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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. Tomasz Lis

K O M E N T A R Z
  Dzisiaj Bóg wystawia Abrahama na 
próbę. Dwa razy w tym wydarzeniu-próbie 
powtarza się dialog: „Abrahamie”, „Oto 
jestem”. Przypomina nam on, że Bóg, 
podobnie jak Abrahama, każdego z nas 
wzywa po imieniu, każdego traktuje jak 
syna, córkę, jak kogoś kto jest mu bliski, 
kogo obdarza miłością, która wymaga. 
Natomiast odpowiedź Abrahama świadczy 
o jego postawie nieustannej gotowości
wobec Pana i wzywa także i nas do takiej
postawy.

 W wersecie, którego dziś nie usłysze-
liśmy, ale znajduje się w tym samym 
wydarzeniu mamy pytanie Izaaka: „Gdzież 
jest jagnie na całopalenie?” i odpowiedź 
ojca Izaaka: „Bóg upatrzy sobie”. Abraham 
nie tylko przyjmuje postawę gotowości, ale 
także ogromnej ufności wobec Stwórcy.

 Niech we wpinaniu się „na naszą górę 
Moria”, naszej pielgrzymce wiary, naszej 
drodze nawrócenia w okresie Wielkiego 
Postu towarzyszy nam postawa gotowości i 
ufności wobec Boga.
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Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione 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, mło-
dzieży, studentów i młodzieży pracującej.
W poniedziałek, 1 marca br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Po Mszy odmó-
wimy litanię do Ducha Świętego. Serde-
cznie zapraszamy na wspólną modlitwę.
We wtorek, 2 marca, o godz. 17.30. za-
praszamy na różaniec rodziców w intencji 
dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 
18.00. sprawowaną w intencji rodziców i 
dzieci, z prośbą o wierność Bogu i nauce 
Kościoła oraz opiekę Matki Bożej.
W tym tygodniu przypada I czwartek,             
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 4 marca, o godz. 17.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. wotywna         
o Chrystusie Najwyższym Wiecznym Ka-
płanie, a po Mszy zostanie odmówiona
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym
dniu, w sposób szczególny modlimy się
o powołania kapłańskie.
W piątek, 5 marca, Msza św. wotywna         
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zo-
stanie odprawiona o godz. 12.00.,

5.
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a o godz. 18.00. Msza św. z intencją wyna-
gradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy wraz 
z Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym 
zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszo-
piątkowe. Z sakramentu pokuty i pojedna-
nia można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imio-
na i nazwiska oraz adresy osób pragną-
cych skorzystać z sakramentu pokuty i po-
jednania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment pro-simy zgłaszać w zakrystii lub          
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 6 marca, Msza św. wotywna       
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie od-
prawiona o godz. 7.00., a po niej nabożeń-
stwo wynagradzające, na które składa się
odmówienie jednej części Różańca i 15
minutowe rozważanie w ciszy jednej z ta-
jemnic Różańca Świętego. Zachęcamy do
podejmowania Nabożeństw Wynagradza-
jących, tak pierwszopiątkowych jak i pier-
wszosobotnich, które w naszej parafii od-
bywają sie cyklicznie.
Zachecamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczania podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii. 
Na tacę w zeszłą niedzielę, przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie, 
zebraliśmy 4721 PLN. Bóg zapłać.
Przed kościołem zbieramy ofiary do pu-
szek na pomoc misjonarzom „Ad gentes”.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg wystawił Abra-
hama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» 
A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powie-
dział: «Weź twego syna jedynego, którego mi-
łujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go 
w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wska-
żę». A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg 
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył 
na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, 
położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem 
Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego 
syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego 
z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on 
rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie 
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 
odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». 
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spo-
strzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. 
Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze 
całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł 
Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama 
po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi 
Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówi-
łeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosła-
wił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy 
na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu 
morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 
swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą 
sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest 
udziałem twego potomstwa, dlatego że usłu-
chałeś mego rozkazu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19

W krainie życia będę widział Boga
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: * 
«Jestem w wielkim ucisku». 
Cenna jest w oczach Pana * 
śmierć Jego wyznawców.

O Panie, jestem Twoim sługą, * 
Twym sługą, synem Twojej służebnicy. 
Ty rozerwałeś moje kajdany, † 
Tobie złożę ofiarę pochwalną * 
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana * 
przed całym Jego ludem. 
W dziedzińcach Pańskiego domu, * 
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGNIE CZYTANIE
Rz 8, 31b-34

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż prze-
ciwko nam? On, który nawet własnego Syna 
nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wy-
dał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkie-
go nam nie darować? Któż może wystąpić      

  

z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wy-
brał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż 
może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 
Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej 
– zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 17, 5

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie».

EWANGELIA
Mk 9, 2-10

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:  Je-
zus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zapro-
wadził ich samych osobno na górę wysoką. 
Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie 
stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi 
folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezu-
sem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, do-
brze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powie-
dzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, 
osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezu-
sa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, za-
nim Syn Człowieczy nie powstanie z mar-
twych. Zachowali to polecenie, rozprawiając 
tylko między sobą, co znaczy „powstać z mar-
twych”.

Oto Słowo Pańskie

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

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

4 marca 2021 r. godz. 17.00
Msza Święta w intencji kapłanów

z naszej parafii, a po mszy
odmawiamy Koronkę do

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

1 marca 2021 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym. Po Mszy św. odmówimy

Litanię do Ducha Świętego. 

PIERWSZY  WTOREK 
MIESIĄCA

2 marca 2021 r. 
godz. 17.30 - Różaniec 

godz. 18.00 - Msza św. 
w intencji dzieci, które 

odeszły od wiary i Kościoła
oraz ich rodziców. 

Po Mszy Świętej przed  
Najświętszym Sakramentem 

odmówimy jedną część Różańca 
i przez 15 minut, będziemy 

rozważać w ciszy jedną            
z tajemnic Różańca Świętego.

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

Wynagradzające Bożemu Sercu

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA

6 marca 2021 rok 
godz. 7.00 Msza Święta

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

5 marca 2021 r. 
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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.    
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Wielki Post

Przykazania kościelne są zaproszeniem do współodpowiedzialności za Kościół. Zachęcają 
do przemyśleń, czy wiara ma wynikać z tradycji, czy z przekonania.

Post jest gorliwą i żarliwą modlitwą ciała i duszy.
   Każdy wierzący, aby mógł wytrwać na drodze wiary, nawrócenia, modlitwy i aby mógł uzyskać trwały pokój, potrzebuje stałego otwarcia 
się na Boga. I tu potrzebna jest stała gotowość do ofiar i wyrzeczeń. Jednym słowem winniśmy pościć.

   Post jest darem i łaską, którą każdy człowiek może przyjąć od Boga, w którym może odnaleźć pokój dla siebie i całej rodziny, a także 
wyzwolić się od złych nałogów i przyzwyczajeń.

   W dzisiejszych czasach sens postu uległ spaczeniu. Kościół zawsze doceniał post i wymagał od swoich wiernych, aby przez post i 
modlitwę oczyszczali swoją duszę, uświęcali ją i czekali na ponowne przyjście Pana. Okres Wielkiego Postu od najdawniejszych czasów 
był dniami pokuty, postu, pojednania i modlitwy. Pan Jezus również pościł – przydawał mu szczególną moc. Na kartach Ewangelii, 
pouczał, że istnieją złe duchy, które można wyrzucać jedynie przez post i modlitwę.

   Post jest rzeczywiście gorącą i żarliwą modlitwą poprzez którą człowiek uznaje siebie za grzesznika przed Bogiem. Ofiarując siebie i 
wyrzekając się czegoś, co sprawia mu przyjemność, prosi Boga o wybaczenie i pomoc. Post zawsze był pojmowany, jako najpewniejszy 
środek powrotu do Boga, jeśli od Niego odeszliśmy.

   Dla Chrześcijan dni postu powinny być dniami, kiedy będziemy świadomie przeżywać nasze oddanie się Bogu, kiedy wiara będzie 
przenikać nasze życie, kiedy będziemy odczuwać wspólnotę bliźnich jako wspólnotę braci i sióstr, kiedy z radością będziemy pomagać 
sobie nawzajem. Powinny te dni być dniami, kiedy nasza miłość będzie obfitowała w dobre uczynki.

   Św. Atanazy pisał: „Popatrz tylko co post uczynić może! Leczy choroby, wydala nadmierne soki z ciała, złe duchy odgania, rozpędza 
przykre myśli, duszy daje światło, serce czyni czystym, ciało uświęca i wreszcie prowadzi człowieka przed tron Boży. Post to wielka siła i 
przyczynia się do wielu sukcesów.” CDN...

Lucyna Mastalerz

Niedziela Ad Gentes. Posty nakazane zachowywać.

- Jedno z przykazań kościelnych mówi, że
należy zachowywać nakazane posty i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięs-
nych, a w okresach pokuty powstrzymy-
wać się od zabaw. Jakie są okresy „naka-
zane” w ciągu roku?
- Chodzi o piątki całego roku i o czas Wiel-
kiego Postu. Wiele kontrowersji budzi czas 
Adwentu - nie ma on charakteru pokutnego - 
jest czasem radosnego oczekiwania. Ale 
oczekiwania, które ma być wypełnione pro-
stowaniem ścieżek życia, przygotowaniem 
miejsca dla Pana w sercu - by mógł się tam 
narodzić. A ten proces nawrócenia wymaga 
ciszy, refleksji, skupienia. Już po Bożym Na-
rodzeniu rozpoczyna się czas szczególnych 
zabaw - karnawał.

- Grzechem jest więc spożywanie mięsa
w piątki?
- Tak, pod warunkiem, że czyni się to z wybo-
ru. Jeśli ktoś stołuje się poza domem i w sto-
łówce nie ma wyboru menu, może skorzystać
z dyspensy od zachowania wstrzemięźliwo-
ści. Zaproszony jest do odmówienia modlitwy
w intencji Ojca Świętego, złożenia jałmużny
postnej.

Generalnie, powstrzymanie się od pokarmów 
mięsnych w piątki obowiązuje katolików, któ-
rzy ukończyli 14. rok życia. Ścisły post w Śro-
dę Popielcową i Wielki Piątek, czyli jeden po-
siłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje katoli-
ków pomiędzy 18. a 60. rokiem życia.

- Można jednak nie jeść mięsa, ale w to
miejsce kupić sobie inne przysmaki. Jaki
sens ma wtedy taki post?
- Ważne jest właściwe rozumienie terminu:
post. Nie chodzi tylko o to, aby nie jeść
potraw mięsnych. Potrawy mięsne z reguły są
droż-sze, dlatego odmawiając ich sobie
jesteśmy zachęcani, aby zaoszczędzone
środki przezna-czyć na potrzeby ludzi
najuboższych. W wielu kościołach można
spotkać puszki z napisem „Jałmużna postna”.
Jeżeli na przykład ktoś jest wegetarianinem i
normalnie nie je mięsa, jest zaproszony do
tego, by w inny sposób narzucić sobie
wstrzemięźliwość w jedzeniu i okazać swą
łączność z Chrystusem, bo piątek to prze-cież
dzień Jego męki i śmierci.

- Biskupi sugerują, że we wszystkie piątki
w ciągu całego roku należy uszanować
charakter pokuty, dlatego katolicy nie po-
winni w tym dniu uczestniczyć w zaba-
wach. Znaczy, że nie powinno się iść na
przykład na dyskotekę w piątek?

Kościół posiada własne, przyrodzone prawo 
stanowienia prawa, na przykład kanonicznego, 
liturgicznego. Całe nauczanie Kościoła jest 
głoszeniem Dobrej Nowiny objawionej w Je-
zusie Chrystusie. W tym świetle należy odczy-
tywać przykazania kościelne. Są one służbą 
temu najważniejszemu przykazaniu miłości 
Boga i bliźniego.

- Mogłoby ich więc na dobrą sprawę nie
być?
- Oczywiście, mógłby istnieć sam Dekalog, bo
on jest najważniejszy. Ale przykazania kościel-
ne wyjaśniają pewne normy. Ważne jest, by
pamiętać, że Kościół nie ma władzy nad Deka-
logiem, bo pochodzi on od samego Boga.
Stąd Dekalog jest niezmienny. Natomiast pra-
wo kościelne ma charakter dynamiczny, pod-
lega zmianom, stąd zmiana przykazań koś-
cielnych. Najwyższym prawem w Kościele jest
zbawienie dusz i temu celowi służą także
zmiany w przykazaniach kościelnych.

- Czy nieprzestrzeganie przykazań kościel-
nych zatem jest grzechem?
- Jeżeli przykazanie kościelne mówi, żeby
uczestniczyć we Mszy św. w niedziele i święta,
to dotyka normy ustanowionej przez przyka-
zania Boże. A ich nieprzestrzeganie zawsze
pozostaje grzechem.

- A jeżeli nie dotyka Dekalogu?
- To jest radą, ma służyć dobru duchowemu
człowieka a odrzucenie tych rad jest przynaj-
mniej grzechem zaniedbania dobra, które mo-
głem uczynić.

- Przykazania kościelne wyrażają istotne
treści dla wierzących.
- W sumie są one zaproszeniem do pogłębie-
nia osobistej relacji z Bogiem, do wyrażenia jej
w życiu codziennym, do podjęcia odpowie-
dzialności za dzieła prowadzone przez Koś-
ciół, ale zachęcają też do przemyślenia, czy
wiara ma wynikać z tradycji, czy jest owocem
osobistego wyboru, pochodzi z przekonania,
doświadczenia w życiu miłości Bożej.

Z ks. Krzysztofem Koskiem 
rozmawiała Milena Kindziuk

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/21754/nd?page=2&per-
page=1

10 szczęśliwych rad na Wielki Post.
Autorem porad jest Aleksander Bańka, lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Rodziny świętego Szarbela w Polsce.

1. Przyjmuj szczęśliwą nowinę Boga, dbając o świadomość Jego miłującej bliskości -
znajdziesz wówczas pokój serca.

2. Nie słuchaj byle czego, ale podążaj pewnie prostą drogą Pana - On czeka, żeby cię
poprowadzić.

3. Miej w sercu ufność i szukaj wokół siebie śladów Bożej obecności - zobaczysz, jak
wiele odkryjesz.

4. Tęsknij za Nim - to uwodzi Jego serce. On nigdy nie pozostawi twojej tęsknoty bez
odpowiedzi.

5. Bądź wdzięczny i uważnie rozglądaj się wokół siebie - Bóg wykorzysta tę okazję, aby
spotkać cię ze swoim pięknem.

6. Dbaj, aby twoja wiara miała prostotę dziecka - nic bardziej nie wzrusza serca Boga.
7. Powierzaj swe troski Panu - nie warto ich nosić, skoro On chce wziąć je na siebie.
8. Uwolnij się od skupienia na ludzkich opiniach - w niczym cię nie przybliżą do zbawienia.
9. Ofiaruj Bogu drobiazgi a otrzymasz w zamian rzeczy wielkie - Bóg uwielbia sprawiać

nam przyjemność.
10.Ciesz się swoją codziennością i dziel ją z Bogiem - On jest żywo zainteresowany tym,

czy zmarzły ci stopy w czasie zimowego biegania i co będziesz jadł na kolację.

Miej szczęśliwe życie z Bogiem.

Źródło: https://deon.pl/wiara/10-szczesliwych-rad-na-wielki-post,1158467

- Zdecydowanie nie powinno! Jeżeli piątek jest
dniem solidarności z Chrystusem cierpiącym
dla mojego zbawienia, to oczywiste jest, że nie
mogę się w tym dniu bawić. Podobnie, jeśli ob-
chodzę rocznicę śmierci bliskiej mi osoby, nie
będę w tym dniu urządzał balu ani brał udziału
w zabawie, to po prostu nie wypada.

- Piąte przykazanie kościelne zobowiązuje
wiernych do troski o materialne potrzeby
wspólnoty Kościoła. Co to znaczy w pra-
ktyce?

- Jest to odwołanie do coraz szerszego udziału
wiernych świeckich w życiu Kościoła. Minęły
czasy, kiedy Kościół posiadał wielkie dobra i
w szerszym stopniu był mecenasem sztuki i
kultury. Minęły czasy kolatorów, którzy trosz-
czyli się o potrzeby materialne Kościoła. Z pe-
wnym wzruszeniem można czytać opisy pier-
wszych Eucharystii, gdy wierni przynosili na nie
dary. Po zakończeniu zanoszono chorym Ko-
munię św., starano się także o zaspokojenie
ich potrzeb materialnych.

Dziś wierni świeccy zaproszeni są do troski       
o potrzeby materialne Kościoła - by miał środki
na sprawowanie kultu, prowadzenie działalno-
ści apostolskiej czy charytatywnej. Przecież tak
prozaiczne sprawy jak oświetlenie świątyni,
ogrzanie, utrzymanie w czystości czy wynagro-
dzenie świeckich pracowników wymaga pew-
nych środków. Pomijam tu sprawy związane
z inwestycjami, konserwacją dzieł sztuki.    
W wielu parafiach działają już także - obok rad
duszpasterskich - rady ekonomiczne; świeccy
w bardzo konkretny sposób wspomagają
swych duszpasterzy w sprawach związanych  
z zabezpieczeniem materialnych potrzeb pa-
rafii.

Przykazanie to mobilizuje do refleksji nad ro-
zumieniem własności prywatnej - za pomocą 
dobrego użytku z pieniądza mamy zapewnić 
sobie wieczne szczęście. Pan Jezus mówił       
o niebezpieczeństwie bogactw, bogacz z
przypowieści został odrzucony nie z powodu
swego bogactwa, ale dlatego, że nie dostrzegał
ludzi będących w potrzebie, np. Łazarza. Bar-
dzo popularne jest obecnie słowo „sponsor” -
wiele działań Kościoła nie byłoby możliwych,
gdyby właśnie nie zaangażowanie materialne
określonych osób, które bardzo konkretnie
wypełniają normę V przykazania kościelnego.

- A po co w ogóle są przykazania kościelne,
skoro jest 10 przykazań Bożych?

- Przykazania kościelne są próbą interpretacji,
uszczegółowienia, przybliżenia powinności, 
które spoczywają na każdym wierzącym. 

Post – Modlitwa – Jałmużna

o nowe powołania
kapłańskie i zakonne

14.02.2021-14.03.2021
Módlmy się 

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

oraz prośmy 
za pośrednictwem Maryi

   Tradycyjnie już II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W 2020 
roku zebrano 1,4 mln zł. na fundusz pomocy dla misjonarzy z Polski.

   Dzieło Pomocy „Ad gentes” proponuje jako formę jałmużny wielkopostnej wysyłanie sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,46 zł z 
VAT). – To niewielka ofiara z naszej strony, ale jakże bardzo skuteczna, gdy chodzi o wsparcie dzieł misyjnych. W ubiegłym roku zebraliśmy 
w ten sposób 171 709,52 zł, które przekazaliśmy już misjonarzom. Sms jest łatwą i szybką formą pomocy.

   W dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Domy dla Pigmejów” Już udało się nam wybudować 12 domów z ubiegłorocznej akcji, a środki na 13 
kolejnych mamy zabezpieczone. Koszt jednego domu dla rodziny to 550 euro. Dzięki darczyńcom z Polski, wielodzietne, ubogie i żyjące w 
naprawdę trudnych warunkach rodziny otrzymają własny, godny dach nad głową. Jałmużnę wielkopostną na budowę kolejnych domów w 
Burundi można wpłacać na konto: Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 z dopiskiem „Domy i kozy”.
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  Przykazania kościelne są zaproszeniem do współodpowiedzialności za Kościół. Zachęcają 
do przemyśleń, czy wiara ma wynikać z tradycji, czy z przekonania.

Post jest gorliwą i żarliwą modlitwą ciała i duszy.
   Każdy wierzący, aby mógł wytrwać na drodze wiary, nawrócenia, modlitwy i aby mógł uzyskać trwały pokój, potrzebuje stałego otwarcia 
się na Boga. I tu potrzebna jest stała gotowość do ofiar i wyrzeczeń. Jednym słowem winniśmy pościć.

   Post jest darem i łaską, którą każdy człowiek może przyjąć od Boga, w którym może odnaleźć pokój dla siebie i całej rodziny, a także 
wyzwolić się od złych nałogów i przyzwyczajeń.

   W dzisiejszych czasach sens postu uległ spaczeniu. Kościół zawsze doceniał post i wymagał od swoich wiernych, aby przez post i 
modlitwę oczyszczali swoją duszę, uświęcali ją i czekali na ponowne przyjście Pana. Okres Wielkiego Postu od najdawniejszych czasów 
był dniami pokuty, postu, pojednania i modlitwy. Pan Jezus również pościł – przydawał mu szczególną moc. Na kartach Ewangelii, 
pouczał, że istnieją złe duchy, które można wyrzucać jedynie przez post i modlitwę.

   Post jest rzeczywiście gorącą i żarliwą modlitwą poprzez którą człowiek uznaje siebie za grzesznika przed Bogiem. Ofiarując siebie i 
wyrzekając się czegoś, co sprawia mu przyjemność, prosi Boga o wybaczenie i pomoc. Post zawsze był pojmowany, jako najpewniejszy 
środek powrotu do Boga, jeśli od Niego odeszliśmy.

   Dla Chrześcijan dni postu powinny być dniami, kiedy będziemy świadomie przeżywać nasze oddanie się Bogu, kiedy wiara będzie 
przenikać nasze życie, kiedy będziemy odczuwać wspólnotę bliźnich jako wspólnotę braci i sióstr, kiedy z radością będziemy pomagać 
sobie nawzajem. Powinny te dni być dniami, kiedy nasza miłość będzie obfitowała w dobre uczynki.

   Św. Atanazy pisał: „Popatrz tylko co post uczynić może! Leczy choroby, wydala nadmierne soki z ciała, złe duchy odgania, rozpędza 
przykre myśli, duszy daje światło, serce czyni czystym, ciało uświęca i wreszcie prowadzi człowieka przed tron Boży. Post to wielka siła i 
przyczynia się do wielu sukcesów.” CDN...

Lucyna Mastalerz

Niedziela Ad Gentes. Posty nakazane zachowywać.

- Jedno z przykazań kościelnych mówi, że
należy zachowywać nakazane posty i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięs-
nych, a w okresach pokuty powstrzymy-
wać się od zabaw. Jakie są okresy „naka-
zane” w ciągu roku?
- Chodzi o piątki całego roku i o czas Wiel-
kiego Postu. Wiele kontrowersji budzi czas 
Adwentu - nie ma on charakteru pokutnego - 
jest czasem radosnego oczekiwania. Ale 
oczekiwania, które ma być wypełnione pro-
stowaniem ścieżek życia, przygotowaniem 
miejsca dla Pana w sercu - by mógł się tam 
narodzić. A ten proces nawrócenia wymaga 
ciszy, refleksji, skupienia. Już po Bożym Na-
rodzeniu rozpoczyna się czas szczególnych 
zabaw - karnawał.

- Grzechem jest więc spożywanie mięsa
w piątki?
- Tak, pod warunkiem, że czyni się to z wybo-
ru. Jeśli ktoś stołuje się poza domem i w sto-
łówce nie ma wyboru menu, może skorzystać
z dyspensy od zachowania wstrzemięźliwo-
ści. Zaproszony jest do odmówienia modlitwy
w intencji Ojca Świętego, złożenia jałmużny
postnej.

Generalnie, powstrzymanie się od pokarmów 
mięsnych w piątki obowiązuje katolików, któ-
rzy ukończyli 14. rok życia. Ścisły post w Śro-
dę Popielcową i Wielki Piątek, czyli jeden po-
siłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje katoli-
ków pomiędzy 18. a 60. rokiem życia.

- Można jednak nie jeść mięsa, ale w to
miejsce kupić sobie inne przysmaki. Jaki
sens ma wtedy taki post?
- Ważne jest właściwe rozumienie terminu:
post. Nie chodzi tylko o to, aby nie jeść
potraw mięsnych. Potrawy mięsne z reguły są
droż-sze, dlatego odmawiając ich sobie
jesteśmy zachęcani, aby zaoszczędzone
środki przezna-czyć na potrzeby ludzi
najuboższych. W wielu kościołach można
spotkać puszki z napisem „Jałmużna postna”.
Jeżeli na przykład ktoś jest wegetarianinem i
normalnie nie je mięsa, jest zaproszony do
tego, by w inny sposób narzucić sobie
wstrzemięźliwość w jedzeniu i okazać swą
łączność z Chrystusem, bo piątek to prze-cież
dzień Jego męki i śmierci.

- Biskupi sugerują, że we wszystkie piątki
w ciągu całego roku należy uszanować
charakter pokuty, dlatego katolicy nie po-
winni w tym dniu uczestniczyć w zaba-
wach. Znaczy, że nie powinno się iść na
przykład na dyskotekę w piątek?

Kościół posiada własne, przyrodzone prawo 
stanowienia prawa, na przykład kanonicznego, 
liturgicznego. Całe nauczanie Kościoła jest 
głoszeniem Dobrej Nowiny objawionej w Je-
zusie Chrystusie. W tym świetle należy odczy-
tywać przykazania kościelne. Są one służbą 
temu najważniejszemu przykazaniu miłości 
Boga i bliźniego.

- Mogłoby ich więc na dobrą sprawę nie
być?
- Oczywiście, mógłby istnieć sam Dekalog, bo
on jest najważniejszy. Ale przykazania kościel-
ne wyjaśniają pewne normy. Ważne jest, by
pamiętać, że Kościół nie ma władzy nad Deka-
logiem, bo pochodzi on od samego Boga.
Stąd Dekalog jest niezmienny. Natomiast pra-
wo kościelne ma charakter dynamiczny, pod-
lega zmianom, stąd zmiana przykazań koś-
cielnych. Najwyższym prawem w Kościele jest
zbawienie dusz i temu celowi służą także
zmiany w przykazaniach kościelnych.

- Czy nieprzestrzeganie przykazań kościel-
nych zatem jest grzechem?
- Jeżeli przykazanie kościelne mówi, żeby
uczestniczyć we Mszy św. w niedziele i święta,
to dotyka normy ustanowionej przez przyka-
zania Boże. A ich nieprzestrzeganie zawsze
pozostaje grzechem.

- A jeżeli nie dotyka Dekalogu?
- To jest radą, ma służyć dobru duchowemu
człowieka a odrzucenie tych rad jest przynaj-
mniej grzechem zaniedbania dobra, które mo-
głem uczynić.

- Przykazania kościelne wyrażają istotne
treści dla wierzących.
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w życiu codziennym, do podjęcia odpowie-
dzialności za dzieła prowadzone przez Koś-
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https://www.niedziela.pl/artykul/21754/nd?page=2&per-page=1
https://www.niedziela.pl/artykul/21754/nd?page=2&per-page=1
https://deon.pl/wiara/10-szczesliwych-rad-na-wielki-post
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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. Tomasz Lis

K O M E N T A R Z
  Dzisiaj Bóg wystawia Abrahama na 
próbę. Dwa razy w tym wydarzeniu-próbie 
powtarza się dialog: „Abrahamie”, „Oto 
jestem”. Przypomina nam on, że Bóg, 
podobnie jak Abrahama, każdego z nas 
wzywa po imieniu, każdego traktuje jak 
syna, córkę, jak kogoś kto jest mu bliski, 
kogo obdarza miłością, która wymaga. 
Natomiast odpowiedź Abrahama świadczy 
o jego postawie nieustannej gotowości 
wobec Pana i wzywa także i nas do takiej 
postawy.
   W wersecie, którego dziś nie usłysze-
liśmy, ale znajduje się w tym samym 
wydarzeniu mamy pytanie Izaaka: „Gdzież 
jest jagnie na całopalenie?” i odpowiedź 
ojca Izaaka: „Bóg upatrzy sobie”. Abraham 
nie tylko przyjmuje postawę gotowości, ale 
także ogromnej ufności wobec Stwórcy.
   Niech we wpinaniu się „na naszą górę 
Moria”, naszej pielgrzymce wiary, naszej 
drodze nawrócenia w okresie Wielkiego 
Postu towarzyszy nam postawa gotowości i 
ufności wobec Boga.

1.

2.

Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione 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, mło-
dzieży, studentów i młodzieży pracującej.
W poniedziałek, 1 marca br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Po Mszy odmó-
wimy litanię do Ducha Świętego. Serde-
cznie zapraszamy na wspólną modlitwę.
We wtorek, 2 marca, o godz. 17.30. za-
praszamy na różaniec rodziców w intencji 
dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 
18.00. sprawowaną w intencji rodziców i 
dzieci, z prośbą o  wierność Bogu i nauce 
Kościoła oraz opiekę Matki Bożej.
W tym tygodniu przypada I czwartek,             
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 4 marca, o godz. 17.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. wotywna         
o Chrystusie Najwyższym Wiecznym Ka-
płanie, a po Mszy zostanie odmówiona
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym
dniu, w sposób szczególny modlimy się
o powołania kapłańskie.
W piątek, 5 marca, Msza św. wotywna         
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zo-
stanie   odprawiona   o    godz.  12.00.,

5.

4.

a o godz. 18.00. Msza św. z intencją wyna-
gradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy wraz 
z Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym 
zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszo-
piątkowe. Z sakramentu pokuty i pojedna-
nia można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imio-
na i nazwiska oraz adresy osób pragną-
cych skorzystać z sakramentu pokuty i po-
jednania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment pro-simy zgłaszać w zakrystii lub          
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 6 marca, Msza św. wotywna       
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie od-
prawiona o godz. 7.00., a po niej nabożeń-
stwo wynagradzające, na które składa się
odmówienie jednej części Różańca i 15
minutowe rozważanie w ciszy jednej z ta-
jemnic Różańca Świętego. Zachęcamy do
podejmowania Nabożeństw Wynagradza-
jących, tak pierwszopiątkowych jak i pier-
wszosobotnich, które w naszej parafii od-
bywają sie cyklicznie.
Zachecamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczania podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii. 
Na tacę w zeszłą niedzielę, przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie, 
zebraliśmy 4721 PLN.  Bóg zapłać.
Przed kościołem zbieramy ofiary do pu-
szek na pomoc misjonarzom „Ad gentes”.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg wystawił Abra-
hama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» 
A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powie-
dział: «Weź twego syna jedynego, którego mi-
łujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go 
w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wska-
żę». A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg 
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył 
na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, 
położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem 
Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego 
syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego 
z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on 
rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie 
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 
odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». 
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spo-
strzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. 
Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze 
całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł 
Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama 
po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi 
Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówi-
łeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosła-
wił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy 
na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu 
morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 
swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą 
sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest 
udziałem twego potomstwa, dlatego że usłu-
chałeś mego rozkazu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19

W krainie życia będę widział Boga
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: * 
«Jestem w wielkim ucisku». 
Cenna jest w oczach Pana * 
śmierć Jego wyznawców.

O Panie, jestem Twoim sługą, * 
Twym sługą, synem Twojej służebnicy. 
Ty rozerwałeś moje kajdany, † 
Tobie złożę ofiarę pochwalną * 
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana * 
przed całym Jego ludem. 
W dziedzińcach Pańskiego domu, * 
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGNIE CZYTANIE
Rz 8, 31b-34

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż prze-
ciwko nam? On, który nawet własnego Syna 
nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wy-
dał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkie-
go nam nie darować? Któż może wystąpić      

  

z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wy-
brał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż 
może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 
Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej 
– zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 17, 5

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie».

EWANGELIA
Mk 9, 2-10

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:  Je-
zus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zapro-
wadził ich samych osobno na górę wysoką. 
Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie 
stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi 
folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezu-
sem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, do-
brze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powie-
dzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, 
osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezu-
sa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, za-
nim Syn Człowieczy nie powstanie z mar-
twych. Zachowali to polecenie, rozprawiając 
tylko między sobą, co znaczy „powstać z mar-
twych”.

Oto Słowo Pańskie

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

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

6.
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Kształt Krzyża.  Medytacje pasyjne
w każdą środę i piątek nowe rozważania

– prowadzi ks. Maciej Czapliński
www.parafiawilanow.pl         Facebook: @ParafiaWilanowAnna

PIRWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA

4 marca 2021 r. godz. 17.00
Msza Święta w intencji kapłanów 

z naszej parafii, a po mszy 
odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
 1 marca 2021 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym. Po Mszy św.  odmówimy 

Litanię do Ducha Świętego. 

PIERWSZY  WTOREK 
MIESIĄCA

2 marca 2021 r. 
godz. 17.30 - Różaniec 

godz. 18.00 - Msza św. 
w  intencji dzieci, które 

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 

Po Mszy Świętej przed  
Najświętszym Sakramentem 

odmówimy jedną część Różańca 
i przez 15 minut, będziemy 

rozważać w ciszy jedną            
z tajemnic Różańca Świętego.

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

Wynagradzające Bożemu Sercu

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA

  6 marca 2021 rok 
godz. 7.00  Msza Święta

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA  

5 marca 2021 r. 

6.

7.

8.
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