
Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach 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”. 
We wtorek, 1 marca br., modlimy się w 
sposób szczególny za dzieci. Msza św. w 
intencji dzieci, zwłaszcza tych które ode-
szły od wiary i kościoła oraz ich rodziców, 
zostanie odprawiona o godz. 17.00. Po 
Mszy św. rodzice modlić się będą w inten-
cji swoich dzieci odmawiając różaniec.
Środą Popielcową, w dniu 2 marca br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów po-
piołem sprawowane będą o godzinie 7.00, 
12.00, 17.00 i 18.00. W Środę Popielcową 
obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się 
od pokarmów mięsnych. W Wielkim Poś-
cie zapraszamy do wspólnego rozważania 
męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali 
odprawiane będzie w każdą niedzielę o 
godz. 17.00, a Nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej w piątki o godz. 12.30, 16.30 - dla 
dzieci i 18.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. Szczegółowe infor-
macje o nabożeństwach znajdują się obok 
w ramce. W I piątek miesiąca z sakramen-
tu pokuty i pojednania można będzie sko-
rzystać rano i od godz. 16.00. Pragniemy 
również odwiedzić chorych i osoby w po-
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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
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Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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Ks. Tomasz Lis
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27 marca 2022 r. – 35. rocznica 
śmierci Czcigodnego Sługi Bożego 
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25 lat Akcji Katolickiej  
w parafii św Anny w Wilanowie. . . . . . . 3

4/5 marca br. –  Nocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w intencji 
"Zatrzymania aborcji" . . . . . . . . . . . . . . 3

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.

deszłym wieku. Imiona i naz-wiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament pro-simy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
Z 4 marca na 5 marca w naszej parafii, 
odbędzie się siódma Nocna Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w ciszy, w intencji 
"Zatrzymania aborcji". Adoracja rozpocz-
nie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 
7.00. Serdecznie zapraszamy parafian do 
modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
naszej parafii i facebooku. 
Zapraszamy na drugie spotkanie w ra-
mach synodalnych spotkań parafialnych, 
które odbędzie się w środę, 2 marca br. 
Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 18.00. 
Następnie będzie czas na adorację Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 19.30, a 
po niej spotkanie w kanonii. Zapraszamy 
także wszystkich do wzięcia udziału w an-
kiecie synodalnej i rzetelne jej wypełnienie. 
Ankiety można pobrać z internetowej stro-
ny naszej parafii. Prosimy o włączenie się 
w dzieło Synodu i modlitwę za Kościół.
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.
Zapraszamy przed dzwonnicę na kier-
masz owoców, soków i przetworów owo-
cowych. Kiermasz będzie trwał do 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w środę 2 marca, Środa Popielcowa,
- w piątek, 4 marca, święto św. Kazimie-
rza, królewicza. 

3.

6.

7.

VIII Niedziela zwykła – 27 lutego 2022 r.

EWANGELIA  
Łk 6, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 
«Czy może niewidomy prowadzić niewidome-
go? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń 
nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, do-
piero w pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a belki we własnym oku nie do-
strzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: 
“Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest

K O M E N T A R Z
   Możemy nieraz usłyszeć słowa: „Nie 
oceniaj” w domyśle „bo jesteś chrześci-
janinem”. Czasami ta uwaga może być 
skierowana do nas jako wyraz dobrej 
woli i przeświadczenia, że taka jest na-
uka Jezusa. Czasami jako swego rodza-
ju szantaż religijny i chęć zamknięcia 
nam ust.
   Jaka jest więc nauka Jezusa? Czy 
wzywa nas do naiwności i braku trze-
źwej, roztropnej oceny osoby, sytuacji? 
   Ostatniej niedzieli mówił: „Nie sądźcie, 
nie potępiajcie”, a to nie jest to samo co 
„Nie oceniajcie”. Dzisiaj natomiast Słowo 
Boże, Jezus wręcz zachęcają nas do 
oceniania i podają pewne kryteria jak 
dobrze to robić.
   Przede wszystkim pamiętajmy, że 
oceniając człowieka możemy popełnić 
błąd. Oczyszczajmy nasze serca, oczy, 
by lepiej widzieć bliźniego. Bądźmy cier-
pliwi i czekajmy na owoce. 

w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie 
widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć 
drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym 
drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym 
drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie 
zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo       
z obfitości serca mówią jego usta».

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, * 
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: 
z rana głosić Twoją łaskawość, * 
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim, * 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, * 
zawsze pełni życiodajnych soków. 
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, * 
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Kiedy już to, 
co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertel-
ność, wtedy sprawdzą się słowa, które zo-
stały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło 
śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycię-
stwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» 
Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą 
grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za 
to, że dał nam zwycięstwo przez Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi 
najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, za-
jęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamię-
tając, że trud wasz nie pozostaje daremny       
w Panu.

Oto słowo Boże 

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 27, 4-7

Czytanie z Mądrości Syracha: Gdy sitem 
się przesiewa, zostają odpadki, podo-
bnie okazują się błędy człowieka w jego 
rozumowaniu. Piec wystawia na próbę 
naczynia garncarza, a sprawdzianem 
człowieka jest jego wypowiedź. Hodo-
wlę drzewa poznaje się po jego owo-
cach, podobnie serce człowieka po ro-
zumnym słowie. Nie chwal człowieka, 
zanim poznasz, jak przemawia, to bo-
wiem jest próbą dla ludzi.

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

AKLAMACJA 
J 8, 12b

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

3 marca_2022 r. godz. 17.00. 

PIERWSZY PIĄTEK MIEĄCA 
4 marca 2022r.

godz. 12.00. Msza św. wotywna 

1 marca 2022 r. godz. 17.00.
Msza św. w intencji dzieci, które ode-

szły od wiary i Kościoła oraz ich rodzi-
ców, a po Mszy św. będzie Różaniec.

Msza Święta wotyw       na o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
w intencji kapłanów z naszej parafii,
a po mszy odmawiamy Koronkę do

Miłosierdzia Bożego. 

Po Mszy Różaniec i piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

5 marca 2022 r. godz. 7.00
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

PIT-OP dla emerytów i rencistów.

Rozlicz PIT 
i przekaż 1% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

Wiara i rozum. 
Ciąg dalszy Przedruku  fragmentóww 

Encykliki JPII Fides et ratio 
w następnym numerze Klimatów.

Nabożeństwa w pierwszy
wtorek, czwartek, piątek
i sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4.

5.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imie-
niny, składamy życzenia błogosławieństwa Bo-
żego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

8.

9.

10.

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

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

 3

   Historia Akcji Katolickiej w Wilanowie rozpo-
częła się w listopadzie 1930 r. Założony przez 
ks. Bolesława Kietlińskiego Oddział Katolickie-
go Stowarzyszenia Kobiet liczył 130 osób, ale 
mógł działać tylko 10 lat. Z odnalezionych nie-
dawno dokumentów wynika, że działalność 
Stowarzyszenia została przerwana przez 
Niemców po aresztowaniu proboszcza ks. dr. 
Jana Krawczyka w styczniu 1941 r. Obecnie 
działający Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
przy par. św. Anny został powołany Dekretem 
Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski        
w dniu 1 marca 1997 r. Pierwszym Asystentem 
Kościelnym, od 1997 do 2005 roku,  był  ks. 
prałat Bogusław Bijak. W latach 2005-2007 
funkcję tę pełnił ks. prałat Tadeusz Sowa. 
Natomiast od 2007 r. Asystentem Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej jest obecny pro-
boszcz ks. prałat dr Waldemar Macko. Pier-
wszym prezesem POAK była pani Henryka 
Krzyska.
   Aktualnie Akcja Katolicka przy par. św. Anny 
w Wilanowie skupia 10 osób – członków zwy-
czajnych i siedmiu członków wspierających        
w tym współmałżonkowie  naszych członków 
(Akcja Katolicka rodzinna).  Od początku swe-
go istnienia POAK podejmuje szereg inicjatyw 
zgodnych ze statutem Akcji Katolickiej. Najwa-
żniejsze z nich to:

formacja  –
uczestnictwo w rejonowych spotkaniach for-
macyjnych, rekolekcjach zamkniętych, szkole-
niach, sympozjach, sesjach naukowych, kon-
gresach;

działalność charytatywna – 
pomoc materialna i duchowa skierowana do 
misji na Wschodzie, okolicznościowa pomoc 
dla dzieci w Laskach, pomoc materialna  dzie-
ciom z ubogich rodzin parafii, zbiórka makula-
tury, z której dochód przeznaczony był na stu-
dnie w Sudanie;

− działalność wydawnicza –
(redagowanie „Wieści z Wilanowa” w latach 
1998-2001, współpraca z redakcją „Wierzyć 
Życiem”, współpraca z redakcją „Klimaty św. 
Anny” w zakresie tematyki historycznej Wila-
nowa, przygotowanie publikacji z homiliami 
kard. Stefana Wyszyńskiego wygłoszonymi      
w par. św. Anny w Wilanowie);

− działalność kulturalna –
współorganizowanie „Miasteczka dla dzieci”  
podczas  Święta Dziękczynienia; współorgani-
zowanie koncertów charytatywnych na rzecz 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej; propago-
wanie periodyku Akcji Katolickiej w  innych 
diecezjach; działalność pielgrzymkowa;

− działalność dobroczynna –
organizowanie dla parafian agapy po Mszy 
św. rezurekcyjnej, organizowanie z okazji Dnia        

pa.  Dokonaliśmy   również   zawierzenia   Ak-
cji Katolickiej Świętej Annie – Patronce naszej 
parafii. Czterech członków naszego Parafial-
nego Oddziału otrzymało medal „Zasłużony 
dla Archidiecezji Warszawskiej”, jedna osoba 
otrzymała medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.

   2 marca br. podczas Mszy św. o godz. 
12.00 będziemy dziękowali Panu Bogu za 
to co udało się zrealizować w ciągu minio-
nych 25 lat, za dar wiary i powołania do słu-
żby w Kościele pod sztandarem Akcji Kato-
lickiej, będziemy też prosili o potrzebne  ła-
ski na kolejne lata naszej działalności i na-
szych następców.

Elżbieta Olejnik
Prezes Akcji Katolickiej 

par. św. Anny w Wilanowie

skich posypywanie popiołem było jednym        
z nielicznych sposobów użyźniania ziemi. 
Tam, gdzie posypano ją popiołem, była na-
dzieja na lepszy plon. Posypanie głowy by-
ło więc po prostu znakiem nadziei na 
zmianę na lepsze. Nie można też zapom-
nieć o symbolice Feniksa, mitycznego 
ptaka, który odradzał się z popiołów. To 
też symbol chętnie używany przez chrześci-
jan.
   Krakowski teolog zachęca więc, by nie ro-
zumieć znaku posypywania głów popiołem 
wyłącznie w sensie negatywnym, jako znaku 
upokorzenia i uniżenia. Poprzez przyjęcie te-
go znaku, będącego jednym z sakramenta-
liów (nie sakramentów!), człowiek świadomie 
podejmuje dar łaski Bożej, która będzie mu 
pomagać w drodze do odnowy.

   Okres Wielkiego Postu to także asceza. 
Wielu osobom kojarzy się ona z bezsenso-
wnym ograniczaniem samego siebie, wręcz    
z samowyniszczaniem. – Tymczasem asce-
za polega na trudach podejmowanych przez 
człowieka, by uzyskiwać doskonałość – tłu-
maczy ks. Ostrowski. – Obserwujemy, jak 
wielu ludzi (nawet do przesady) ubiega się       
o zdobywanie umiejętności fizycznych i inte-
lektualnych. Popularne jest dążenie do bicia
rekordów. Rekordziści są podziwiani i nagra-
dzani. W świetle przytoczonej definicji takie
zachowania mieszczą się w pojęciu ascezy.
Asceza to też umiejętność wyrzekania się je-
dnych wartości, by móc osiągnąć inne, w lu-
dzkim uznaniu wyższe. To robi każdy z nas,
chcąc cokolwiek osiągnąć w życiu: nauczyć
się czegoś, zdobyć pracę, zarobić na miesz-
kanie, osiągnąć jakiś cel itd. Każdy człowiek,
któremu zależy na tym, by coś większego
w życiu zrobić, jest ascetą. Trzeba mu tylko
dobrze wytłumaczyć, co to słowo oznacza.
A tak na marginesie – nowoczesna dietetyka
mówi, że dla dobra fizycznego, dla zdrowia
trzeba ograniczać posiłki, mądrze dobierać
menu (nie jem wszystkiego, co mi smakuje),
a nawet okresowo pościć. Ilu z nas kieruje się
takimi regułami?

 Ksiądz profesor zwraca też uwagę na feno-
men licznego uczestnictwa w Eucharystii          
w Środę Popielcową. – Wydaje się, że ludzie 
chętniej przychodzą wtedy do kościoła na na-
bożeństwo, gdyż dzieje się coś nadzwyczaj-
nego – tłumaczy. – Podobnie jest w inne dni, 
także w inne święta, gdy ma miejsce święce-
nie świec, palm, pokarmów wielkanocnych, 
kadzidła.
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Bicie duchowych rekordów

Trochę się przyzwyczajamy do świętowania     
w powtarzających się, odbieranych jako mo-
notonne, formach. To, oczywiście, może być 
interpretowane jako niezrozumienie głębi co-
dziennej liturgii, a nawet niedojrzałość katoli-
ków. Ale możemy również powiedzieć, że 
człowiekowi potrzeba widzialnych, fizycznych 
znaków, modlitwy wyrażanej w różnych ge-
stach, obrzędach. Jesteśmy całością fizyczno-
duchową. Świętujemy nie tylko duchem, ale 
widzialnymi gestami. To jest też pouczające 
dla duszpasterzy animujących liturgię.
   Ks. Mieszczak w refleksji nad fenomenem 
Popielca wskazuje jeszcze na element pewnej 
rutyny. – Ciągle aktualne jest pewne przyzwy-
czajenie – tłumaczy. – Stosunkowo niedawno 
zmieniło się ustawodawstwo w Kościele w tym 
względzie. Jeszcze w 1961 r. Środa Popielco-
wa należała do najważniejszych obchodów ro-
ku kościelnego (I klasy) i uczestniczenie w tym 
dniu we Mszy św. było obowiązkiem każdego 
wierzącego. Drugim motywem może być fakt, 
że wtedy w kościele coś otrzymujemy. Ten 
znak popiołu staje się dla człowieka czymś 
ważnym, a czasami nawet zabobonnym. Dla 
nas, wierzących, najważniejszym motywem 
będzie zawsze łaska, która pomaga nam         
w procesie nawrócenia. A taką potrzebę wielu 
z nas wciąż odczuwa.

Ks. Marek Łuczak
Niedziela Ogólnopolska 7/2015, str. 28-29

Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/638/Popielec-–-
piekno-symbolu-i-gestu

27 marca 2022 r.
– 35. rocznica śmierci

Czcigodnego Sługi
Bożego ks. Franciszka 

Blachnickiego
Ks. Blachnicki, twórca ruchu oazowego w 
Polsce, w ostatnich latach życia pragnął 
coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem, 
dlatego głęboko żył słowami, które napisał 
św. Paweł: „Razem z Chrystusem zostałem 
przybity do krzyża” (Ga 2,19). Wszystko, co 
wydarzyło się na przestrzeni ostatnich pięciu 
lat jego życia prowadziło go jednak do tego, 
aby wołał za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, […] 
który umiłował mnie i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2, 20). Słowa te zostały 
zapisane na krzyżu nad jego grobem.

Zdjęcie z archiwum p. Elżbiety Olejnik

Papieskiego kwesty dla stypendystów Funda- 
cji Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizowanie 
kwesty na Świątynię Opatrzności Bożej; zbie-
ranie podpisów od parafian popierających waż-
ne inicjatywy jak np. ograniczenie handlu w 
niedzielę, ochrona życia, ochrona polskich 
lasów; obsługa kawiarenki parafialnej w dzwo-
nnicy według ustalonego harmonogramu;

kilka lat temu odnowiliśmy grób ojca Prymasa 
St. Wyszyńskiego – śp. Stanisława Wyszyń-
skiego na cmentarzu we Wrociszewie; w gru-
dniu 2015 r. podjęliśmy dbałość o grób Księdza 
Prymasa Józefa Glempa; w lipcu 2016 r. ucze-
stniczyliśmy również w obsłudze pielgrzymów 
przybyłych do naszej parafii z okazji Świato-
wych Dni Młodzieży.

   Udział Akcji Katolickiej w życiu parafii to rów-
nież współorganizowanie uroczystości parafial-
nych, Święta Wilanowa w dniu 12 września, tj. 
w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, przygotowy-
wanie ołtarza na uroczystości Bożego Ciała, 
uczestnictwo w procesjach, w Drodze Krzy-
żowej, nabożeństwie do MB Fatimskiej i wielu 
innych nabożeństwach, modlitewnych skupie-
niach i wydarzeniach, które pomagają uma-
cniać wspólnotę parafialną. Akcja Katolicka 
miała duży wkład w pozyskanie relikwii św. 
Jana Pawła II dla parafii.  

   Wspólnym wysiłkiem obecnych i byłych Czło-
nków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
oraz Księdza Proboszcza w listopadzie 2012 
roku został ufundowany Sztandar, który jedno-
czy i  będzie jednoczył przy sobie obecne i 
przyszłe pokolenia inspirując do działania dla 
dobra Kościoła i Ojczyzny. Sztandar został po-
święcony przez JEm  kardynała  Józefa  Glem- 

2 marca – Środa Popielcowa

Popielec – piękno symbolu i gestu.
W świadomości wielu wiernych pokutuje niewłaściwe przekonanie, że okres Wielkiego Postu 
jest ponury i smutny. Okazuje się, że jest to prawdziwy czas łaski od Pana: ludzie odzyskują 
właściwe proporcje w swym życiu i wprowadzają pożądaną korektę w hierarchii wartości. Jeśli 
też decydują się na większą ascezę, to przecież w niedalekiej perspektywie dostrzegają już 
radość i słodycz świętowania.

Życie obrócone w proch

   Bez cienia wątpliwości początek Wielkiego 
Postu powszechnie kojarzy się jednak z popio-
łem. – Popiół był używany w wielu religiach – 
wyjaśnia ks. prof. Maciej Ostrowski z Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
– Jego symbolikę przejęło chrześcijaństwo.
Przede wszystkim jest on znakiem żałoby. Po
śmierci bliskiej osoby posypywano się na znak
żałoby popiołem, tarzano się w popiele, spano
w nim, podrzucano popiół do góry. Popiół jest
równocześnie znakiem oczyszczenia (używało
się go do oczyszczania przedmiotów, zanim
wynaleziono bardziej skuteczne środki
chemiczne).

 Krakowski teolog przywołuje w tym kontekś-
cie słowa Jezusa wypowiedziane wobec grze-
sznych miast: „Biada tobie, Korozain! Biada to-
bie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 
działy się cuda, które u was się dokonały, już 
dawno w worze i w popiele by się nawró-
ciły” (Mt 11, 20-21). Oczyszczenie zatem to 
poddanie się Bożemu miłosierdziu i przeba-
czeniu poprzez żal i szczerą chęć poprawy. 
Ale też przyjęcie jakiegoś dzieła pokutnego 
(trudu, cierpienia) – człowiek cierpi, gdy tarza 
się w popiele.

 Warto też podkreślić, że popiół powstaje ze 
spalania, że poprzez pokutę (szczególnie   w 
Wielkim Poście), w myśl słów św. Pawła, ma 
umrzeć w każdym z nas „stary człowiek”, 
grzeszny, by mógł narodzić się nowy człowiek 
dzięki łasce, którą wysłużył nam Chrystus 
Zmartwychwstały (Zmartwychwstanie kończy 
okres Wielkiego Postu).

 Jak zauważa ks. Maciej, ciekawe jest to, że 
popiół na Środę Popielcową przygotowuje się 
ze spalonych palm poświęconych w poprze-
dnim roku w Niedzielę Palmową. Ten fakt 
przypomina, że właśnie Chrystus, wysławiany 
przy wjeździe do Jerozolimy przez tłumy nio-
sące gałązki palmowe jako Mesjasz i Król, da-
je nam siłę do duchowego odrodzenia – poko-
nywania grzechów i budowy dobra w sobie. – 
Obrzęd posypywania głów popiołem w Środę 
Popielcową przypomina, że stworzony przez 
Boga z prochu ziemi człowiek na końcu życia 
znów obróci się w proch – mówi ks. Ostrowski. 
– Popiół przypomina zatem znikomość ludz-
kiego życia, konieczność pamięci o tym, by 
żyć sprawiedliwie, w Bożej łasce, bo nasze 
ziemskie życie skończy się i pozostanie po nim 
tylko proch.

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ z krakow-
skiego UPJPII wskazuje na jeszcze jeden cie-
kawy aspekt posypania głowy popiołem. – Gdy 
ten znak wchodził do liturgii, zarówno w Sta-
rym Testamencie, jak i w czasach chrześcijań-

1 marca 2022 roku minie 25 lat od powołania, po pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy, 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Anny w Wilanowie.  

25 lat Akcji Katolickiej  
w parafii św Anny w Wilanowie 

Nocna Adoracja 
Najświętszego 

Sakramentu w intencji 
"Zatrzymania aborcji". 
Z piątku 4 marca, na sobotę 5 marca   
w naszej parafii, odbędzie się siódma 

Nocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, 
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie 

zapraszamy parafian do modlitwy, 
w dogodnej dla siebie porze. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
naszej parafii i fb.

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/638/Popielec-%E2%80%93-piekno-symbolu-i-gestu
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/638/Popielec-%E2%80%93-piekno-symbolu-i-gestu


Nr 678

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

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

 3

   Historia Akcji Katolickiej w Wilanowie rozpo-
częła się w listopadzie 1930 r. Założony przez 
ks. Bolesława Kietlińskiego Oddział Katolickie-
go Stowarzyszenia Kobiet liczył 130 osób, ale 
mógł działać tylko 10 lat. Z odnalezionych nie-
dawno dokumentów wynika, że działalność 
Stowarzyszenia została przerwana przez 
Niemców po aresztowaniu proboszcza ks. dr. 
Jana Krawczyka w styczniu 1941 r. Obecnie 
działający Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
przy par. św. Anny został powołany Dekretem 
Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski        
w dniu 1 marca 1997 r. Pierwszym Asystentem 
Kościelnym, od 1997 do 2005 roku,  był  ks. 
prałat Bogusław Bijak. W latach 2005-2007 
funkcję tę pełnił ks. prałat Tadeusz Sowa. 
Natomiast od 2007 r. Asystentem Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej jest obecny pro-
boszcz ks. prałat dr Waldemar Macko. Pier-
wszym prezesem POAK była pani Henryka 
Krzyska.
   Aktualnie Akcja Katolicka przy par. św. Anny 
w Wilanowie skupia 10 osób – członków zwy-
czajnych i siedmiu członków wspierających        
w tym współmałżonkowie  naszych członków 
(Akcja Katolicka rodzinna).  Od początku swe-
go istnienia POAK podejmuje szereg inicjatyw 
zgodnych ze statutem Akcji Katolickiej. Najwa-
żniejsze z nich to:

formacja  –
uczestnictwo w rejonowych spotkaniach for-
macyjnych, rekolekcjach zamkniętych, szkole-
niach, sympozjach, sesjach naukowych, kon-
gresach;

działalność charytatywna – 
pomoc materialna i duchowa skierowana do 
misji na Wschodzie, okolicznościowa pomoc 
dla dzieci w Laskach, pomoc materialna  dzie-
ciom z ubogich rodzin parafii, zbiórka makula-
tury, z której dochód przeznaczony był na stu-
dnie w Sudanie;

− działalność wydawnicza –
(redagowanie „Wieści z Wilanowa” w latach 
1998-2001, współpraca z redakcją „Wierzyć 
Życiem”, współpraca z redakcją „Klimaty św. 
Anny” w zakresie tematyki historycznej Wila-
nowa, przygotowanie publikacji z homiliami 
kard. Stefana Wyszyńskiego wygłoszonymi      
w par. św. Anny w Wilanowie);

− działalność kulturalna –
współorganizowanie „Miasteczka dla dzieci”  
podczas  Święta Dziękczynienia; współorgani-
zowanie koncertów charytatywnych na rzecz 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej; propago-
wanie periodyku Akcji Katolickiej w  innych 
diecezjach; działalność pielgrzymkowa;

− działalność dobroczynna –
organizowanie dla parafian agapy po Mszy 
św. rezurekcyjnej, organizowanie z okazji Dnia        

pa.  Dokonaliśmy   również   zawierzenia   Ak-
cji Katolickiej Świętej Annie – Patronce naszej 
parafii. Czterech członków naszego Parafial-
nego Oddziału otrzymało medal „Zasłużony 
dla Archidiecezji Warszawskiej”, jedna osoba 
otrzymała medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.

   2 marca br. podczas Mszy św. o godz. 
12.00 będziemy dziękowali Panu Bogu za 
to co udało się zrealizować w ciągu minio-
nych 25 lat, za dar wiary i powołania do słu-
żby w Kościele pod sztandarem Akcji Kato-
lickiej, będziemy też prosili o potrzebne  ła-
ski na kolejne lata naszej działalności i na-
szych następców.

Elżbieta Olejnik
Prezes Akcji Katolickiej 

par. św. Anny w Wilanowie

skich posypywanie popiołem było jednym        
z nielicznych sposobów użyźniania ziemi. 
Tam, gdzie posypano ją popiołem, była na-
dzieja na lepszy plon. Posypanie głowy by-
ło więc po prostu znakiem nadziei na 
zmianę na lepsze. Nie można też zapom-
nieć o symbolice Feniksa, mitycznego 
ptaka, który odradzał się z popiołów. To 
też symbol chętnie używany przez chrześci-
jan.

Krakowski teolog zachęca więc, by nie ro-
zumieć znaku posypywania głów popiołem 
wyłącznie w sensie negatywnym, jako znaku 
upokorzenia i uniżenia. Poprzez przyjęcie te-
go znaku, będącego jednym z sakramenta-
liów (nie sakramentów!), człowiek świadomie 
podejmuje dar łaski Bożej, która będzie mu 
pomagać w drodze do odnowy.

Okres Wielkiego Postu to także asceza. 
Wielu osobom kojarzy się ona z bezsenso-
wnym ograniczaniem samego siebie, wręcz    
z samowyniszczaniem. – Tymczasem asce-
za polega na trudach podejmowanych przez 
człowieka, by uzyskiwać doskonałość – tłu-
maczy ks. Ostrowski. – Obserwujemy, jak 
wielu ludzi (nawet do przesady) ubiega się       
o zdobywanie umiejętności fizycznych i inte-
lektualnych. Popularne jest dążenie do bicia
rekordów. Rekordziści są podziwiani i nagra-
dzani. W świetle przytoczonej definicji takie
zachowania mieszczą się w pojęciu ascezy.
Asceza to też umiejętność wyrzekania się je-
dnych wartości, by móc osiągnąć inne, w lu-
dzkim uznaniu wyższe. To robi każdy z nas,
chcąc cokolwiek osiągnąć w życiu: nauczyć
się czegoś, zdobyć pracę, zarobić na miesz-
kanie, osiągnąć jakiś cel itd. Każdy człowiek,
któremu zależy na tym, by coś większego
w życiu zrobić, jest ascetą. Trzeba mu tylko
dobrze wytłumaczyć, co to słowo oznacza.
A tak na marginesie – nowoczesna dietetyka
mówi, że dla dobra fizycznego, dla zdrowia
trzeba ograniczać posiłki, mądrze dobierać
menu (nie jem wszystkiego, co mi smakuje),
a nawet okresowo pościć. Ilu z nas kieruje się
takimi regułami?

Ksiądz profesor zwraca też uwagę na feno-
men licznego uczestnictwa w Eucharystii          
w Środę Popielcową. – Wydaje się, że ludzie 
chętniej przychodzą wtedy do kościoła na na-
bożeństwo, gdyż dzieje się coś nadzwyczaj-
nego – tłumaczy. – Podobnie jest w inne dni, 
także w inne święta, gdy ma miejsce święce-
nie świec, palm, pokarmów wielkanocnych, 
kadzidła.
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Bicie duchowych rekordów

Trochę się przyzwyczajamy do świętowania     
w powtarzających się, odbieranych jako mo-
notonne, formach. To, oczywiście, może być 
interpretowane jako niezrozumienie głębi co-
dziennej liturgii, a nawet niedojrzałość katoli-
ków. Ale możemy również powiedzieć, że 
człowiekowi potrzeba widzialnych, fizycznych 
znaków, modlitwy wyrażanej w różnych ge-
stach, obrzędach. Jesteśmy całością fizyczno-
duchową. Świętujemy nie tylko duchem, ale 
widzialnymi gestami. To jest też pouczające 
dla duszpasterzy animujących liturgię.

Ks. Mieszczak w refleksji nad fenomenem 
Popielca wskazuje jeszcze na element pewnej 
rutyny. – Ciągle aktualne jest pewne przyzwy-
czajenie – tłumaczy. – Stosunkowo niedawno 
zmieniło się ustawodawstwo w Kościele w tym 
względzie. Jeszcze w 1961 r. Środa Popielco-
wa należała do najważniejszych obchodów ro-
ku kościelnego (I klasy) i uczestniczenie w tym 
dniu we Mszy św. było obowiązkiem każdego 
wierzącego. Drugim motywem może być fakt, 
że wtedy w kościele coś otrzymujemy. Ten 
znak popiołu staje się dla człowieka czymś 
ważnym, a czasami nawet zabobonnym. Dla 
nas, wierzących, najważniejszym motywem 
będzie zawsze łaska, która pomaga nam         
w procesie nawrócenia. A taką potrzebę wielu 
z nas wciąż odczuwa.

Ks. Marek Łuczak
Niedziela Ogólnopolska 7/2015, str. 28-29
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Czcigodnego Sługi
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Blachnickiego
Ks. Blachnicki, twórca ruchu oazowego w 
Polsce, w ostatnich latach życia pragnął 
coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem, 
dlatego głęboko żył słowami, które napisał 
św. Paweł: „Razem z Chrystusem zostałem 
przybity do krzyża” (Ga 2,19). Wszystko, co 
wydarzyło się na przestrzeni ostatnich pięciu 
lat jego życia prowadziło go jednak do tego, 
aby wołał za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, […] 
który umiłował mnie i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2, 20). Słowa te zostały 
zapisane na krzyżu nad jego grobem.

Zdjęcie z archiwum p. Elżbiety Olejnik

Papieskiego kwesty dla stypendystów Funda- 
cji Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizowanie 
kwesty na Świątynię Opatrzności Bożej; zbie-
ranie podpisów od parafian popierających waż-
ne inicjatywy jak np. ograniczenie handlu w 
niedzielę, ochrona życia, ochrona polskich 
lasów; obsługa kawiarenki parafialnej w dzwo-
nnicy według ustalonego harmonogramu;

kilka lat temu odnowiliśmy grób ojca Prymasa 
St. Wyszyńskiego – śp. Stanisława Wyszyń-
skiego na cmentarzu we Wrociszewie; w gru-
dniu 2015 r. podjęliśmy dbałość o grób Księdza 
Prymasa Józefa Glempa; w lipcu 2016 r. ucze-
stniczyliśmy również w obsłudze pielgrzymów 
przybyłych do naszej parafii z okazji Świato-
wych Dni Młodzieży.

   Udział Akcji Katolickiej w życiu parafii to rów-
nież współorganizowanie uroczystości parafial-
nych, Święta Wilanowa w dniu 12 września, tj. 
w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, przygotowy-
wanie ołtarza na uroczystości Bożego Ciała, 
uczestnictwo w procesjach, w Drodze Krzy-
żowej, nabożeństwie do MB Fatimskiej i wielu 
innych nabożeństwach, modlitewnych skupie-
niach i wydarzeniach, które pomagają uma-
cniać wspólnotę parafialną. Akcja Katolicka 
miała duży wkład w pozyskanie relikwii św. 
Jana Pawła II dla parafii.  

   Wspólnym wysiłkiem obecnych i byłych Czło-
nków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
oraz Księdza Proboszcza w listopadzie 2012 
roku został ufundowany Sztandar, który jedno-
czy i  będzie jednoczył przy sobie obecne i 
przyszłe pokolenia inspirując do działania dla 
dobra Kościoła i Ojczyzny. Sztandar został po-
święcony przez JEm  kardynała  Józefa  Glem- 

2 marca – Środa Popielcowa

Popielec – piękno symbolu i gestu.
W świadomości wielu wiernych pokutuje niewłaściwe przekonanie, że okres Wielkiego Postu 
jest ponury i smutny. Okazuje się, że jest to prawdziwy czas łaski od Pana: ludzie odzyskują 
właściwe proporcje w swym życiu i wprowadzają pożądaną korektę w hierarchii wartości. Jeśli 
też decydują się na większą ascezę, to przecież w niedalekiej perspektywie dostrzegają już 
radość i słodycz świętowania.

Życie obrócone w proch

Bez cienia wątpliwości początek Wielkiego 
Postu powszechnie kojarzy się jednak z popio-
łem. – Popiół był używany w wielu religiach – 
wyjaśnia ks. prof. Maciej Ostrowski z Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
– Jego symbolikę przejęło chrześcijaństwo.
Przede wszystkim jest on znakiem żałoby. Po
śmierci bliskiej osoby posypywano się na znak
żałoby popiołem, tarzano się w popiele, spano
w nim, podrzucano popiół do góry. Popiół jest
równocześnie znakiem oczyszczenia (używało
się go do oczyszczania przedmiotów, zanim
wynaleziono bardziej skuteczne środki
chemiczne).

Krakowski teolog przywołuje w tym kontekś-
cie słowa Jezusa wypowiedziane wobec grze-
sznych miast: „Biada tobie, Korozain! Biada to-
bie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 
działy się cuda, które u was się dokonały, już 
dawno w worze i w popiele by się nawró-
ciły” (Mt 11, 20-21). Oczyszczenie zatem to 
poddanie się Bożemu miłosierdziu i przeba-
czeniu poprzez żal i szczerą chęć poprawy. 
Ale też przyjęcie jakiegoś dzieła pokutnego 
(trudu, cierpienia) – człowiek cierpi, gdy tarza 
się w popiele.

Warto też podkreślić, że popiół powstaje ze 
spalania, że poprzez pokutę (szczególnie w 
Wielkim Poście), w myśl słów św. Pawła, ma 
umrzeć w każdym z nas „stary człowiek”, 
grzeszny, by mógł narodzić się nowy człowiek 
dzięki łasce, którą wysłużył nam Chrystus 
Zmartwychwstały (Zmartwychwstanie kończy 
okres Wielkiego Postu).

Jak zauważa ks. Maciej, ciekawe jest to, że 
popiół na Środę Popielcową przygotowuje się 
ze spalonych palm poświęconych w poprze-
dnim roku w Niedzielę Palmową. Ten fakt 
przypomina, że właśnie Chrystus, wysławiany 
przy wjeździe do Jerozolimy przez tłumy nio-
sące gałązki palmowe jako Mesjasz i Król, da-
je nam siłę do duchowego odrodzenia – poko-
nywania grzechów i budowy dobra w sobie. – 
Obrzęd posypywania głów popiołem w Środę 
Popielcową przypomina, że stworzony przez 
Boga z prochu ziemi człowiek na końcu życia 
znów obróci się w proch – mówi ks. Ostrowski. 
– Popiół przypomina zatem znikomość ludz-
kiego życia, konieczność pamięci o tym, by
żyć sprawiedliwie, w Bożej łasce, bo nasze 
ziemskie życie skończy się i pozostanie po nim 
tylko proch.

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ z krakow-
skiego UPJPII wskazuje na jeszcze jeden cie-
kawy aspekt posypania głowy popiołem. – Gdy 
ten znak wchodził do liturgii, zarówno w Sta-
rym Testamencie, jak i w czasach chrześcijań-

1 marca 2022 roku minie 25 lat od powołania, po pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy, 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Anny w Wilanowie.  

25 lat Akcji Katolickiej  
w parafii św Anny w Wilanowie 

Nocna Adoracja 
Najświętszego 

Sakramentu w intencji 
"Zatrzymania aborcji". 
Z piątku 4 marca, na sobotę 5 marca   
w naszej parafii, odbędzie się siódma 

Nocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, 
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie 

zapraszamy parafian do modlitwy, 
w dogodnej dla siebie porze. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
naszej parafii i fb.

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/638/Popielec-%E2%80%93-piekno-symbolu-i-gestu
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/638/Popielec-%E2%80%93-piekno-symbolu-i-gestu


Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach 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”.
We wtorek, 1 marca br., modlimy się w 
sposób szczególny za dzieci. Msza św. w 
intencji dzieci, zwłaszcza tych które ode-
szły od wiary i kościoła oraz ich rodziców, 
zostanie odprawiona o godz. 17.00. Po 
Mszy św. rodzice modlić się będą w inten-
cji swoich dzieci odmawiając różaniec.
Środą Popielcową, w dniu 2 marca br., 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów po-
piołem sprawowane będą o godzinie 7.00, 
12.00, 17.00 i 18.00. W Środę Popielcową 
obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się 
od pokarmów mięsnych. W Wielkim Poś-
cie zapraszamy do wspólnego rozważania 
męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali 
odprawiane będzie w każdą niedzielę o 
godz. 17.00, a Nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej w piątki o godz. 12.30, 16.30 -  dla 
dzieci i 18.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek,  I pią-
tek i I sobota miesiąca. Szczegółowe infor-
macje o nabożeństwach znajdują się obok 
w ramce. W I piątek miesiąca z  sakramen-
tu pokuty i pojednania można będzie sko-
rzystać rano i od godz. 16.00. Pragniemy 
również odwiedzić chorych i osoby w po-

Nr 678/ 27 lutego 2022 ISSN 2080-0010 
VIII Niedziela zwykła

4  Nr 678

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

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

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis.

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

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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Ks. Tomasz Lis

Popielec – piękno symbolu 
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27 marca 2022 r. – 35. rocznica 
śmierci Czcigodnego Sługi Bożego 
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25 lat Akcji Katolickiej  
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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.

deszłym wieku. Imiona i naz-wiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament pro-simy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
Z 4 marca na 5 marca w naszej parafii, 
odbędzie się siódma Nocna Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w ciszy, w intencji 
"Zatrzymania aborcji". Adoracja rozpocz-
nie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 
7.00. Serdecznie zapraszamy parafian do 
modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
naszej parafii i facebooku. 
Zapraszamy na drugie spotkanie w ra-
mach synodalnych spotkań parafialnych, 
które odbędzie się w środę, 2 marca br. 
Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 18.00. 
Następnie będzie czas na adorację Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 19.30, a 
po niej spotkanie w kanonii. Zapraszamy 
także wszystkich do wzięcia udziału w an-
kiecie synodalnej i rzetelne jej wypełnienie. 
Ankiety można pobrać z internetowej stro-
ny naszej parafii. Prosimy o  włączenie się 
w dzieło Synodu i modlitwę za Kościół.
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.
Zapraszamy przed dzwonnicę na kier-
masz owoców, soków i przetworów owo-
cowych. Kiermasz będzie trwał do 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w środę 2 marca, Środa Popielcowa,
- w piątek, 4 marca, święto św. Kazimie-
rza, królewicza.

3.

6.

7.

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

VIII Niedziela zwykła – 27 lutego 2022 r.

EWANGELIA  
Łk 6, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 
«Czy może niewidomy prowadzić niewidome-
go? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń 
nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, do-
piero w pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a belki we własnym oku nie do-
strzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: 
“Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest

K O M E N T A R Z
Możemy nieraz usłyszeć słowa: „Nie 

oceniaj” w domyśle „bo jesteś chrześci-
janinem”. Czasami ta uwaga może być 
skierowana do nas jako wyraz dobrej 
woli i przeświadczenia, że taka jest na-
uka Jezusa. Czasami jako swego rodza-
ju szantaż religijny i chęć zamknięcia 
nam ust.

Jaka jest więc nauka Jezusa? Czy 
wzywa nas do naiwności i braku trze-
źwej, roztropnej oceny osoby, sytuacji? 

Ostatniej niedzieli mówił: „Nie sądźcie, 
nie potępiajcie”, a to nie jest to samo co 
„Nie oceniajcie”. Dzisiaj natomiast Słowo 
Boże, Jezus wręcz zachęcają nas do 
oceniania i podają pewne kryteria jak 
dobrze to robić.

Przede wszystkim pamiętajmy, że 
oceniając człowieka możemy popełnić 
błąd. Oczyszczajmy nasze serca, oczy, 
by lepiej widzieć bliźniego. Bądźmy cier-
pliwi i czekajmy na owoce. 

w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie 
widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć 
drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym 
drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym 
drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie 
zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo       
z obfitości serca mówią jego usta».

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, * 
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: 
z rana głosić Twoją łaskawość, * 
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim, * 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, * 
zawsze pełni życiodajnych soków. 
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, * 
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Kiedy już to, 
co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertel-
ność, wtedy sprawdzą się słowa, które zo-
stały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło 
śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycię-
stwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» 
Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą 
grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za 
to, że dał nam zwycięstwo przez Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi 
najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, za-
jęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamię-
tając, że trud wasz nie pozostaje daremny       
w Panu.

Oto słowo Boże 

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 27, 4-7

Czytanie z Mądrości Syracha: Gdy sitem 
się przesiewa, zostają odpadki, podo-
bnie okazują się błędy człowieka w jego 
rozumowaniu. Piec wystawia na próbę 
naczynia garncarza, a sprawdzianem 
człowieka jest jego wypowiedź. Hodo-
wlę drzewa poznaje się po jego owo-
cach, podobnie serce człowieka po ro-
zumnym słowie. Nie chwal człowieka, 
zanim poznasz, jak przemawia, to bo-
wiem jest próbą dla ludzi.

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

AKLAMACJA 
J 8, 12b

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

3 marca_2022 r. godz. 17.00. 

PIERWSZY PIĄTEK MIEĄCA 
4 marca 2022r.

godz. 12.00. Msza św. wotywna 

1 marca 2022 r. godz. 17.00.
Msza św. w intencji dzieci, które ode-

szły od wiary i Kościoła oraz ich rodzi-
ców, a po Mszy św. będzie Różaniec.

Msza Święta wotyw       na o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

Po Mszy Różaniec i  piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

5 marca 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

PIT-OP dla emerytów i rencistów.

Rozlicz PIT 
i przekaż 1% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

Wiara i rozum. 
Ciąg dalszy Przedruku fragmentóww 

Encykliki JPII Fides et ratio 
w następnym numerze Klimatów.

Nabożeństwa w pierwszy
wtorek, czwartek, piątek
i sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4.

5.

 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imie-
niny, składamy życzenia błogosławieństwa Bo-
żego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

8.

9.

10.
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