
Nieszpory zostaną odprawione dziś o go-
dzinie 17.00. Po nieszporach modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
zwrócił się z prośbą o modlitwę w intencji 
pokoju na Wschodzie: „Najserdeczniej 
upraszam wszystkich księży w całej Pol-
sce, za pośrednictwem księży biskupów,      
o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie
[…] Proszę o to, ażeby w niedzielę, ale też
i w dni powszednie odśpiewać suplikację i
modlić się w tej intencji”.

W Wilanowskim Centrum Kultury odbędzie 
się wyjątkowy spektakl pt. MEGI, przygoto-
wany przez wspólnotę Przyjaciół Oblubień-
ca z naszej parafii. Opowiada on historię 
grzechu i nawrócenia, zainspirowaną ży-
ciorysem św. Marii Magdaleny – świętej 
cudzołożnicy. Zapraszamy na spektakle 
26 i 27 lutego 2022 roku o godz. 19.00. 
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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

 1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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1.

13.02.-13.03.2022 
Maryi powierzajmy Bogu 

osoby życia konsekrowanego,
 aby w Piśmie świętym 

odczytywały zamysły Boże 
i o liczne powołania zakonne.

2.

K O M E N T A R Z
  „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; do-
brze czyńcie tym, którzy was niena-
widzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają i módlcie się za tych, którzy 
was oczerniają”. Gdy słyszymy te słowa, 
zapewne już kolejny raz, to stajemy nie-
jako bezradni wobec ich wymagań. Mo-
że rodzi się w nas taka myśl, że to nie-
możliwe, nierealne, naiwne, aby być te-
mu słowu posłusznym.

   I to jest w pewnym sensie prawda! Mi-
łość, do której zaprasza nas Jezus jest 
poza zasięgiem naszych sił naturalnych, 
a dla świata jest przesadą, głupotą.

   Jednak miłość wedle miary Chrystuso-
wej jest możliwa! Możliwa, gdy pozwo-
limy Bogu wewnętrznie nas przemieniać 
i działać w nas według Jego upodoba-
nia. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Stał się pier-
wszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak 
wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; 
duchowe było potem. Pierwszy człowiek z zie-
mi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki 
ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, 
tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziem-
skiego człowieka, tak też nosić będziemy ob-
raz Człowieka niebieskiego. 

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 13, 34)

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wza-
jemnie miłowali,  tak jak Ja was umiłowałem.

EWANGELIA  
Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Po-
wiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie wa-
szych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, 
nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię 
prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, któ-
ry bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem 
miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za 
to należy się wam wdzięczność? Przecież i 
grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłu-
ją. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam 
dobrze czynią, jaka za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spo-
dziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się 
wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy 
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyń-
cie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka 
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ 
On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bą-
dźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; od-
puszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Da-
wajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubi-
tą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsy-
pią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bo-
wiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Saul 
wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy ty-
siące doborowych Izraelitów, aby wpaść na 
trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abi-
szajem zakradli się w nocy do obozu; Saul 
właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzi-
da była wbita w ziemię obok głowy. Abner i lu-
dzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc 
Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga 
twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję 
go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, dru-
giego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abi-
szajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem pod-
niósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie 
poniósł kary?» Wziął więc Dawid dzidę i bu-
kłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli 
sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie 
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, 
gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid 
oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na 
wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich 
spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do 
Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie 
który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza 
człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan 
dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich 
przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 

8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, * 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu 
oddają.

Wstęp wolny, po wcześniejszym zgłosze-
niu. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej poświęconej temu 
wydarzeniu (megi.waw.pl) i na plakacie. 
Darmowe wejściówki można również 
odebrać w zakrystii. 
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.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek 22 lutego, święto katedry św.
Piotra, Apostoła,
- w środę 23 lutego, wspomnienie św. Po-
likarpa, biskupa i męczennika.   
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

3.

4.

Oto słowo Pańskie

Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl 

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

numer KRS: 0000331641

5.

Wstęp wolny, po wcześniejszym 
zgłoszeniu na stronie 

www.megi.waw.pl 
Darmowe wejściówki można 
również odebrać w zakrystii. 

"MEGI"
Spektakl przygotowany 

przez wspólnotę Przyjaciół 
Oblubieńca z naszej parafii.

26 i 27 lutego 2022 r. 
godz. 19.00

w Wilanowskim Centrum 
Kultury 
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DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 45-49

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

Modlitwa o pokój
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – 
wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz 
bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć 
wrogości! Prosimy, zadaj śmierć także 
jakiejkolwiek wrogości w nas! 
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali 
widzieć w sobie wzajemnie przeciwników,     
a zobaczyli współdomowników –  w Twoim 
Domu, a także w tym domu, który ma na 
imię Polska; Nawróć nasze wzajemne 
myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny 
na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w 
usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – 
słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie 
zadają rany; pocieszają, nie odbierają 
nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i 
miłosierdzia, wokół których odbudujemy 
naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, 
obecnej chwili pandemii poprowadź nas do 
osób chorych i starszych, tych, którzy 
przebywają na kwarantannie i tych, którzy 
opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas 
ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z 
nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! 
Modlimy się za wszystkich! O mądrość i 
pragnienie dobra wspólnego dla każdego, 
kto w obe-cnym sporze zabiera głos; Za 
polityków wszystkich opcji w parlamencie i 
poza nim. Za tych, którzy modlą się w koś-
ciołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy 
wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i 
piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale 
ich nie szukają. Ty – rozpoznany czy 
nierozpoznany – znajdź drogę do każdego 
z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie 
nawzajem. I skutecznie nas po nich 
poprowadź. Amen.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.parafiawilanow.pl
http://www.megi.waw.pl
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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.    

2

Znak krzyża 
przy wejściu do świątyni 
i na rozpoczęcie Liturgii

Europejskiej, jednak z zachowaniem 
określonych wartości. 
Ale przede wszystkim, jak sam podkreśla, jest 
księdzem i duszpasterzem. Tak też rozumie 
posługę prymasowską.

 Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

   Ośrodkiem i szczytem każdej Mszy św. jest 
Modlitwa eucharystyczna, w czasie której – 
wśród modlitwy dziękczynienia i uwielbienia 
– mocą Ducha Świętego dokonuje się prze-
miana przyniesionych na ołtarz darów chleba
i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Na Przeisto-
czenie, czyli konsekrację, wszyscy klękają,
dzwonią dzwonki. Kapłan najpierw wypowia-
da słowa Zbawiciela z Ostatniej Wieczerzy:
„Bierzcie i jedzcie” oraz „Bierzcie i pijcie”, po
czym podnosi Ciało Chrystusa i kielich z Je-
go Krwią. Tego momentu nie da się prze-
oczyć, a Chrystus staje się wówczas rzeczy-
wiście i sakramentalnie obecny pod posta-
ciami chleba i wina.

   Na początku Mszy św. odmawiamy zawsze 
akt pokuty. Jest to bardzo ważny moment, 
ponieważ niejako zmusza nas do stanięcia w 
prawdzie o nas samych. A prawda ta jest 
bardzo prozaiczna: jestem grzesznikiem i 
bardzo potrzebuję Bożego Miłosierdzia. Akt 
pokuty to indywidualne przyznanie się do te-
go. Mówimy: ja się spowiadam, ja zgrzeszy-
łem, moja wina, ja błagam o miłosierdzie. Je-
śli cokolwiek ma się w nas wydarzyć podczas 
Eucharystii, jeśli coś ma się zmienić, to stanie 
się tak tylko wtedy, gdy będziemy mieć 
odwagę stanąć w prawdzie wobec Boga, 
wobec sióstr i braci oraz wobec samych sie-
bie. Bijemy się w piersi, pochylamy się, mó-
wimy: „Panie, zmiłuj się nad nami”, bo wie-
rzymy, że Bóg się na nas nie obraża, że się 
nie odwraca, ale że jest miłosiernym Ojcem, 
który pragnie, abyśmy przyjęli Jego przeba-
czenie, usłyszeli Jego słowo, weszli z Nim      
w komunię oraz na nowo ukochali tych, któ-
rych kochać jeszcze nie umiemy. Do dobre-
go przeżycia aktu pokuty potrzeba ciszy, pra-
wdy i uczciwości wobec siebie samych. Tak 
przygotowani możemy zacząć słuchać sło-
wa, które za chwilę wybrzmi w zgromadze-
niu, aby dotykać naszego życia i je przemie-
niać.
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55. Przyglądając się sytuacji współczesnej do-
strzegamy, że problemy z przeszłości powra-
cają, ale w nowej postaci. Nie mamy już do
czynienia wyłącznie z kwestiami, które intere-
sują pojedyncze osoby lub określone środo-
wiska, ale z poglądami rozpowszechnionymi
tak szeroko, że w pewnej mierze kształtują
one sposób myślenia wszystkich. Należy do
nich na przykład postawa głębokiej nieufności
wobec rozumu, dostrzegalna w najnowszych
postaciach wielu nurtów refleksji filozoficznej.
W tym kontekście mówi się w wielu środowi-
skach o «końcu metafizyki»: postuluje się, aby
filozofia poprzestawała na zadaniach skrom-
niejszych, takich jak interpretacja faktów albo
refleksja nad określonymi dziedzinami ludzkiej
wiedzy lub nad jej strukturami.

   Msza św. kończy się wyjściem wiernych       
z kościoła i powrotem do codzienności. Ostat-
nie słowa Mszy św.: „Idźcie w pokoju Chry-
stusa”, przywołują posłanie Apostołów przez 
Zmartwychwstałego, aby głosili Ewangelię 
tam, dokąd dojdą, czyli na całym świecie (por. 
Mt 28, 19; Mk 16, 15). To dynamiczne wezwa-
nie: „Idźcie!”, jest dzisiaj bardzo czytelnym i 
konkretnym zaproszeniem, abyśmy wracali do 
naszego życia, pracy, nauki i do walki o co-
dzienność, bo to właśnie tam sprawdza się i 
realizuje w praktyce nasze uczestnictwo we 
Mszy św. Gdy zatem słyszymy słowa: „Idźcie 
w pokoju Chrystusa!”, warto sobie uświado-
mić, że drzwi kościoła nie służą jedynie do te-
go, aby przez nie wejść i uczestniczyć w Eu-
charystii, ale także aby przez nie z kościoła 
wyjść i iść do świata spragnionego Ewangelii. 
Z Eucharystii się wychodzi, aby tam, gdzie 
toczy się nasze życie, świadczyć o tym, czego 
się nauczyliśmy i co usłyszeliśmy podczas 
Liturgii. Nie słowa, ale nasza codzienność 
weryfikuje, czy Pan rzeczywiście do nas prze-
mówił we Mszy św., czy weszliśmy w praw-
dziwą komunię z Jego Ciałem oraz czy na-
uczyliśmy się żyć w komunii z braćmi i sio-
strami.

   Gdy wchodzimy do kościoła przed rozpoczę-
ciem Mszy św., przez znak krzyża czyniony 
wodą święconą przypominamy sobie, że 
chrzest uczynił nas dziećmi Bożymi oraz wpro-
wadził w tajemnicę Eucharystii. Gdy z niego 
wychodzimy po zakończeniu Liturgii, mamy 
iść, aby realizować nasze powołanie chrzciel-
ne i żyć Ewangelią w codzienności. Sakra-
ment chrztu św. zatem otwiera i zamyka każde 
nasze uczestnictwo w Eucharystii, gdyż stoi u 
podstaw naszej tożsamości chrześcijańskiej. 

Ks. Tomasz Bać
Niedziela Ogólnopolska 14/2020, str. 10-13

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/147671/nd/Msza-
sw-krok-po-kroku

Także w teologii powracają dawne pokusy. Na 
przykład w niektórych współczesnych nurtach 
teologicznych dochodzi znów do głosu pewien 
racjonalizm, zwłaszcza wówczas gdy twierdze-
nia, które zostały uznane za filozoficznie uza-
sadnione, są traktowane jako wiążące dla 
badań teologicznych. Zdarza się to przede 
wszystkim w przypadkach, gdy teolog nie ma-
jący należytej kompetencji filozoficznej ulega 
bezkrytycznie wpływowi twierdzeń, które we-
szły już do języka potocznego i do kultury ma-
sowej, ale pozbawione są wystarczających 
podstaw racjonalnych72.

Nie brak także niebezpiecznych przejawów 
odwrotu na pozycje fideizmu, który nie uznaje, 
że wiedza racjonalna oraz refleksja filozoficzna 
w istotny sposób warunkują rozumienie wiary, 
a wręcz samą możliwość wiary w Boga. Roz-
powszechnionym dziś przejawem tej fideistycz-
nej tendencji jest «biblicyzm», który chciałby 
uczynić lekturę Pisma Świętego i jego egzege-
zę jedynym miarodajnym punktem odniesienia. 
Dochodzi do tego, że utożsamia się słowo Bo-
że wyłącznie z Pismem Świętym, a w ten spo-
sób odmawia wszelkiego znaczenia nauczaniu 
Kościoła, które Powszechny Sobór Watykański 
II zdecydowanie potwierdził. Konstytucja Dei 
verbum przypomina, że słowo Boże jest 
obecne zarówno w świętych tekstach, jak i 
w Tradycji73, po czym stwierdza jednozna-
cznie: «Święta Tradycja i Pismo św. sta-
nowią jeden święty depozyt słowa Bożego 
powierzony Kościołowi. Na nim polegając, 
cały lud święty zjednoczony ze swymi pa-
sterzami trwa stale w nauce Apostołów»74. 
Tak więc Pismo Święte nie stanowi jedynego 
odniesienia dla Kościoła. Źródłem «najwyż-
szego prawidła jego wiary»75 jest bowiem 
jedność, jaką Duch Święty ustanowił mię-
dzy świętą Tradycją, Pismem Świętym i 
Urzędem Nauczycielskim Kościoła, łącząc 
je tak silną więzią wzajemności, że nie mo-
gą one istnieć niezależnie od siebie76.

Nie należy też lekceważyć niebezpieczeństwa, 
na jakie narażeni są ci, którzy próbują odczy-
tywać prawdę Pisma Świętego przy pomocy 
jednej tylko metodologii, zapominając o potrze-
bie bardziej wyczerpującej egzegezy, która po-
zwoliłaby im odkryć wraz z całym Kościołem 
pełny sens tekstów. Kto zajmuje się badaniem 
Pism Świętych, powinien zawsze pamiętać, że 
różne metodologie hermeneutyczne również 
opierają się na określonych koncepcjach filozo-
ficznych, należy je zatem wnikliwie ocenić 
przed zastosowaniem ich do analizy świętych 
tekstów.

56. Ogólnie rzecz biorąc mamy dziś do czynie-
nia z powszechną nieufnością wobec twier-
dzeń o charakterze ogólnym i absolutnym, wy-
rażaną zwłaszcza przez zwolenników poglądu,
że prawda jest wynikiem umowy, a nie uznania
przez rozum rzeczywistości obiektywnej.

Jest oczywiście zrozumiałe, że w świecie po-
dzielonym na wiele specjalistycznych dziedzin 
trudniejsze staje się dostrzeżenie owego peł-
nego i ostatecznego sensu życia, którego tra-
dycyjnie poszukiwała filozofia. Niemniej           
w świetle wiary, która dostrzega ten ostate-
czny sens w Jezusie Chrystusie, pragnę gorą-
co zachęcić filozofów, zarówno chrześcijań-
skich, jak i innych, aby zachowali ufność          
w zdolności ludzkiego rozumu i nie stawiali na-
zbyt skromnych celów swojej refleksji filozo-
ficznej. Historia tysiąclecia, które zbliża się ku 
końcowi, poucza nas, że należy iść tą właśnie 
drogą: nie wyzbywać się tęsknoty za prawdą 
ostateczną, z pasją jej poszukiwać i śmiało 
odkrywać nowe szlaki. To wiara przynagla ro-
zum, aby przekraczał wszelkie bariery izolacji i 
nie wahał się ponosić ryzyka w poszukiwaniu 
wszystkiego co piękne, dobre i prawdziwe. 
Wiara zatem staje się zdecydowanym i prze-
konującym obrońcą rozumu.

Zainteresowanie Kościoła 
filozofią

57. Magisterium nie ograniczało się jednak do
wskazywania błędów i wypaczeń doktryn filo-
zoficznych. Równie konsekwentnie starało się
przypominać podstawowe zasady, na których
winna się opierać autentyczna odnowa myśli
filozoficznej, a zarazem wskazywało konkret-
ne kierunki poszukiwań. W tym kontekście
ogłoszenie przez papieża Leona XIII Encykliki
Aeterni Patris stało się wydarzeniem napraw-
dę przełomowym w życiu Kościoła. Tekst ten
był do tej pory jedynym dokumentem papie-
skim tej miary poświęconym w całości filozofii.
Wielki papież podjął w nim i rozwinął naucza-
nie Soboru Watykańskiego I na temat relacji
między wiarą a rozumem, ukazując, że myśl
filozoficzna ma fundamentalne znaczenie
dla wiary i wiedzy teologicznej78. Choć up-
łynęło ponad sto lat, wiele wskazań zawartych
w tej Encyklice nie straciło nic ze swej aktual-
ności, zarówno z punktu widzenia praktyczne-
go, jak i pedagogicznego; dotyczy to przede
wszystkim tezy o niezrównanej wartości filozo-
fii św. Tomasza. Papież Leon XIII sądził, że
powrót do myśli Doktora Anielskiego to najle-
psza droga do tego, aby filozofia znów była
uprawiana w sposób zgodny z wymogami
wiary. Św. Tomasz — pisał papież — «choć
słusznie wprowadza wyraźne rozróżnienie
między wiarą a rozumem, zarazem łączy je ze
sobą więzami wzajemnej przyjaźni: zabezpie-
cza prawa obydwu stron i chroni ich god-
ność»79.
58. Wiadomo, jak pozytywne były skutki tego
papieskiego wezwania. Studia nad myślą św.
Tomasza i innych autorów scholastycznych
zostały podjęte z nowym rozmachem. Ożywiły
się znacznie badania historyczne, co dopro-
wadziło do ponownego odkrycia skarbów my-
śli średniowiecznej, do tamtej pory w większo-
ści nie znanych, i do powstania nowych szkół
tomistycznych. Dzięki zastosowaniu metodo-
logii historycznej wiedza o dziele św. Tomasza
znacznie się poszerzyła, a liczni naukowcy po-
trafili śmiało włączyć tradycję tomistyczną w
debatę nad problemami filozoficznymi i teolo-
gicznymi swojej epoki.

   Dzisiaj o tym, że w Eucharystii uczestniczą 
ludzie ochrzczeni, przypomina woda święco-
na, którą przy wejściu do kościoła czynimy 
znak krzyża. Wypowiadane wówczas słowa: 
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, 
przywołują moment naszego chrztu, ponieważ 
po raz pierwszy wybrzmiały one nad każdym z 
nas, gdy woda chrzcielna spłynęła po naszych 
głowach. Znak krzyża przy wejściu do kościo-
ła stawia nas zawsze w postawie wdzięczno-
ści za chrzest, który uczynił nas dziećmi Bo-
żymi i włączył w Mistyczne Ciało Chrystusa.

   Wdzięczność za sakrament chrztu oraz po-
stawa słuchania prowadzą nas do dostrzeże-
nia, że na Eucharystii nigdy nie jesteśmy sa-
mi, że wokół gromadzą się nasze siostry i nasi 
bracia, a wszyscy razem tworzymy jedno 
zgromadzenie, wspólnotę złączoną przez wia-
rę, chrzest i pragnienie życia Ewangelią. Za-
nim jeszcze cokolwiek zacznie się dziać, za-
nim kapłan wypowie słowa konsekracji, z nami 
i w nas już jest obecny Chrystus. Gromadzimy 
się w Jego imię, z Nim wchodzimy w relację, 
Jego słuchamy i On nas przemienia.

   Chociaż podczas całej Mszy św. postawa 
słuchania jest fundamentalna, to jednak Litur-
gia Słowa najmocniej zaprasza do otwarcia 
uszu i serc oraz do wrażliwości i pokory, aby 
przyjąć Boże słowo jako skierowane do mnie 
i oświecające moją codzienną drogę. Słucha-
niu w Liturgii Słowa sprzyja wszystko, także 
postawa ciała. Gdy siedzimy, łatwiej jest się 
skupić i usłyszeć słowo, a wstając na prokla-
mację Ewangelii, wyrażamy gotowość na 
wniesienie słów Chrystusa w naszą codzien-
ność. Ewangelia jest bowiem szczytem i naj-
ważniejszym momentem całej Liturgii Słowa. 
Do niej prowadzą wszystkie pozostałe czyta-
nia biblijne, ona jest podstawą homilii i z niej 
rodzą się wyznanie wiary oraz modlitwa 
powszechna.

   Ważnym elementem Liturgii Słowa jest tak-
że milczenie. Sprzyja ono medytacji i konfron-
tacji własnego życia z Ewangelią. W adhorta-
cji apostolskiej Verbum Domini Benedykt XVI 
zamieścił następujące zdanie: „Słowo Boże 
może być bowiem wypowiedziane i usłysza-
ne jedynie w ciszy zewnętrznej i wewnęt-
rznej”, i dalej: „Milczenie, kiedy jest przewi-
dziane, należy traktować «jako część cele-
bracji»” (nr 66). Skoro tak, to nie można sobie 
wyobrazić Liturgii Słowa bez, chociażby krót-
kich, chwil milczenia.

   Obrzędy Mszy św. prowadzą konsekwen-
tnie do przyjęcia Komunii św., która z kolei 
staje się warunkiem komunii – jedności z bra-
ćmi i siostrami. Bez przyjęcia Komunii św. 
wszystko to staje się puste i traci znaczenie. 
Warto więc zrobić wszystko, aby w Euchary-
stii za każdym razem uczestniczyć w sposób 
pełny, czyli przyjmując Komunię św.

Fragmenty Encykliki JPII
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    Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrze-
ścijaństwo, wie, że we Mszy św. należy ucze-
stniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pyta-
nie, czym owo uczestnictwo jest i co należy 
zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i 
owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno 
być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie 
ogranicza się jedynie do wypełnienia pier-
wszego przykazania kościelnego, czyli do fi-
zycznej obecności w kościele w każde nie-
dzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie 
uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy tak-
że być tylko skupionym i pobożnym oraz gor-
liwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można 
powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. 
Warto więc przyglądnąć się naszemu ucze-
stnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, 
co w niej jest naprawdę ważne.

Wejście do świątyni

   Eucharystia to świat znaków, symboli, ob-
rzędów i słów, które wzajemnie się przenikają 
i umożliwiają wejście w komunię z Bogiem 
oraz  z braćmi i siostrami. Ten świat, który 
przenosi nas w inną, Bożą rzeczywistość, ot-
wiera się już w momencie przekroczenia pro-
gu kościoła, a więc zanim jeszcze rozpoczną 
się obrzędy litur-giczne. Już wtedy i w tym 
miejscu rozpoczyna się nasze uczestnictwo    
w Eucharystii. Przekroczenie progu kościoła 
jest bowiem znakiem, że wchodzimy do do-
mu, że jesteśmy u siebie oraz że tam jest na-
sze miejsce.

   Gdy wybrzmi ostatnie wezwanie Modlitwy 
wiernych, rozpoczyna się Liturgia eucharysty-
czna. Centrum celebracji przenosi się w tym 
momencie z ambony na ołtarz i wszyscy zo-
stają zaproszeni do przyjęcia postawy ofiary. 
Na ołtarzu składamy chleb i wino, a piękne 
modlitwy, wypowiadane przez kapłana prze-
wodniczącego Liturgii, ukazują sens tego ge-
stu. W obrzędzie przygotowania darów za-
wiera się całe nasze życie: nasze praca i ofia-
ra, ale także cierpienie i ból całego świata. To 
wszystko zostaje przemienione przez miłość 
Chrystusa, najpełniej objawioną w Jego 
ofierze na krzyżu.
   Z przygotowaniem darów łączy się także na-
sza konkretna ofiara, którą łączymy z euchary-
stycznym chlebem i winem. Dary materialne i 
ofiary pieniężne, które wówczas składamy, są 
wyrazem miłości wobec braci i sióstr, gdyż 
Eucharystii nie można sobie wyobrazić bez 
miłości i służby innym. A miłość i służba to nie 
idea, ale konkret.

V. WYPOWIEDZI MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE FILOZOFII
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Przygotowanie darów

Modlitwa eucharystyczna

Obrzędy Komunii św.

Obrzędy zakończenia 
i rozesłanie

   Komunia św. nie zamyka Eucharystii, 
chociaż jest jej bardzo ważnym momentem.

Wiara i rozum.
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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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Znak krzyża 
przy wejściu do świątyni 
i na rozpoczęcie Liturgii

Europejskiej, jednak z zachowaniem 
określonych wartości. 
Ale przede wszystkim, jak sam podkreśla, jest 
księdzem i duszpasterzem. Tak też rozumie 
posługę prymasowską.

 Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

   Ośrodkiem i szczytem każdej Mszy św. jest 
Modlitwa eucharystyczna, w czasie której – 
wśród modlitwy dziękczynienia i uwielbienia 
– mocą Ducha Świętego dokonuje się prze-
miana przyniesionych na ołtarz darów chleba
i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Na Przeisto-
czenie, czyli konsekrację, wszyscy klękają,
dzwonią dzwonki. Kapłan najpierw wypowia-
da słowa Zbawiciela z Ostatniej Wieczerzy:
„Bierzcie i jedzcie” oraz „Bierzcie i pijcie”, po
czym podnosi Ciało Chrystusa i kielich z Je-
go Krwią. Tego momentu nie da się prze-
oczyć, a Chrystus staje się wówczas rzeczy-
wiście i sakramentalnie obecny pod posta-
ciami chleba i wina.

   Na początku Mszy św. odmawiamy zawsze 
akt pokuty. Jest to bardzo ważny moment, 
ponieważ niejako zmusza nas do stanięcia w 
prawdzie o nas samych. A prawda ta jest 
bardzo prozaiczna: jestem grzesznikiem i 
bardzo potrzebuję Bożego Miłosierdzia. Akt 
pokuty to indywidualne przyznanie się do te-
go. Mówimy: ja się spowiadam, ja zgrzeszy-
łem, moja wina, ja błagam o miłosierdzie. Je-
śli cokolwiek ma się w nas wydarzyć podczas 
Eucharystii, jeśli coś ma się zmienić, to stanie 
się tak tylko wtedy, gdy będziemy mieć 
odwagę stanąć w prawdzie wobec Boga, 
wobec sióstr i braci oraz wobec samych sie-
bie. Bijemy się w piersi, pochylamy się, mó-
wimy: „Panie, zmiłuj się nad nami”, bo wie-
rzymy, że Bóg się na nas nie obraża, że się 
nie odwraca, ale że jest miłosiernym Ojcem, 
który pragnie, abyśmy przyjęli Jego przeba-
czenie, usłyszeli Jego słowo, weszli z Nim      
w komunię oraz na nowo ukochali tych, któ-
rych kochać jeszcze nie umiemy. Do dobre-
go przeżycia aktu pokuty potrzeba ciszy, pra-
wdy i uczciwości wobec siebie samych. Tak 
przygotowani możemy zacząć słuchać sło-
wa, które za chwilę wybrzmi w zgromadze-
niu, aby dotykać naszego życia i je przemie-
niać.
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55. Przyglądając się sytuacji współczesnej do-
strzegamy, że problemy z przeszłości powra-
cają, ale w nowej postaci. Nie mamy już do
czynienia wyłącznie z kwestiami, które intere-
sują pojedyncze osoby lub określone środo-
wiska, ale z poglądami rozpowszechnionymi
tak szeroko, że w pewnej mierze kształtują
one sposób myślenia wszystkich. Należy do
nich na przykład postawa głębokiej nieufności
wobec rozumu, dostrzegalna w najnowszych
postaciach wielu nurtów refleksji filozoficznej.
W tym kontekście mówi się w wielu środowi-
skach o «końcu metafizyki»: postuluje się, aby
filozofia poprzestawała na zadaniach skrom-
niejszych, takich jak interpretacja faktów albo
refleksja nad określonymi dziedzinami ludzkiej
wiedzy lub nad jej strukturami.

   Msza św. kończy się wyjściem wiernych
z kościoła i powrotem do codzienności. Ostat-
nie słowa Mszy św.: „Idźcie w pokoju Chry-
stusa”, przywołują posłanie Apostołów przez 
Zmartwychwstałego, aby głosili Ewangelię 
tam, dokąd dojdą, czyli na całym świecie (por. 
Mt 28, 19; Mk 16, 15). To dynamiczne wezwa-
nie: „Idźcie!”, jest dzisiaj bardzo czytelnym i 
konkretnym zaproszeniem, abyśmy wracali do 
naszego życia, pracy, nauki i do walki o co-
dzienność, bo to właśnie tam sprawdza się i 
realizuje w praktyce nasze uczestnictwo we 
Mszy św. Gdy zatem słyszymy słowa: „Idźcie 
w pokoju Chrystusa!”, warto sobie uświado-
mić, że drzwi kościoła nie służą jedynie do te-
go, aby przez nie wejść i uczestniczyć w Eu-
charystii, ale także aby przez nie z kościoła 
wyjść i iść do świata spragnionego Ewangelii. 
Z Eucharystii się wychodzi, aby tam, gdzie 
toczy się nasze życie, świadczyć o tym, czego 
się nauczyliśmy i co usłyszeliśmy podczas 
Liturgii. Nie słowa, ale nasza codzienność 
weryfikuje, czy Pan rzeczywiście do nas prze-
mówił we Mszy św., czy weszliśmy w praw-
dziwą komunię z Jego Ciałem oraz czy na-
uczyliśmy się żyć w komunii z braćmi i sio-
strami.

   Gdy wchodzimy do kościoła przed rozpoczę-
ciem Mszy św., przez znak krzyża czyniony 
wodą święconą przypominamy sobie, że 
chrzest uczynił nas dziećmi Bożymi oraz wpro-
wadził w tajemnicę Eucharystii. Gdy z niego 
wychodzimy po zakończeniu Liturgii, mamy 
iść, aby realizować nasze powołanie chrzciel-
ne i żyć Ewangelią w codzienności. Sakra-
ment chrztu św. zatem otwiera i zamyka każde 
nasze uczestnictwo w Eucharystii, gdyż stoi u 
podstaw naszej tożsamości chrześcijańskiej. 

Ks. Tomasz Bać
Niedziela Ogólnopolska 14/2020, str. 10-13
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Także w teologii powracają dawne pokusy. Na 
przykład w niektórych współczesnych nurtach 
teologicznych dochodzi znów do głosu pewien 
racjonalizm, zwłaszcza wówczas gdy twierdze-
nia, które zostały uznane za filozoficznie uza-
sadnione, są traktowane jako wiążące dla ba-
dań teologicznych. Zdarza się to przede wszy-
stkim w przypadkach, gdy teolog nie mający 
należytej kompetencji filozoficznej ulega bezkry-
tycznie wpływowi twierdzeń, które we-szły już 
do języka potocznego i do kultury ma-sowej, ale 
pozbawione są wystarczających podstaw racjo-
nalnych72.

a wręcz samą możliwość wiary w Boga. Roz-   
powszechnionym dziś przejawem tej fideisty-
cznej tendencji jest «biblicyzm», który chciałby 
uczynić lekturę Pisma Świętego i jego egzege-
zę jedynym miarodajnym punktem odniesie-
nia. Dochodzi do tego, że utożsamia się słowo 
Bo-że wyłącznie z Pismem Świętym, a w ten 
spo-sób odmawia wszelkiego znaczenia nau-
czaniu Kościoła, które Powszechny Sobór 
Watykański II zdecydowanie potwierdził. 
Konstytucja Dei verbum przypomina, że słowo 
Boże jest obecne zarówno w świętych tek-
stach, jak i w Tradycji73, po czym stwierdza 
jednoznacznie: «Święta Tradycja i Pismo św. 
sta-nowią jeden święty depozyt słowa Bożego 
powierzony Kościołowi. Na nim polegając, ca-
ły lud święty zjednoczony ze swymi pasterza-
mi trwa stale w nauce Apostołów»74. Tak 
więc Pismo Święte nie stanowi jedynego od-
niesienia dla Kościoła. Źródłem «najwyższe-
go prawidła jego wiary»75 jest bowiem jed-
ność, jaką Duch Święty ustanowił między 
świętą Tradycją, Pismem Świętym i Urzędem 
Nauczycielskim Kościoła, łącząc je tak silną 
więzią wzajemności, że nie mogą one istnieć 
niezależnie od siebie76.      CDN

   Dzisiaj o tym, że w Eucharystii uczestniczą 
ludzie ochrzczeni, przypomina woda święco-
na, którą przy wejściu do kościoła czynimy 
znak krzyża. Wypowiadane wówczas słowa: 
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, 
przywołują moment naszego chrztu, ponieważ 
po raz pierwszy wybrzmiały one nad każdym z 
nas, gdy woda chrzcielna spłynęła po naszych 
głowach. Znak krzyża przy wejściu do kościo-
ła stawia nas zawsze w postawie wdzięczno-
ści za chrzest, który uczynił nas dziećmi Bo-
żymi i włączył w Mistyczne Ciało Chrystusa.

   Wdzięczność za sakrament chrztu oraz po-
stawa słuchania prowadzą nas do dostrzeże-
nia, że na Eucharystii nigdy nie jesteśmy sa-
mi, że wokół gromadzą się nasze siostry i nasi 
bracia, a wszyscy razem tworzymy jedno 
zgromadzenie, wspólnotę złączoną przez wia-
rę, chrzest i pragnienie życia Ewangelią. Za-
nim jeszcze cokolwiek zacznie się dziać, za-
nim kapłan wypowie słowa konsekracji, z nami 
i w nas już jest obecny Chrystus. Gromadzimy 
się w Jego imię, z Nim wchodzimy w relację, 
Jego słuchamy i On nas przemienia.

   Chociaż podczas całej Mszy św. postawa 
słuchania jest fundamentalna, to jednak Litur-
gia Słowa najmocniej zaprasza do otwarcia 
uszu i serc oraz do wrażliwości i pokory, aby 
przyjąć Boże słowo jako skierowane do mnie 
i oświecające moją codzienną drogę. Słucha-
niu w Liturgii Słowa sprzyja wszystko, także 
postawa ciała. Gdy siedzimy, łatwiej jest się 
skupić i usłyszeć słowo, a wstając na prokla-
mację Ewangelii, wyrażamy gotowość na 
wniesienie słów Chrystusa w naszą codzien-
ność. Ewangelia jest bowiem szczytem i naj-
ważniejszym momentem całej Liturgii Słowa. 
Do niej prowadzą wszystkie pozostałe czyta-
nia biblijne, ona jest podstawą homilii i z niej 
rodzą się wyznanie wiary oraz modlitwa 
powszechna.

   Ważnym elementem Liturgii Słowa jest tak-
że milczenie. Sprzyja ono medytacji i konfron-
tacji własnego życia z Ewangelią. W adhorta-
cji apostolskiej Verbum Domini Benedykt XVI 
zamieścił następujące zdanie: „Słowo Boże 
może być bowiem wypowiedziane i usłysza-
ne jedynie w ciszy zewnętrznej i wewnęt-
rznej”, i dalej: „Milczenie, kiedy jest przewi-
dziane, należy traktować «jako część cele-
bracji»” (nr 66). Skoro tak, to nie można sobie 
wyobrazić Liturgii Słowa bez, chociażby krót-
kich, chwil milczenia.

   Obrzędy Mszy św. prowadzą konsekwen-
tnie do przyjęcia Komunii św., która z kolei 
staje się warunkiem komunii – jedności z bra-
ćmi i siostrami. Bez przyjęcia Komunii św. 
wszystko to staje się puste i traci znaczenie. 
Warto więc zrobić wszystko, aby w Euchary-
stii za każdym razem uczestniczyć w sposób 
pełny, czyli przyjmując Komunię św.

    Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrze-
ścijaństwo, wie, że we Mszy św. należy ucze-
stniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pyta-
nie, czym owo uczestnictwo jest i co należy 
zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i 
owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno 
być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie 
ogranicza się jedynie do wypełnienia pier-
wszego przykazania kościelnego, czyli do fi-
zycznej obecności w kościele w każde nie-
dzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie 
uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy tak-
że być tylko skupionym i pobożnym oraz gor-
liwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można 
powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. 
Warto więc przyglądnąć się naszemu ucze-
stnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, 
co w niej jest naprawdę ważne.

Wejście do świątyni

   Eucharystia to świat znaków, symboli, ob-
rzędów i słów, które wzajemnie się przenikają 
i umożliwiają wejście w komunię z Bogiem 
oraz  z braćmi i siostrami. Ten świat, który 
przenosi nas w inną, Bożą rzeczywistość, ot-
wiera się już w momencie przekroczenia pro-
gu kościoła, a więc zanim jeszcze rozpoczną 
się obrzędy litur-giczne. Już wtedy i w tym 
miejscu rozpoczyna się nasze uczestnictwo    
w Eucharystii. Przekroczenie progu kościoła 
jest bowiem znakiem, że wchodzimy do do-
mu, że jesteśmy u siebie oraz że tam jest na-
sze miejsce.

   Gdy wybrzmi ostatnie wezwanie Modlitwy 
wiernych, rozpoczyna się Liturgia eucharysty-
czna. Centrum celebracji przenosi się w tym 
momencie z ambony na ołtarz i wszyscy zo-
stają zaproszeni do przyjęcia postawy ofiary. 
Na ołtarzu składamy chleb i wino, a piękne 
modlitwy, wypowiadane przez kapłana prze-
wodniczącego Liturgii, ukazują sens tego ge-
stu. W obrzędzie przygotowania darów za-
wiera się całe nasze życie: nasze praca i ofia-
ra, ale także cierpienie i ból całego świata. To 
wszystko zostaje przemienione przez miłość 
Chrystusa, najpełniej objawioną w Jego 
ofierze na krzyżu.
   Z przygotowaniem darów łączy się także na-
sza konkretna ofiara, którą łączymy z euchary-
stycznym chlebem i winem. Dary materialne i 
ofiary pieniężne, które wówczas składamy, są 
wyrazem miłości wobec braci i sióstr, gdyż 
Eucharystii nie można sobie wyobrazić bez 
miłości i służby innym. A miłość i służba to nie 
idea, ale konkret.

V. WYPOWIEDZI MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE FILOZOFII
Rozeznanie Magisterium jako diakonia prawdy - cd.
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Msza św. krok po kroku.

Akt pokuty

Liturgia Słowa

Przygotowanie darów

Modlitwa eucharystyczna

Obrzędy Komunii św.

Obrzędy zakończenia 
i rozesłanie

   Komunia św. nie zamyka Eucharystii, 
chociaż jest jej bardzo ważnym momentem.

Wiara i rozum - Fragmenty Encykliki JPII.

„Duchowość dla Warszawy”.
Wydarzenie odbędzie się 24 lutego (czwartek) o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu 
Kultury i Dziedzictwa Wsi , ul. Krakowskie Przedmieście 66). Wstęp wolny.

Nagranie będzie dostępne na stronie www.akademiakatolicka.pl

Nie brak także niebezpiecznych przejawów 
odwrotu na pozycje fideizmu, który nie uznaje, 
że wiedza racjonalna oraz refleksja filozoficzna 
w istotny sposób warunkują rozumienie wiary, 

https://www.niedziela.pl/artykul/147671/nd/Msza-sw-krok-po-kroku
https://www.niedziela.pl/artykul/147671/nd/Msza-sw-krok-po-kroku
https://www.niedziela.pl/artykul/147671/nd/Msza-sw-krok-po-kroku
http://www.akademiakatolicka.pl


Nieszpory zostaną odprawione dziś o go-
dzinie 17.00. Po nieszporach modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
zwrócił się z prośbą o modlitwę w intencji 
pokoju na Wschodzie: „Najserdeczniej 
upraszam wszystkich księży w całej Pol-
sce, za pośrednictwem księży biskupów,      
o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie
[…] Proszę o to, ażeby w niedzielę, ale też
i w dni powszednie odśpiewać suplikację i
modlić się w tej intencji”.

W Wilanowskim Centrum Kultury odbędzie 
się wyjątkowy spektakl pt. MEGI, przygoto-
wany przez wspólnotę Przyjaciół Oblubień-
ca z naszej parafii. Opowiada on historię 
grzechu i nawrócenia, zainspirowaną ży-
ciorysem św. Marii Magdaleny – świętej 
cudzołożnicy. Zapraszamy na spektakle 
26 i 27 lutego 2022 roku o godz. 19.00. 
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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:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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13.02.-13.03.2022 
Maryi powierzajmy Bogu 

osoby życia konsekrowanego,
 aby w Piśmie świętym 

odczytywały zamysły Boże 
i o liczne powołania zakonne.

2.

K O M E N T A R Z
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; do-

brze czyńcie tym, którzy was niena-
widzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają i módlcie się za tych, którzy 
was oczerniają”. Gdy słyszymy te słowa, 
zapewne już kolejny raz, to stajemy nie-
jako bezradni wobec ich wymagań. Mo-
że rodzi się w nas taka myśl, że to nie-
możliwe, nierealne, naiwne, aby być te-
mu słowu posłusznym.

I to jest w pewnym sensie prawda! Mi-
łość, do której zaprasza nas Jezus jest 
poza zasięgiem naszych sił naturalnych, 
a dla świata jest przesadą, głupotą.

Jednak miłość wedle miary Chrystuso-
wej jest możliwa! Możliwa, gdy pozwo-
limy Bogu wewnętrznie nas przemieniać 
i działać w nas według Jego upodoba-
nia. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Stał się pier-
wszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak 
wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; 
duchowe było potem. Pierwszy człowiek z zie-
mi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki 
ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, 
tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziem-
skiego człowieka, tak też nosić będziemy ob-
raz Człowieka niebieskiego. 

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 13, 34)

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

EWANGELIA  
Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Po-
wiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie wa-
szych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, 
nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię 
prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, któ-
ry bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem 
miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za 
to należy się wam wdzięczność? Przecież i 
grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłu-
ją. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam 
dobrze czynią, jaka za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spo-
dziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się 
wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy 
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyń-
cie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka 
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ 
On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bą-
dźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; od-
puszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Da-
wajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubi-
tą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsy-
pią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bo-
wiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Saul 
wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy ty-
siące doborowych Izraelitów, aby wpaść na 
trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abi-
szajem zakradli się w nocy do obozu; Saul 
właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzi-
da była wbita w ziemię obok głowy. Abner i lu-
dzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc 
Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga 
twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję 
go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, dru-
giego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abi-
szajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem pod-
niósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie 
poniósł kary?» Wziął więc Dawid dzidę i bu-
kłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli 
sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie 
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, 
gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid 
oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na 
wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich 
spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do 
Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie 
który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza 
człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan 
dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich 
przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 

8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, * 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu 
oddają.

Wstęp wolny, po wcześniejszym zgłosze-
niu. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej poświęconej temu 
wydarzeniu (megi.waw.pl) i na plakacie. 
Darmowe wejściówki można również 
odebrać w zakrystii. 
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.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek 22 lutego, święto katedry św.
Piotra, Apostoła,
- w środę 23 lutego, wspomnienie św. Po-
likarpa, biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

3.

4.

Oto słowo Pańskie

Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl 

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

numer KRS: 0000331641

5.

Wstęp wolny, po wcześniejszym 
zgłoszeniu  na stronie 

www.megi.waw.pl 
Darmowe wejściówki można 
również odebrać w zakrystii. 

"MEGI"
 Spektakl przygotowany 

przez wspólnotę Przyjaciół 
Oblubieńca z naszej parafii.

26 i 27 lutego 2022 r. 
godz. 19.00

w Wilanowskim Centrum 
Kultury 
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DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 45-49

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

Modlitwa o pokój
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – 
wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz 
bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć 
wrogości! Prosimy, zadaj śmierć także 
jakiejkolwiek wrogości w nas! 
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali 
widzieć w sobie wzajemnie przeciwników,     
a zobaczyli współdomowników –  w Twoim 
Domu, a także w tym domu, który ma na 
imię Polska; Nawróć nasze wzajemne 
myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny 
na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w 
usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – 
słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie 
zadają rany; pocieszają, nie odbierają 
nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i 
miłosierdzia, wokół których odbudujemy 
naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, 
obecnej chwili pandemii poprowadź nas do 
osób chorych i starszych, tych, którzy 
przebywają na kwarantannie i tych, którzy 
opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas 
ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z 
nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! 
Modlimy się za wszystkich! O mądrość i 
pragnienie dobra wspólnego dla każdego, 
kto w obe-cnym sporze zabiera głos; Za 
polityków wszystkich opcji w parlamencie i 
poza nim. Za tych, którzy modlą się w koś-
ciołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy 
wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i 
piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale 
ich nie szukają. Ty – rozpoznany czy 
nierozpoznany – znajdź drogę do każdego 
z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie 
nawzajem. I skutecznie nas po nich 
poprowadź. Amen.
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