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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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Oto Słowo Pańskie
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Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Poświęcenie 
palm odbędzie się przed każdą Mszą św.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Za udział 
w Gorzkich Żalach można uzyskać od-
pust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Po nabożeństwie modlić się będziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Z sakramentu pokuty będzie można sko-
rzystać codziennie od Wielkiego Ponie-
działku do Wielkiej Środy, od godz. 16.00.
Prosimy nie odkładać spowiedzi na świę-
ta, które rozpoczynamy Świętym Triduum 
Paschalnym w Wielki Czwartek. Przystę-
pując do spowiedzi prosimy o zachowanie
wszelkich wskazań SANEPID-u przewi-
dzianych na okres kwarantanny.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i 
Eucharystii. W tym dniu w kościołach pa-
rafialnych sprawuje się jedną Mszę św. 
W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej będziemy sprawować o godz. 
18.00. Po Mszy św. przeniesiemy Na-
jświętszy Sakrament do Kaplicy Przecho-
wania. Adoracja będzie trwała do godz. 
22.00.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapra-
szamy do wspólnej modlitwy porannej 

7.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan Bóg 
mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym sło-
wem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje 
rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie 
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, 
że wstydu nie doznam.    

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, 
którzy na mnie patrzą, * 
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: 
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, * 
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, * 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, * 
policzyć mogę wszystkie moje kości.
Dzielą między siebie moje szaty * 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, * 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię * 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, † 
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, * 
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku 
na parafialną „Fundację Ecclesia 

Villanovensis” 
– numer KRS: 0000331641

DRUGIE CZYTANIE

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

   Opis męki, ale także okoliczności, które 
do niej doprowadziły. A wszystko to w at-
mosferze nienawiści i pogardy. Oczywiś-
cie, że wypełnia się zamiar Ojca wobec 
Syna i całej ludzkości. Jednak ci, którzy się 
do tego przyczynili, czy to w sposób bez-
pośredni czy zostali do tego skłonieni, nie 
pozostają bez winy. W rozmowie z ucznia-
mi Jezus tak tę sytuację ocenił: „Wpraw-
dzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim 
jest napisane, lecz biada temu człowie-
kowi, przez którego Syn Człowieczy bę-
dzie wydany. Byłoby lepiej dla tego czło-
wieka, gdyby się nie narodził.”

              
Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga 
Ojca.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg 
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię.

+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

EWANGELIA
Mk 14, 1 – 15, 47

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według 
Świętego Marka: 
Spisek przeciw Jezusowi
E. Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśni-
ków arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali spo-
sobu, jak by Jezusa podstępem ująć i zabić.
Lecz mówili: T. Tylko nie w święto, żeby nie by-
ło wzburzenia między ludem.
Namaszczenie w Betanii
E. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymo-na
Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła
kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdzi-
wego olejku nardowego, bardzo drogiego. Roz-
biła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A nie-
którzy oburzyli się, mówiąc między sobą: T. Po
co to marnowanie olejku? Wszak można było
olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta dena-
rów i rozdać je ubogim. E. I przeciw niej sze-
mrali. Lecz Jezus rzekł:+ Zostawcie ją; czemu
sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczy-
nek względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie
u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze
czynić; Mnie zaś nie zawsze macie. Cd na str. 2

3.
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14.03.2021-11.04.2021
Módlmy się

za zatwardziałych grzeszników,
aby przez przykład

dobrych i miłosiernych chrześcijan
znaleźli drogę do Boga.

zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę
rozpoczniemy o godz. 7.00. w kościele. 
Przypominamy jednak o ograniczonej 
liczbie uczestników liturgii.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00. Rozwa-
żania męki Pańskiej przy stacjach kalwarii 
wilanowskiej prowadzić będą księża. Wier-
nych prosimy o zachowanie dystansu spo-
łecznego.
W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu
rozważamy mękę Pana Jezusa i adoruje-
my krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie
się o godz. 17.00. Po liturgii będzie można 
adorować Pana Jezusa w Grobie do godz. 
22.00. Przypominamy, że w tym dniu obo-
wiązuje post ścisły.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę
od godz. 8.00 do 19.00. U naszych mini-
strantów będzie można zaopatrzyć się 
w wodę święconą. Rekomendujemy wier-
nym błogosławienie pokarmów w ramach
liturgii domowej, podczas śniadania wielka-
nocnego, którego może dokonać ojciec, 
matka bądź inny członek rodziny, Formu-
larz modlitwy znajduję się na naszej stornie 
internetowej, w Klimatach, jak również zo-
stał wyłożony na stoliku przy wyjściu z koś-
cioła. 
Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy        
o godz. 20.00. Przypominamy o ograniczo-
nej liczbie uczestniczących w liturgii.

6.

8.

K O M E N T A R Z

TRIDUUM PASCHALNE

1.04. br. Wielki Czwartek
Wieczerza Pańska

godz. 18.00

2.04.br. Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej

godz. 17.00

3.04.br. Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

 godz. 20.00 

Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego o godz. 6.00.       
W procesji uczestniczyć będą jedynie ka-
płani wraz z asystą liturgiczną. Msze św. 
sprawowane będą o godz. 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św.     
o godz. 20.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następujące-
go porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00.
Przed kościołem można nabyć plamy, 
wspierając w ten sposób fundusz mini-
strancki.
Prosimy wszystkich wiernych uczestniczą-
cych w liturgii Świętego Triduum Paschal-
nego o zachowanie norm sanitarnych.
Z względu na to, że pierwszy piątek i pier-
wsza sobota w tym miesiącu, przypadają    
w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, nie 
będą prowadzone w naszym kościele 
wspólnotowe nabożeństwa wynagradzają-
ce. W pierwszy piątek i w pierwszą sobotę 
należy przyjąć Komunię św. wynagradza-
jącą podczas wieczornych Liturgii. W pier-
wszą sobotę indywidualnie odmawiamy 
Różaniec i odprawiamy 15 minutową me-
dytację np. w ramach nawiedzenia świąty-
ni i adoracji przy Grobie Pańskim. Msze 
św. z intencjami wynagradzającymi odpra-
wimy w piątek, 9 kwietnia o godz. 18.00. 
oraz w sobotę, 10 kwietnia o godz.7.00.

9.
5.

10.

11.

12.

13.

14.

Pierwszy piątek 
i pierwsza sobota miesiąca  . . . . . . . . . . . 4

Msze św. z intencjami wynagra-
dzającymi odprawimy w piątek,      

9 kwietnia o godz. 18.00 oraz         
w sobotę, 10 kwietnia o godz. 7.00.

Komunię św. wynagradzającą 
można przyjąć podczas wieczornej 

Liturgii o godz. 17.00. 
W Wielką Sobotę w ramach 

nawiedzenia Grobu Pańskiego  
można indywidualnie odmówić 
Różaniec i 15 min. medytację.

PIERWSZY PIĄTEK i SOBOTA
2 i 3 kwietnia 2021 r. 
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Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz 
On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili 
między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, 
co który miał zabrać. A była godzina trzecia, 
gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z poda-
niem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. 
Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyń-
ców, jednego po prawej, drugiego po lewej 
Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: 
W poczet złoczyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, 
który burzysz przybytek i w trzy dni go odbu-
dowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego 
siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc mię-
dzy sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: 
T. Innych wybawiał, siebie nie może wyba-
wić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zej-
dzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli.
E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli
ukrzyżowani.

Zgon Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok 
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał dono-
śnym głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachthá-
ni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, cze-
muś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących 
obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Elia-
sza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę oc-
tem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mó-
wiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyj-
dzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz 
Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął 
ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują 
milczenie.

Po zgonie Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje,       
z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw 
Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął du-
cha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem 
Bożym. E. Były tam również niewiasty, które 
przypatrywały się z daleka, między nimi Ma-
ria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniej-
szego i Józefa, oraz Salome. One to, kiedy 
przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu i usłu-
giwały. I było wiele innych, które razem z Nim 
przyszły do Jerozolimy.

Złożenie Jezusa do grobu
Już pod wieczór, ponieważ było Przygotowa-
nie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł 
Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, 
który również wyczekiwał królestwa Bożego. 
Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało 
Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał 
przywołać setnika i zapytał go, jak dawno 
umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało 
Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa        
z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, 
który wykuty był w skale. Przed wejście do 
grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i 
Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie 
Go złożono.
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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.    

7. Ojciec w cieniu

Ona uczyniła, co mogła; już naprzód nama-
ściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie 
głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej 
pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła.

Zdrada Judasza
E. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu,
poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać.
Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać
mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposo-
bności, jak by Go wydać.

Przygotowanie Paschy
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowy-
wano Paschę, zapytali Jezusa Jego ucznio-
wie: T. Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali 
Ci spożywanie Paschy? E. I posłał dwóch 
spośród swoich uczniów z tym poleceniem: 
+ Idźcie do miasta, a spotka was człowiek nio-
sący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie
wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczy-
ciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której
mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i
gotową. Tam przygotujecie dla nas. E. Ucz-
niowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam
znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i
przygotowali Paschę.

Zapowiedź zdrady
Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem      
z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, 
Jezus rzekł: + Zaprawdę, powiadam wam: 
jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną. 
E. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim:
I. Czyżbym ja? E. On im rzekł: + Jeden            
z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza
w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odcho-
dzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu
człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy
będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowie-
ka, gdyby się nie narodził.

Ustanowienie Eucharystii
E. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał i dał im, mówiąc: + Bierz-
cie, to jest Ciało moje. E. Potem wziął kielich i
odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili             
z niego wszyscy. I rzekł do nich: + To jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie
wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego
krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go
nowy w królestwie Bożym.

Przepowiednia zaparcia się Piotra
E. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę
Góry Oliwnej. A Jezus im rzekł: + Wszyscy
zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane:
Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce. Lecz
gdy powstanę, udam się przed wami do Gali-
lei. E. Na to rzekł Mu Piotr: I. Choćby wszyscy
zwątpili, to na pewno nie ja. E. Odpowiedział
mu Jezus: + Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj,
tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy
razy się Mnie wyprzesz. E. Lecz on tym bar-
dziej zapewniał: I. Choćby mi przyszło umrzeć
z Tobą, nie wyprę się Ciebie. E. Wszyscy zre-
sztą tak samo mówili.

Modlitwa i trwoga konania
A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getse-
mani, rzekł Jezus do swoich uczniów: + Usią-
dźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę.             
E. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł
drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: +
Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zo-
stańcie tu i czuwajcie.

E. I odszedłszy nieco do przodu, padł na zie-
mię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – omi-
nęła Go ta godzina. I mówił: + Abba, Ojcze,
dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten
kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale
to, co Ty niech się stanie. E. Potem wrócił i za-
stał ich śpiących. Rzekł do Piotra: + Szymo-
nie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czu-
wać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ule-
gli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale cia-
ło słabe. E. Odszedł znowu i modlił się, wypo-
wiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich
śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem,
i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przy-
szedł po raz trzeci, rzekł do nich: + Śpicie da-
lej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina,
oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko
jest mój zdrajca.

Pojmanie Jezusa
E. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się
Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja           
z mieczami i kijami wysłana przez arcykapła-
nów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdraj-
ca dał im taki znak: I. Ten, którego pocałuję, to
właśnie On; chwyćcie Go i wyprowadźcie
ostrożnie. E. Skoro tylko przyszedł, przystąpił
do Jezusa i rzekł: I. Rabbi!, E. i pocałował Go.
Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go.
A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza,
uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął
mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich:     
+ Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbój-
cę, żeby Mnie pojmać. Codziennie nauczałem
u was w świątyni, a nie pochwyciliście Mnie.
Muszą się jednak wypełnić Pisma. E. Wtedy
opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien mło-
dzieniec szedł za Nim, odziany prześciera-
dłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz
on zostawił prześcieradło i uciekł od nich na-
go.

Jezus przed Sanhedrynem
A Jezusa zaprowadzili do najwyższego ka-
płana, u którego zebrali się wszyscy arcyka-
płani, starsi i uczeni w Piśmie. Piotr zaś szedł 
za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu naj-
wyższego kapłana. Tam siedział między słu-
żbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcy-
kapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa 
przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie 
znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszy-
wie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie 
były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali 
fałszywie przeciw Niemu: T. My słyszeliśmy, 
jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczy-
niony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję 
inny, nie ręką ludzką uczyniony. E. Lecz i tu 
ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy naj-
wyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał 
Jezusa: I. Nic nie odpowiadasz na to, co oni 
zeznają przeciw Tobie? E. Lecz On milczał i 
nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapy-
tał Go ponownie: I. Czy Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Błogosławionego? E. Jezus odpowie-
dział: + Ja jestem. A ujrzycie Syna Człowie-
czego, siedzącego po prawicy Wszechmo-
cnego i nadchodzącego z obłokami niebie-
skimi. E. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł 
swoje szaty i rzekł: I. Na cóż nam jeszcze 
trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. 
Jak wam się zdaje? E. Oni zaś wszyscy wy-
dali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy 
zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, 
policzkowali Go i mówili:  T. Prorokuj! 

E. Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.
Zaparcie się Piotra

Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przy-
szła jedna ze służących najwyższego kapłana. 
Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy og-
niu, przypatrzyła mu się i rzekła: I. I ty byłeś        
z tym Nazarejczykiem Jezusem. E. Lecz on 
zaprzeczył, mówiąc: I. Nie wiem i nie rozu-
miem, co mówisz. E. I wyszedł na zewnątrz 
do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, uj-
rzawszy go, znowu zaczęła mówić do tych, 
którzy tam stali: I. To jest jeden z nich. E. A on 
ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam 
stali, mówili znowu do Piotra: T. Na pewno je-
steś jednym z nich, jesteś także Galilejczy-
kiem. E. Lecz on począł się zaklinać i przysię-
gać: I. Nie znam tego człowieka, o którym mó-
wicie. E. I zaraz powtórnie zapiał kogut. 
Wspomniał Piotr na słowa, które mu powie-
dział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy za-
pieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybu-
chnął płaczem.

Jezus przed Piłatem
Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze 
starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhe-
dryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związa-
nego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat 
zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydo-
wskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim 
jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wie-
le rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie 
odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskar-
żają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, 
tak że Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im 
jednego więźnia, którego żądali. A był tam je-
den, zwany Barabaszem, uwięziony z bunto-
wnikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie 
rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać 
się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im 
odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam 
Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że 
arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz 
arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im 
raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: 
I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazy-
wacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli
mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I.
A cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głoś-
niej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat,
chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza,
Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzy-
żowanie.

Król wyszydzony
Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, 
czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali 
Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, 
włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: 
T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go
trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając,
oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli
z Niego purpurę i włożyli na Niego własne
Jego szaty.

Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżo-
wać. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Ale-
ksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy 
przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. 
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to zna-
czy miejsce Czaszki.

Patris Corde – List Apostolski – cd.
OJCA SWIETEGO FRANCISZKA

Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA SWIETEGO JOZEFA 
PATRONEM KOSCIOŁA POWSZECHNEGO

Jednym z aspektów, który charakteryzuje 
św. Józefa i który był podkreślany od czasu 
pierwszej encykliki społecznej, Rerum nova-
rum Leona XIII, jest jego związek z pracą. 
Święty Józef był cieślą, który uczciwie praco-
wał, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. 
Od niego Jezus nauczył się wartości, godności 
i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, 
który jest owocem własnej pracy.

W naszych czasach, w których praca zdaje 
się stanowić ponownie pilne zagadnienie spo-
łeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumie-
wający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od 
dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobro-
bytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną 
świadomością znaczenia pracy, która nadaje 
godność i której nasz Święty jest przykładnym 
patronem.

Praca staje się uczestnictwem wręcz w dzie-
le zbawienia, okazją do przyspieszenia nadej-
ścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przy-
miotów i cech, oddając je na służbę społe-
czeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją
nie tylko do spełnienia samego siebie, ale 
przede wszystkim dla tej podstawowej komórki 
społeczeństwa, jaką jest rodzina. Rodzina,        
w której brakuje pracy, jest bardziej narażona 
na trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na 
rozpaczliwą i powodującą rozpacz pokusę
rozpadu. Jak moglibyśmy mówić o godności 
ludzkiej, nie starając się, aby wszyscy i każdy 
z osobna mieli możliwości godnego utrzy-
mania?

Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie 
byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bo-
giem, staje się poniekąd twórcą otaczającego 
nas świata. Kryzys naszych czasów, będący 
kryzysem gospodarczym, społecznym, kultu-
rowym i duchowym, może stanowić dla wszy-
stkich wezwanie do odkrycia na nowo warto-
ści, znaczenia i konieczności pracy, aby dać 
początek nowej „normalności”, w której nikt nie 
byłby wykluczony. Praca świętego Józefa 
przypomina nam, że sam Bóg, który stał się 
człowiekiem, nie pogardził pracą. Utrata pracy 
dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasi-
liła się w ostatnim czasie z powodu pandemii 
COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji 
naszych priorytetów. Prośmy św. Józefa Ro-
botnika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które ka-
załyby nam powiedzieć: żaden młody, żadna 
osoba, żadna rodzina bez pracy!

Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypo-
mina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: 
Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, 
całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak 
Józef sprawował ojcostwo przez całe swe 
życie.

Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. 
I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje 
dziecko na świat, lecz ponieważ
odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za 
każdym razem, gdy ktoś podejmuje 
odpowiedzialność za życie drugiego, w 
pewnym sensie sprawuje względem niego 
ojcostwo.

W społeczeństwie naszych czasów, dzieci 
często zdają się być osierocone przez ojców. 
Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. 
Stale aktualna jest przestroga skierowana 
przez świętego Pawła do Koryntian:„Choć-
byście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wycho-
wawców w Chrystusie, nie macie wielu oj-
ców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup 
powinien móc dodać jak Apostoł: „ja to wła-
śnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chry-
stusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: 
„Dzieci moje, oto ponownie w bólach was ro-
dzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 
19).

Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko      
w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie 
zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać
w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wybo-
rów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być 
może z tego powodu, obok miana ojca, trady-
cja umieściła przy Józefie także miano „prze-
czystego”. Nie jest to jedynie określenie emo-
cjonalne, ale synteza postawy będącej przeci-
wieństwem posiadania. Czystość to wolność 
od posiadania we wszystkich dziedzinach 
życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, 
jest naprawdę miłością. Miłość, która chce 
posiadać, w końcu zawsze staje się niebez-
pieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nie-
szczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka 
miłością czystą, pozostawiając mu nawet wol-
ność popełniania błędów i występowania 
przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze 
logiką wolności, a Józef potrafił kochać w spo-
sób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie 
w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum    
a umieścić w centrum swojego życia Maryję i 
Jezusa.

Szczęście Józefa nie polega na logice ofiar 
z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym czło-
wieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie 
zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie roz-
waża narzekań, ale zawsze konkretne gesty 
zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca pa-
nów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać 
posiadanie drugiego do wypełnienia własnej 
pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet           
z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, kon-
frontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuń-
czością, siłę ze zniszczeniem. Każde praw-
dziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, któ-
ry jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. 

6. Ojciec – człowiek pracy

L I T U R G I A  S Ł O W A L I T U R G I A
S Ł O W A

Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce 
Cień Ojca opowiedział w formie powieści o ży-
ciu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz 
cienia określił postać Józefa, który w stosunku 
do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na 
ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od 
Niego, podążając Jego śladami. Zakoczenie w następnym numerze Klimatów... 
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Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz 
On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili 
między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, 
co który miał zabrać. A była godzina trzecia, 
gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z poda-
niem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. 
Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyń-
ców, jednego po prawej, drugiego po lewej 
Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: 
W poczet złoczyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, 
który burzysz przybytek i w trzy dni go odbu-
dowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego 
siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc mię-
dzy sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: 
T. Innych wybawiał, siebie nie może wyba-
wić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zej-
dzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli.
E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli
ukrzyżowani.

Zgon Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok 
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał dono-
śnym głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachthá-
ni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, cze-
muś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących 
obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Elia-
sza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę oc-
tem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mó-
wiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyj-
dzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz 
Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął 
ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują 
milczenie.

Po zgonie Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje,       
z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw 
Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął du-
cha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem 
Bożym. E. Były tam również niewiasty, które 
przypatrywały się z daleka, między nimi Ma-
ria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniej-
szego i Józefa, oraz Salome. One to, kiedy 
przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu i usłu-
giwały. I było wiele innych, które razem z Nim 
przyszły do Jerozolimy.

Złożenie Jezusa do grobu
Już pod wieczór, ponieważ było Przygotowa-
nie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł 
Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, 
który również wyczekiwał królestwa Bożego. 
Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało 
Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał 
przywołać setnika i zapytał go, jak dawno 
umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało 
Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa        
z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, 
który wykuty był w skale. Przed wejście do 
grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i 
Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie 
Go złożono.
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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.    

7. Ojciec w cieniu

Ona uczyniła, co mogła; już naprzód nama-
ściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie 
głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej 
pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła.

Zdrada Judasza
E. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu,
poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać.
Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać
mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposo-
bności, jak by Go wydać.

Przygotowanie Paschy
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowy-
wano Paschę, zapytali Jezusa Jego ucznio-
wie: T. Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali 
Ci spożywanie Paschy? E. I posłał dwóch 
spośród swoich uczniów z tym poleceniem: 
+ Idźcie do miasta, a spotka was człowiek nio-
sący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie
wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczy-
ciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której
mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i
gotową. Tam przygotujecie dla nas. E. Ucz-
niowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam
znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i
przygotowali Paschę.

Zapowiedź zdrady
Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem      
z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, 
Jezus rzekł: + Zaprawdę, powiadam wam: 
jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną. 
E. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim:
I. Czyżbym ja? E. On im rzekł: + Jeden            
z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza
w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odcho-
dzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu
człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy
będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowie-
ka, gdyby się nie narodził.

Ustanowienie Eucharystii
E. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał i dał im, mówiąc: + Bierz-
cie, to jest Ciało moje. E. Potem wziął kielich i
odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili             
z niego wszyscy. I rzekł do nich: + To jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie
wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego
krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go
nowy w królestwie Bożym.

Przepowiednia zaparcia się Piotra
E. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę
Góry Oliwnej. A Jezus im rzekł: + Wszyscy
zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane:
Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce. Lecz
gdy powstanę, udam się przed wami do Gali-
lei. E. Na to rzekł Mu Piotr: I. Choćby wszyscy
zwątpili, to na pewno nie ja. E. Odpowiedział
mu Jezus: + Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj,
tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy
razy się Mnie wyprzesz. E. Lecz on tym bar-
dziej zapewniał: I. Choćby mi przyszło umrzeć
z Tobą, nie wyprę się Ciebie. E. Wszyscy zre-
sztą tak samo mówili.

Modlitwa i trwoga konania
A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getse-
mani, rzekł Jezus do swoich uczniów: + Usią-
dźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę.             
E. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł
drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: +
Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zo-
stańcie tu i czuwajcie.

E. I odszedłszy nieco do przodu, padł na zie-
mię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – omi-
nęła Go ta godzina. I mówił: + Abba, Ojcze,
dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten
kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale
to, co Ty niech się stanie. E. Potem wrócił i za-
stał ich śpiących. Rzekł do Piotra: + Szymo-
nie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czu-
wać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ule-
gli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale cia-
ło słabe. E. Odszedł znowu i modlił się, wypo-
wiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich
śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem,
i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przy-
szedł po raz trzeci, rzekł do nich: + Śpicie da-
lej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina,
oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko
jest mój zdrajca.

Pojmanie Jezusa
E. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się
Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja           
z mieczami i kijami wysłana przez arcykapła-
nów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdraj-
ca dał im taki znak: I. Ten, którego pocałuję, to
właśnie On; chwyćcie Go i wyprowadźcie
ostrożnie. E. Skoro tylko przyszedł, przystąpił
do Jezusa i rzekł: I. Rabbi!, E. i pocałował Go.
Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go.
A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza,
uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął
mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich:     
+ Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbój-
cę, żeby Mnie pojmać. Codziennie nauczałem
u was w świątyni, a nie pochwyciliście Mnie.
Muszą się jednak wypełnić Pisma. E. Wtedy
opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien mło-
dzieniec szedł za Nim, odziany prześciera-
dłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz
on zostawił prześcieradło i uciekł od nich na-
go.

Jezus przed Sanhedrynem
A Jezusa zaprowadzili do najwyższego ka-
płana, u którego zebrali się wszyscy arcyka-
płani, starsi i uczeni w Piśmie. Piotr zaś szedł 
za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu naj-
wyższego kapłana. Tam siedział między słu-
żbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcy-
kapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa 
przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie 
znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszy-
wie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie 
były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali 
fałszywie przeciw Niemu: T. My słyszeliśmy, 
jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczy-
niony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję 
inny, nie ręką ludzką uczyniony. E. Lecz i tu 
ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy naj-
wyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał 
Jezusa: I. Nic nie odpowiadasz na to, co oni 
zeznają przeciw Tobie? E. Lecz On milczał i 
nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapy-
tał Go ponownie: I. Czy Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Błogosławionego? E. Jezus odpowie-
dział: + Ja jestem. A ujrzycie Syna Człowie-
czego, siedzącego po prawicy Wszechmo-
cnego i nadchodzącego z obłokami niebie-
skimi. E. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł 
swoje szaty i rzekł: I. Na cóż nam jeszcze 
trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. 
Jak wam się zdaje? E. Oni zaś wszyscy wy-
dali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy 
zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, 
policzkowali Go i mówili:  T. Prorokuj! 

E. Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.
Zaparcie się Piotra

Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przy-
szła jedna ze służących najwyższego kapłana. 
Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy og-
niu, przypatrzyła mu się i rzekła: I. I ty byłeś        
z tym Nazarejczykiem Jezusem. E. Lecz on 
zaprzeczył, mówiąc: I. Nie wiem i nie rozu-
miem, co mówisz. E. I wyszedł na zewnątrz 
do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, uj-
rzawszy go, znowu zaczęła mówić do tych, 
którzy tam stali: I. To jest jeden z nich. E. A on 
ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam 
stali, mówili znowu do Piotra: T. Na pewno je-
steś jednym z nich, jesteś także Galilejczy-
kiem. E. Lecz on począł się zaklinać i przysię-
gać: I. Nie znam tego człowieka, o którym mó-
wicie. E. I zaraz powtórnie zapiał kogut. 
Wspomniał Piotr na słowa, które mu powie-
dział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy za-
pieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybu-
chnął płaczem.

Jezus przed Piłatem
Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze 
starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhe-
dryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związa-
nego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat 
zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydo-
wskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim 
jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wie-
le rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie 
odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskar-
żają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, 
tak że Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im 
jednego więźnia, którego żądali. A był tam je-
den, zwany Barabaszem, uwięziony z bunto-
wnikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie 
rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać 
się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im 
odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam 
Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że 
arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz 
arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im 
raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: 
I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazy-
wacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli
mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I.
A cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głoś-
niej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat,
chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza,
Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzy-
żowanie.

Król wyszydzony
Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, 
czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali 
Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, 
włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: 
T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go
trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając,
oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli
z Niego purpurę i włożyli na Niego własne
Jego szaty.

Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżo-
wać. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Ale-
ksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy 
przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. 
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to zna-
czy miejsce Czaszki.
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 OJCA SWIETEGO FRANCISZKA

Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA SWIETEGO JOZEFA 
PATRONEM KOSCIOŁA POWSZECHNEGO

  Jednym z aspektów, który charakteryzuje 
św. Józefa i który był podkreślany od czasu 
pierwszej encykliki społecznej, Rerum nova-
rum Leona XIII, jest jego związek z pracą. 
Święty Józef był cieślą, który uczciwie praco-
wał, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. 
Od niego Jezus nauczył się wartości, godności 
i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, 
który jest owocem własnej pracy.
   W naszych czasach, w których praca zdaje 
się stanowić ponownie pilne zagadnienie spo-
łeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumie-
wający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od 
dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobro-
bytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną 
świadomością znaczenia pracy, która nadaje 
godność i której nasz Święty jest przykładnym 
patronem.
  Praca staje się uczestnictwem wręcz w dzie-
le zbawienia, okazją do przyspieszenia nadej-
ścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przy-
miotów i cech, oddając je na służbę społe-
czeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją 
nie tylko do spełnienia samego siebie, ale 
przede wszystkim dla tej podstawowej komórki 
społeczeństwa, jaką jest rodzina. Rodzina,        
w której brakuje pracy, jest bardziej narażona 
na trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na 
rozpaczliwą i powodującą rozpacz pokusę 
rozpadu. Jak moglibyśmy mówić o godności 
ludzkiej, nie starając się, aby wszyscy i każdy 
z osobna mieli możliwości godnego utrzy-
mania?
   Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie 
byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bo-
giem, staje się poniekąd twórcą otaczającego 
nas świata. Kryzys naszych czasów, będący 
kryzysem gospodarczym, społecznym, kultu-
rowym i duchowym, może stanowić dla wszy-
stkich wezwanie do odkrycia na nowo warto-
ści, znaczenia i konieczności pracy, aby dać 
początek nowej „normalności”, w której nikt nie 
byłby wykluczony. Praca świętego Józefa 
przypomina nam, że sam Bóg, który stał się 
człowiekiem, nie pogardził pracą. Utrata pracy 
dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasi-
liła się w ostatnim czasie z powodu pandemii 
COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji 
naszych priorytetów. Prośmy św. Józefa Ro-
botnika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które ka-
załyby nam powiedzieć: żaden młody, żadna 
osoba, żadna rodzina bez pracy!

Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypo-
mina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: 
Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, 
całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak 
Józef sprawował ojcostwo przez całe swe 
życie.
   Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. 
I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje 
dziecko na świat, lecz ponieważ 
odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za 
każdym razem, gdy ktoś podejmuje 
odpowiedzialność za życie drugiego, w 
pewnym sensie sprawuje względem niego 
ojcostwo.
   W społeczeństwie naszych czasów, dzieci 
często zdają się być osierocone przez ojców. 
Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. 
Stale aktualna jest przestroga skierowana 
przez świętego Pawła do Koryntian:„Choć-
byście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wycho-
wawców w Chrystusie, nie macie wielu oj-
ców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup 
powinien móc dodać jak Apostoł: „ja to wła-
śnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chry-
stusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: 
„Dzieci moje, oto ponownie w bólach was ro-
dzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 
19).
   Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko      
w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie 
zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać         
w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wybo-
rów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być 
może z tego powodu, obok miana ojca, trady-
cja umieściła przy Józefie także miano „prze-
czystego”. Nie jest to jedynie określenie emo-
cjonalne, ale synteza postawy będącej przeci-
wieństwem posiadania. Czystość to wolność 
od posiadania we wszystkich dziedzinach 
życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, 
jest naprawdę miłością. Miłość, która chce 
posiadać, w końcu zawsze staje się niebez-
pieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nie-
szczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka 
miłością czystą, pozostawiając mu nawet wol-
ność popełniania błędów i występowania 
przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze 
logiką wolności, a Józef potrafił kochać w spo-
sób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie 
w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum    
a umieścić w centrum swojego życia Maryję i 
Jezusa.
   Szczęście Józefa nie polega na logice ofiar 
z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym czło-
wieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie 
zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie roz-
waża narzekań, ale zawsze konkretne gesty 
zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca pa-
nów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać 
posiadanie drugiego do wypełnienia własnej 
pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet           
z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, kon-
frontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuń-
czością, siłę ze zniszczeniem. Każde praw-
dziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, któ-
ry jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. 

6. Ojciec – człowiek pracy

L I T U R G I A  S Ł O W A L I T U R G I A
S Ł O W A

Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce 
Cień Ojca opowiedział w formie powieści o ży-
ciu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz 
cienia określił postać Józefa, który w stosunku 
do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na 
ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od 
Niego, podążając Jego śladami. Zakoczenie w następnym numerze Klimatów... 
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Ciemna Jutrznia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę godz. 7.00
Chętnych do śpiewania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę 
zapraszamy do Kanonii na naukę śpiewu w każdą niedzielę zaraz po nabożeństwie 
Gorzkich Żali. 
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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.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:
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Oto Słowo Pańskie

Ks. dr Waldemar R. Macko
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Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Poświęcenie 
palm odbędzie się przed każdą Mszą św.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Za udział  
w Gorzkich Żalach można uzyskać od-
pust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Po nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Z sakramentu pokuty będzie można sko-
rzystać codziennie od Wielkiego Ponie-
działku do Wielkiej Środy, od godz. 16.00. 
Prosimy nie odkładać spowiedzi na świę-
ta, które rozpoczynamy Świętym Triduum 
Paschalnym w Wielki Czwartek. Przystę-
pując do spowiedzi prosimy o zachowanie 
wszelkich wskazań SANEPID-u przewi-
dzianych na okres kwarantanny.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i 
Eucharystii. W tym dniu w kościołach pa-
rafialnych sprawuje się jedną Mszę św.  
W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej będziemy sprawować o godz. 
18.00. Po Mszy św. przeniesiemy Na-
jświętszy Sakrament do Kaplicy Przecho-
wania. Adoracja będzie trwała do godz. 
22.00.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapra-
szamy   do   wspólnej   modlitwy  porannej 

7.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan Bóg 
mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym sło-
wem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje 
rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie 
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, 
że wstydu nie doznam.    

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, 
którzy na mnie patrzą, * 
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: 
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, * 
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, * 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, * 
policzyć mogę wszystkie moje kości.
Dzielą między siebie moje szaty * 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, * 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię * 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, † 
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, * 
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku 
na parafialną „Fundację Ecclesia 

Villanovensis” 
– numer KRS: 0000331641

DRUGIE CZYTANIE

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

Opis męki, ale także okoliczności, które 
do niej doprowadziły. A wszystko to w at-
mosferze nienawiści i pogardy. Oczywiś-
cie, że wypełnia się zamiar Ojca wobec 
Syna i całej ludzkości. Jednak ci, którzy się 
do tego przyczynili, czy to w sposób bez-
pośredni czy zostali do tego skłonieni, nie 
pozostają bez winy. W rozmowie z ucznia-
mi Jezus tak tę sytuację ocenił: „Wpraw-
dzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim 
jest napisane, lecz biada temu człowie-
kowi, przez którego Syn Człowieczy bę-
dzie wydany. Byłoby lepiej dla tego czło-
wieka, gdyby się nie narodził.”

              
Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filipian: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż do śmierci – i to
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga
Ojca.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg 
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię.

+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

EWANGELIA
Mk 14, 1 – 15, 47

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według 
Świętego Marka: 
Spisek przeciw Jezusowi
E. Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśni-
ków arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali spo-
sobu, jak by Jezusa podstępem ująć i zabić.
Lecz mówili: T. Tylko nie w święto, żeby nie by-
ło wzburzenia między ludem.
Namaszczenie w Betanii
E. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymo-na
Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła
kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdzi-
wego olejku nardowego, bardzo drogiego. Roz-
biła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A nie-
którzy oburzyli się, mówiąc między sobą: T. Po
co to marnowanie olejku? Wszak można było
olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta dena-
rów i rozdać je ubogim. E. I przeciw niej sze-
mrali. Lecz Jezus rzekł:+ Zostawcie ją; czemu
sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczy-
nek względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie
u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze
czynić; Mnie zaś nie zawsze macie. Cd na str. 2

3.
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Módlmy się

za zatwardziałych grzeszników,
aby przez przykład

dobrych i miłosiernych chrześcijan
znaleźli drogę do Boga.

 

 

 

   

zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 7.00. w kościele. 
Przypominamy jednak o ograniczonej 
liczbie uczestników liturgii.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00. Rozwa-
żania męki Pańskiej przy stacjach kalwarii 
wilanowskiej prowadzić będą księża. Wier-
nych prosimy o zachowanie dystansu spo-
łecznego.
W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu 
rozważamy mękę Pana Jezusa i adoruje-
my krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie 
się o godz. 17.00. Po liturgii będzie można 
adorować Pana Jezusa w Grobie do godz. 
22.00.  Przypominamy, że w tym dniu obo-
wiązuje post ścisły.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę 
od godz. 8.00 do 19.00. U naszych mini-
strantów będzie można zaopatrzyć się  
w wodę święconą. Rekomendujemy wier-
nym błogosławienie pokarmów w ramach 
liturgii domowej, podczas śniadania wielka-
nocnego, którego może dokonać ojciec, 
matka bądź inny członek rodziny, Formu-
larz modlitwy znajduję się na naszej stornie 
internetowej, w Klimatach, jak również zo-
stał wyłożony na stoliku przy wyjściu z koś-
cioła. 
Liturgię  Wigilii  Paschalnej  rozpoczniemy        
o godz. 20.00. Przypominamy o ograniczo-
nej liczbie uczestniczących w liturgii.

6.

8.

K O M E N T A R Z

TRIDUUM PASCHALNE

1.04. br. Wielki Czwartek
Wieczerza Pańska

godz. 18.00

2.04.br. Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej

godz. 17.00

3.04.br. Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

godz. 20.00 

Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego o godz. 6.00.       
W procesji uczestniczyć będą jedynie ka-
płani wraz z asystą liturgiczną. Msze św. 
sprawowane będą o godz. 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św.     
o godz. 20.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następujące-
go porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00.
Przed kościołem można nabyć plamy, 
wspierając w ten sposób fundusz mini-
strancki.
Prosimy wszystkich wiernych uczestniczą-
cych w liturgii Świętego Triduum Paschal-
nego  o zachowanie norm sanitarnych.
Z względu na to, że pierwszy piątek i pier-
wsza sobota w tym miesiącu, przypadają    
w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, nie 
będą prowadzone w naszym kościele 
wspólnotowe nabożeństwa wynagradzają-
ce. W pierwszy piątek i w pierwszą sobotę 
należy przyjąć Komunię św. wynagradza-
jącą podczas wieczornych Liturgii. W pier-
wszą sobotę indywidualnie odmawiamy 
Różaniec i odprawiamy 15 minutową me-
dytację np. w ramach nawiedzenia świąty-
ni i adoracji przy Grobie Pańskim. Msze 
św. z intencjami wynagradzającymi odpra-
wimy w piątek, 9 kwietnia o godz. 18.00. 
oraz w sobotę, 10 kwietnia o godz.7.00.

9.
5.

10.

11.

12.

13.

14.

Pierwszy piątek 
i pierwsza sobota miesiąca  . . . . . . . . . . . 4

Msze św. z intencjami wynagra-
dzającymi odprawimy w piątek,      

9 kwietnia o godz. 18.00 oraz         
w sobotę, 10 kwietnia o godz. 7.00.

Komunię św. wynagradzającą 
można przyjąć podczas wieczornej 

Liturgii o  godz. 17.00. 
W Wielką Sobotę w ramach 

nawiedzenia Grobu Pańskiego  
można indywidualnie odmówić 
Różaniec i 15 min. medytację.

PIERWSZY PIĄTEK i SOBOTA
 2 i 3 kwietnia 2021 r. 
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