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, 
zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i 
rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». 
Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic 
nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po 
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać 
to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie 
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do 
Niego.

Oto Słowo Pańskie

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

Program do rozliczenia PIT oraz 
PIT-OP dla emerytów i rencistów.    

17 lutego 2021 roku
Środa Popielcowa

post ścisły
Msze św. o godz. 

7.00, 12.00, 17.00 i 18.00

Rekolekcje „Oddanie33”
20 lutego - 25 marca 2021 r.

W sobotę 20 lutego br. o godz. 18.00 Msza Święta inaugurująca trzydziesto-
trzydniowe, indywidualne rekolekcje "Oddanie33".
Po Mszy św. odbędzie spotkanie wprowadzające do rekolekcji, które popro-
wadzi Ksiądz Tomasz. Po spotkaniu zostanie wystawiony Najświętszy Sakra-
ment do adoracji w ciszy, do godz. 21.00.
Zapraszamy wszystkich parafian, którzy pragną oddać całkowicie swoje życie 
Panu Jezusowi przez ręce Maryi.
Uroczyste zawierzenie nastąpi 25 marca br., w święto Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny.

18 lutego 2021 r. (czwartek)
Msza święta o godz. 17.00

w intencji członków Bractwa Ado-
racyjnego, intencji powołań do Bra-
ctwa Adoracyjnego i w intencji księ-
ży posługujących w naszej parafii.

CZWARTEK
23.00-24.00 

Godzina Święta

3.

Kształt Krzyża. 
Medytacje pasyjne

– prowadzi ks. Maciej Czapliński
www.parafiawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
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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.    

 3

Okres zwykły

Ojciec Pio i epidemia.

   Za życia ojca Pio też była pandemia. I to niezwykle śmiertelna. Ludzie prosili kapucyna o radę. Pisał listy, doradzał, a samego siebie oddał     
w ofierze za świat.

“Męczeństwa apostołów” 
w oddziale Mt 5,14 

Środa Popielcowa 
  Środa Popielcowa jest dniem zapowiadającym początek Wielkiego Postu. Jest to też dzień kończący karnawał. W Biblii nie ma nakazu 
przestrzegania Środy Popielcowej. Decyzja o jej świętowaniu należy do samych katolików. Popielec to dzień, który rozpoczyna Wielki Post i ma 
na celu przypomnienie, że dobrowolne wyrzeczenia i ćwiczenia duchowe mogą zapewnić życie wieczne.   

   Środa Popielcowa jest ruchomym świętem, które zwykle wypada między 5 lutego a 10 marca. Dzień jego obchodzenia jest uzależniony od 
dnia obchodzenia Wielkanocy - Środa Popielcowa następuje zawsze 46 dni (bez niedziel) przed Wielkanocą. W 2021 roku Środa Popielcowa 
wypada 17 lutego. 

   Środa Popielcowa jest inaczej nazywana Dniem Popiołu, Popielcem lub Wstępną Środą. Tego dnia katolicy wybierają się do kościoła, aby ich 
głowę posypano popiołem. Popiół jest tu symbolem pokuty i żałoby, zapowiadającym 40-dniowy Wielki Post. Podczas tego okresu należy się 
wstrzymać od różnych zabaw i obfitych posiłków. Z drugiej strony popiół oznacza też zmartwychwstanie i oczyszczenie.

    Popielec nie znajduje się na liście nakazanych świąt, stąd tego dnia nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy. Jednakże w Środę Popielco-wą 
katolicy w wieku od 18. do 60. lat powinni przestrzegać ścisłego postu - czyli ograniczyć się do spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku. 
Natomiast osoby powyżej 14. r.ż. powinny też wstrzymać się od spożywania posiłków mięsnych. 

  Jeżeli znajdziesz ciszę, znajdziesz siebie. Jeżeli znajdziesz siebie, 
będziesz w stanie świadomie wchodzić w relacje z innymi ludźmi. 
Patrzyłeś kiedyś na to w ten sposób? Dołącz do wyzwania i 
zobacz, jak to wygląda w Twoim życiu. Zadania będą się pojawiać 
zaledwie trzy razy w tygodniu na instastory: w poniedziałek, środę i 
piątek. 

Co zyskasz, dołączając do Insta Postu?
 odnajdziesz liczne sposoby na ciszę w swoim życiu
 poznasz siebie na nowo
 dzięki ciszy zyskasz dużo czasu na refleksję i odpoczynek
 odpoczniesz od ciągłego scrollowania facebooka, instagrama

i tik toka
 jeśli nie zdążysz wykonać wszystkich zadań, będziesz mógł

do nich wrócić później w zapisanych instastories
 jeśli się zaangażujesz, na pewno zobaczysz owoce.

Insta Post
ćwiczenia wielkopostne

„Nigdy nie lękajcie się. Oddajcie się pod opie-
kę Matki Bożej, nie grzeszcie, a choroba nie 
pokona was”.

   I choć niektóre z „córek” świętego z Pietrelci-
ny zachorowały na grypę, żadna nie umarła w 
trakcie epidemii. 

Ofiara i stygmaty 

   Latem 1918 r. Włochy nawiedziła epidemia 
hiszpanki. Zamknięto szkoły i firmy. To był 
okropny czas, gdyż wydawało się, że od tego 
śmiercionośnego wirusa nie ma ucieczki. 
Wielu przerażonych tą sytuacją Włochów 
zwróciło się do ojca Pio.

  Biografia świętego pt. „Ojciec Pio: prawdzi-
wa historia” odnotowuje reakcję mistyka na tę 
ogólnoświatową pandemię i przekazuje radę 
udzieloną przezeń jednej z duchowych córek.

Już we wrześniu chyba wszyscy w San 
Giovanni Rotondo zachorowali na epidemię. 
Zamknięto szkoły i wszystkie małe firmy, 
które jeszcze działały w miasteczku. W ciągu 
kolejnych kilku miesięcy zmarło dwustu 
spośród dziesięciu tysięcy mieszkańców. 

Michael Leopold Willmann (1630 – 1706) to jeden z najwybitniejszych artystów doby baroku 
w Europie Środkowej. Urodził się w Królewcu, ale przeszło pół wieku żył i tworzył na terenie 
Śląska, stąd nazywany jest “śląskim Rembrandtem”. Dzieła prezentowane na wystawie 
pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w War-
szawie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

  Niedługo potem (prawdopodobnie 20 wrze-
śnia 1918 roku) o. Pio otrzymał stygmaty i 
nosił na swoim ciele widoczne oznaki Męki 
Chrystusa. Cokolwiek może się wydarzyć       
w naszym życiu, ojciec Pio przypomina nam, 
abyśmy ufali Panu, nie lękali się i oddali pod 
opiekę Maryi Dziewicy.

Philip Kosloski

Źródło:
https://pl.aleteia.org/2021/02/10/o-pio-zlozyl-ofiare-z-
siebie-w-intencji-zakonczenia-epidemii-wtedy-
otrzymal-stygmaty/

   W reakcji na tragedie rozgrywające się wo-
kół święty kapucyn oddał samego siebie w 
ofierze za świat. 

Podwójne piękno człowieka
Wielki Post stanowi drogę wędrówki człowieka do przyjęcia łaski 
zbawienia. Boża miłość ogarnia zarówno duszę, jak i ciało człowieka. 
Czy pokuta i umartwienie postu może mieć coś wspólnego ze zdrowym 
trybem życia i odżywiania? Temat ten zagości na kolejnym spotkaniu w 
cyklu „Duchowość dla Warszawy”. 

Wykład zatytułowany „Dla ciała dieta – dla duszy post. Podwójne 
piękno człowieka” wygłoszą: ks. Krzysztof Gajos SAC (duszpasterz, 
rekolekcjonista) oraz Marzena Szymczak (dietetyk).

Wykład odbędzie się online 24 lutego (środa), o godzinie 19.00 i będzie 
transmitowany w internecie. Link do transmisji można będzie znaleźć 
na stronie internetowej uczelni: akademiakatolicka.plBiblia Nawarska

   Bez Słowa Bożego w postaci Pisma świę-
tego nie możemy zrozumieć Chrystusa. 
Stąd być może pochodzą trudności, gdy lu-
dzie chwieją się w wierze i nie mają solid-
nych podstaw i fundamentu Słowa Bożego 
dla swojego życia. W tym celu powstała też 
Biblia Nawarska.

   „Biblia Nawarska. Pismo Święte Nowego 
Testamentu z komentarzem duchowym” 
jest polskim tłumaczeniem dzieła hiszpań-
skich biblistów z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Nawarskiego. Powstała na 
zlecenie św. Josemaría Escrivy, założyciela 
Opus Dei. Prace nad przygotowaniem Biblii 
z komentarzem duchowym rozpoczęły się 
w latach 70-tych XX wieku. Całość została 
ukończona w 2004 roku.

  Zamieszczone w niej komentarze zawie-
rają pouczenia doktrynalne i ascetyczne 
oraz liczne cytaty z dokumentów Magiste-
rium, tekstów liturgicznych, pism ojców 
Kościoła, świętych (także polskich) i innych 
autorów kościelnych. Dodatkowo polskie 
tłumaczenie zostało wzbogacone o cytaty 
polskich świętych, m.in. św. Jana Pawła II, 
św. Faustyny i Sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

   Publikacja polskiego tłumaczenia Biblii 
Nwarskiej zbiegła się z obchodzoną 24 sty-
cznia w Kościele  Niedzielą Słowa Bożego.

Źródło:
https://episkopat.pl/biblia-nawarska-pismo-swiete-
nowego-testamentu-z-komentarzem-duchowym/

Nie wiesz, jak odnaleźć ciszę w codzienności? Chciałbyś bardziej     
o nią zadbać i dzięki temu odnaleźć siebie?
Już dzisiaj zaobserwuj nas na Instagramie i bądź na bieżąco z za-
daniami w Wielkim Poście. Zaczynamy już w Środę Popielcową.

Źródło: 
https://deon.pl/wiara/w-wielkim-poscie-zadbaj-o-cisze-i-znajdz-w-niej-siebie-
dolacz-do-insta-postu,1135126

   Przerażone duchowe córki o. Pio przybyły do 
niego, błagając, by je ratował. On sam zaś 
uspokajał Ninę Campanile takimi słowami: 

Ojciec Pio już wcześniej złożył ofiarę z siebie 
w intencji zakończenia wojny, a także w 
intencji chłopców z kolegium serafickiego, 
którego w owym czasie był dyrektorem. Zaś 
17 września złożył ofiarę z siebie w intencji 
zakończenia epidemii grypy.

Wystawy "Willmann w Warszawie".
   Od 1 lutego br. można zobaczyć wystawy "Willmann encore. Męczeństwa apostołów" w filii 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy pl Bankowym oraz "Willmann. Opus 
minor" w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania. Na ekspozycjach zaprezento-
wano zarówno wielkie płótna "śląskiego Rembrandta", które namalował dla kościoła opactwa 
cystersów w Lubiążu, ale również mniejsze obrazy, ryciny i rysunki

   Wystawa w oddziale Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego przy pl. Bankowym 
prezentuje 18 wielkich płócien cyklu malar-
skiego „Willmann encore. Męczeństwa 
apostołów”, stworzonego pierwotnie do koś-
cioła opactwa cystersów w Lubiążu. Cykl jest, 
który powstawał z przerwami prawie 40 lat – 
od 1661 do około 1700 roku, jest największym 
dokonaniem Willmanna w dziedzinie malar-
stwa sztalugowego. Jego tworzenie zaczynał 
młody trzydziestoletni twórca u progu artysty-
cznej kariery, a kończył schorowany siedem-
dziesięcioletni starzec. 
   Płótna były przeznaczone do nawy głównej i 
prezbiterium cysterskiego kościoła w Lubiążu, 
który został zdewastowany w czasie wojny. 
Dlatego w 1950 roku obrazy przewieziono do 
Warszawy, aby umieścić je w odbudowywa-
nych świątyniach stolicy.
  Scalenie dzieł to kolejna próba zademon-
strowania geniuszu Willmanna, którego – 
wraz z  powrotem  tych  obrazów  do  licznych 

świątyń warszawskich – już nie będzie można 
w ten sposób podziwiać i przeżywać. Jak pod-
kreślają organizatorzy wystawy, “przywrócenie 
w zbliżonej formie pierwotnego zamysłu pre-
zentacji tego cyklu pozwala bowiem na wyją-
tkową demonstrację jego wymowy teologi-
cznej”.
   “W dziełach tych zawiera się i wielki talent 
ich twórcy, i szczególne poczucie religijności 
oraz zawierzenia, które całe życie towarzy-
szyło poczynaniom Willmanna. Stanowią one 
szczególną wartość dla sztuki baroku naszej 
części Europy i są wyjątkowo cenną spuścizną 
religijną i artystyczną” – czytamy w zaprosze-
niu na wystawę.

Willmann w Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej

   Na wystawie „Willmann. Opus minor” w Mu-
zeum Archidiecezji Warszawskiej zaprezento-
wano 30 mniejszych obrazów, 4 rysunki i 7 ry-
ciny Willmanna oraz 12 rycin powstałych na 
podstawie dzieł “śląskiego Rembrandta”. str.4 

https://pl.aleteia.org/2021/02/10/o-pio-zlozyl-ofiare-z-siebie-w-intencji-zakonczenia-epidemii-wtedy-otrzymal-stygmaty/
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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Okres zwykły

Ojciec Pio i epidemia.

Za życia ojca Pio też była pandemia. I to niezwykle śmiertelna. Ludzie prosili kapucyna o radę. Pisał listy, doradzał, a samego siebie oddał     
w ofierze za świat.

“Męczeństwa apostołów” 
w oddziale Mt 5,14 

Środa Popielcowa 
  Środa Popielcowa jest dniem zapowiadającym początek Wielkiego Postu. Jest to też dzień kończący karnawał. W Biblii nie ma nakazu 
przestrzegania Środy Popielcowej. Decyzja o jej świętowaniu należy do samych katolików. Popielec to dzień, który rozpoczyna Wielki Post i ma 
na celu przypomnienie, że dobrowolne wyrzeczenia i ćwiczenia duchowe mogą zapewnić życie wieczne.   

   Środa Popielcowa jest ruchomym świętem, które zwykle wypada między 5 lutego a 10 marca. Dzień jego obchodzenia jest uzależniony od 
dnia obchodzenia Wielkanocy - Środa Popielcowa następuje zawsze 46 dni (bez niedziel) przed Wielkanocą. W 2021 roku Środa Popielcowa 
wypada 17 lutego. 

   Środa Popielcowa jest inaczej nazywana Dniem Popiołu, Popielcem lub Wstępną Środą. Tego dnia katolicy wybierają się do kościoła, aby ich 
głowę posypano popiołem. Popiół jest tu symbolem pokuty i żałoby, zapowiadającym 40-dniowy Wielki Post. Podczas tego okresu należy się 
wstrzymać od różnych zabaw i obfitych posiłków. Z drugiej strony popiół oznacza też zmartwychwstanie i oczyszczenie.

    Popielec nie znajduje się na liście nakazanych świąt, stąd tego dnia nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy. Jednakże w Środę Popielco-wą 
katolicy w wieku od 18. do 60. lat powinni przestrzegać ścisłego postu - czyli ograniczyć się do spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku. 
Natomiast osoby powyżej 14. r.ż. powinny też wstrzymać się od spożywania posiłków mięsnych. 

  Jeżeli znajdziesz ciszę, znajdziesz siebie. Jeżeli znajdziesz siebie, 
będziesz w stanie świadomie wchodzić w relacje z innymi ludźmi. 
Patrzyłeś kiedyś na to w ten sposób? Dołącz do wyzwania i 
zobacz, jak to wygląda w Twoim życiu. Zadania będą się pojawiać 
zaledwie trzy razy w tygodniu na instastory: w poniedziałek, środę i 
piątek. 

Co zyskasz, dołączając do Insta Postu?
 odnajdziesz liczne sposoby na ciszę w swoim życiu
 poznasz siebie na nowo
 dzięki ciszy zyskasz dużo czasu na refleksję i odpoczynek
 odpoczniesz od ciągłego scrollowania facebooka, instagrama

i tik toka
 jeśli nie zdążysz wykonać wszystkich zadań, będziesz mógł

do nich wrócić później w zapisanych instastories
 jeśli się zaangażujesz, na pewno zobaczysz owoce.

Insta Post
ćwiczenia wielkopostne

„Nigdy nie lękajcie się. Oddajcie się pod opie-
kę Matki Bożej, nie grzeszcie, a choroba nie 
pokona was”.

I choć niektóre z „córek” świętego z Pietrelci-
ny zachorowały na grypę, żadna nie umarła w 
trakcie epidemii. 

Ofiara i stygmaty 

Latem 1918 r. Włochy nawiedziła epidemia 
hiszpanki. Zamknięto szkoły i firmy. To był 
okropny czas, gdyż wydawało się, że od tego 
śmiercionośnego wirusa nie ma ucieczki. 
Wielu przerażonych tą sytuacją Włochów 
zwróciło się do ojca Pio.

Biografia świętego pt. „Ojciec Pio: prawdzi-
wa historia” odnotowuje reakcję mistyka na tę 
ogólnoświatową pandemię i przekazuje radę 
udzieloną przezeń jednej z duchowych córek.

Już we wrześniu chyba wszyscy w San 
Giovanni Rotondo zachorowali na epidemię. 
Zamknięto szkoły i wszystkie małe firmy, 
które jeszcze działały w miasteczku. W ciągu 
kolejnych kilku miesięcy zmarło dwustu 
spośród dziesięciu tysięcy mieszkańców. 

Michael Leopold Willmann (1630 – 1706) to jeden z najwybitniejszych artystów doby baroku 
w Europie Środkowej. Urodził się w Królewcu, ale przeszło pół wieku żył i tworzył na terenie 
Śląska, stąd nazywany jest “śląskim Rembrandtem”. Dzieła prezentowane na wystawie 
pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w War-
szawie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Niedługo potem (prawdopodobnie 20 wrze-
śnia 1918 roku) o. Pio otrzymał stygmaty i 
nosił na swoim ciele widoczne oznaki Męki 
Chrystusa. Cokolwiek może się wydarzyć       
w naszym życiu, ojciec Pio przypomina nam, 
abyśmy ufali Panu, nie lękali się i oddali pod 
opiekę Maryi Dziewicy.

Philip Kosloski

Źródło:
https://pl.aleteia.org/2021/02/10/o-pio-zlozyl-ofiare-z-
siebie-w-intencji-zakonczenia-epidemii-wtedy-
otrzymal-stygmaty/

W reakcji na tragedie rozgrywające się wo-
kół święty kapucyn oddał samego siebie w 
ofierze za świat. 

Podwójne piękno człowieka
Wielki Post stanowi drogę wędrówki człowieka do przyjęcia łaski 
zbawienia. Boża miłość ogarnia zarówno duszę, jak i ciało człowieka. 
Czy pokuta i umartwienie postu może mieć coś wspólnego ze zdrowym 
trybem życia i odżywiania? Temat ten zagości na kolejnym spotkaniu w 
cyklu „Duchowość dla Warszawy”. 

Wykład zatytułowany „Dla ciała dieta – dla duszy post. Podwójne 
piękno człowieka” wygłoszą: ks. Krzysztof Gajos SAC (duszpasterz, 
rekolekcjonista) oraz Marzena Szymczak (dietetyk).

Wykład odbędzie się online 24 lutego (środa), o godzinie 19.00 i będzie 
transmitowany w internecie. Link do transmisji można będzie znaleźć 
na stronie internetowej uczelni: akademiakatolicka.plBiblia Nawarska

Bez Słowa Bożego w postaci Pisma świę-
tego nie możemy zrozumieć Chrystusa. 
Stąd być może pochodzą trudności, gdy lu-
dzie chwieją się w wierze i nie mają solid-
nych podstaw i fundamentu Słowa Bożego 
dla swojego życia. W tym celu powstała też 
Biblia Nawarska.
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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. Tomasz Lis

K O M E N T A R Z
„Trędowaty będzie miał rozerwane szaty, 

włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i 
będzie wołać: Nieczysty, nieczysty!”. Po-
nadto chory na tę chorobę musiał mieszkać 
w odosobnieniu. Trędowaty i osobiście, i 
społecznie doświadczał, że jest chory. 
Choroba ciała nam doskwiera i ze wszy-
stkich sił i wszech stron szukamy pomocy. I 
dobrze. Tak też uczynił trędowaty z Ewan-
gelii prosząc Jezusa, by go oczyścił. 

W modlitwie po przyjęciu sakramentu 
namaszczenia chorych mamy słowa: 
„Przyjął on święte namaszczenie, aby 
otrzymać pomoc Twojej łaski dla duszy i 
ciała”. Przypominają nam one, że dbając     
o zdrowie ciała nie możemy zapomnieć      
o duszy. Nawet więcej, kolejność słów 
wskazuje, że bardziej, najpierw mamy dbać 
o zdrowie duszy. Jak jest u nas? Nasze 
zachowanie, postawa podczas obecnej 
„pandemii” może nam podpowiedzieć...

1.

2.

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

Środą Popielcową, w dniu 17 lutego br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem sprawowane będą o godzinie 
7.00, 12.00, 17.00 i 18.00. W Środę 
Popielcową obowiązuje post ścisły i 
wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 

W Wielkim Poście zapraszamy do wspól-
nego rozważania męki Pańskiej.

Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane 
będzie w każdą niedzielę o godz. 17.00,    
a Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki 
o godz. 12.30, 16.30 -  dla dzieci i 18.30.

W czwartek, 18 lutego o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon-

5.

4.

ków Bractwa oraz osoby zainteresowane 
zapaszmy do wspólnej modlitwy.
Zapraszamy wszystkich parafian na trzy-
dziesto trzy dniowe indywidualne rekolek-
cje „Oddanie33”, które przygotują do cał-
kowitego oddanie swojego życia Panu Je-
zusowi przez ręce Maryi. Rekolekcje roz-
poczną się Mszą św. w sobotę, 20 lutego 
br., o godz.18.00. Po Mszy odbędzie spot-
kanie wprowadzające do rekolekcji, które 
poprowadzi Ksiądz Tomasz. Po spotkaniu 
zostanie wystawiony Najświętszy Sakra-
ment do adoracji w ciszy, do godz. 21.00. 
Uroczyste zawierzenie nastą-pi 25 marca, 
w święto Zwiastowania Naj-świętszej Maryi 
Panny.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej para-
fii udostępniliśmy program do bezpłatnego 
rozliczenia podatku.

o nowe powołania
kapłańskie i zakonne

dokończenie ze strony 3
   Na ekspozycję składają się najważniejsze 
gatunki i wątki tematyczne twórczości arty-
sty: malarstwo religijne, portret, pejzaż, te-
matyka mitologiczna.
   Tematyka religijna to najważniejsza część 
twórczości Willmanna, obejmuje historię zba-
wienia, począwszy od sześciu dni stwo-
rzenia i obrazu Raju, poprzez wybrane sce-
ny starotestamentalne, sceny z życia Chry-
stusa, rozległą tematykę hagiograficzną aż 
po Koronację Maryi.
 “Sztuka Willmanna pozostaje niekwestiono-
wanym zjawiskiem artystycznym, ale dzisiaj 
nabiera także innego, dodatkowego znacze-
nia. Demonstruje, że na przekór licznym 
przeciwnościom losu, człowiek może zna-
leźć w sobie wiarę, jej głębię i siłę do tego, 
aby dać odpór wszelkim nieszczęściom” – 
zauważają organizatorzy.
Źródło:
https://archwwa.pl/aktualnosci/muzea-otwarte-
wystawy-z-cyklu-willmann-w-warszawie-sa-juz-
dostepne-dla-zwiedzajacych/

PIERWSZE CZYTANIE 
Kpł 13, 1-2. 45-46

Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Tak mówił Pan 
do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na 
skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo 
wysypka, albo biała plama, która na skórze 
jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą 
go do kapłana Aarona albo do jednego z jego 
synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą 
plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy 
nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: 
Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania 
tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał 
w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 
obozem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 

Tyś mą ucieczką i moją radością
Szczęśliwy człowiek, † 
któremu nieprawość została odpuszczona, * 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje 
winy, * a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. 
† Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», 
* a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 31 – 11, 1

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Bracia: Czy 
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla 
Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego, podobnie jak ja, który się staram 
przypodobać wszystkim pod każdym 
względem, szukając nie własnej korzyści, 
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja 
jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami i Bóg na-
wiedził lud swój.

EWANGELIA
Mk 1, 40-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty 
i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli ze-
chcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, 
zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i 
rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». 
Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic 
nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po 
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać 
to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie 
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do 
Niego.

Oto Słowo Pańskie

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

Program do rozliczenia PIT oraz 
PIT-OP dla emerytów i rencistów.    

17 lutego 2021 roku
Środa Popielcowa

post ścisły
Msze św. o godz. 

7.00, 12.00, 17.00 i 18.00

Rekolekcje „Oddanie33”
20 lutego - 25 marca 2021 r.

W sobotę 20 lutego br. o godz. 18.00 Msza Święta inaugurująca trzydziesto-
trzydniowe, indywidualne rekolekcje "Oddanie33".
Po Mszy św. odbędzie spotkanie wprowadzające do rekolekcji, które popro-
wadzi Ksiądz Tomasz. Po spotkaniu zostanie wystawiony Najświętszy Sakra-
ment do adoracji w ciszy, do godz. 21.00.
Zapraszamy wszystkich parafian, którzy pragną oddać całkowicie swoje życie 
Panu Jezusowi przez ręce Maryi. 
Uroczyste zawierzenie nastąpi 25 marca br., w święto Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny.

18 lutego 2021 r. (czwartek)
Msza święta o godz. 17.00

w intencji członków Bractwa Ado-
racyjnego, intencji powołań do Bra-
ctwa Adoracyjnego i w intencji księ-
ży posługujących w naszej parafii.

 CZWARTEK 
23.00-24.00 

Godzina Święta

3.

Kształt Krzyża. 
Medytacje pasyjne

– prowadzi ks. Maciej Czapliński
www.parafiawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna

14.02.2021-14.03.2021
Módlmy się 

za osoby życia konsekrowanego, 
dziękując im za ich posługę i modlitwę 

oraz prośmy 
za pośrednictwem Maryi
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