
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zo-
stanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracują-
cej. 

W poniedziałek, 7 marca br., o godzinie 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Serdecznie za-
praszamy na wspólną modlitwę.

Organizujemy parafialny zespół ds. pomo-
cy Ukrainie. Chętne osoby mogą zgłaszać 
się w zakrystii. Prosimy o zgłaszanie się 
osób mogących przyjęć w swych domach 
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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; 

Orędzie papieża Franciszka 
na Wielki Post 2022. . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wiara i rozum – Fragmenty 
Encykliki JPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

„Megi, Ja cię nie potępiam…”. . . . . . . . 3

Przekaż 1% podatku 
na parafialną „Fundację 
Ecclesia Villanovensis”. . . . . . . . . . . . . 4

Nabożeństwo w pierwszy
poniedziałek miesiąca marca. . . . . . . . 4

Parafialny zespół 
ds. pomocy Ukrainie. . . . . . . . . . . . . . . 4 

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
   Jeżeli dobrze przyjrzymy się odpowie-
dziom Jezusa na poszczególne kusze-
nia, to łatwo dojdziemy do wniosku, że 
dotyczą one tych sfer ludzkiego życia,    
w których najczęściej popełniamy grze-
chy. Warto je zapamiętać, jako ogólne 
zasady porządkujące nasze relacje z in-
nymi ludźmi, całym stworzeniem i Bo-
giem. 

   „Nie samym chlebem żyje człowiek” to 
cóż innego, niż stwierdzenie, że należy 
troszczyć się o dobra duchowe, przed-
kładając je nad to, co przemijające.

„Panu, Bogu swemu, …. służyć bę-
dziesz”. Wypełnianie woli Boga jest 
aktem miłości, a tylko miłość może 
uchronić nas przed egoizmem, który jest 
źródłem wszelkiego nieporządku mo-
ralnego.

   „Nie będziesz wystawiał na próbę Pa-
na, Boga swego”, wiara bowiem jest cał-
kowitym zawierzeniem siebie Bogu, 
który jest naszym Ojcem.

Ks. dr Waldemar R. Macko

uchodźców z Ukrainy. Prosimy również o 
informację ile rodzin z naszej parafii 
przyjęło już uchodźców w swoich domach. 
Informacje te potrzebne są nam do lepszej 
koordynacji działań pomocowych.

Do tej pory na pomoc Ukrainie zebraliśmy
17970 PLN. Wszystkim ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać.

Na prośbę Jego Eminencji księdza Kazi-
mierza kard. Nycza jeszcze dzisiaj po każ-
dej Mszy św. będziemy zbierali ofiary do
puszek na ten cel.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

W przyszłą niedzielę przed kościołem bę-
dziemy zbierali ofiary do puszek na pomoc 
misjonarzom Ad gentes.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w minionym miesiącu naszych parafian:

3.

5.

Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl 

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

numer KRS: 0000331641

7.

 Chętne osoby mogą 
zgłaszać się w zakrystii. 

Prosimy o zgłaszanie się osób 
mogących przyjęć w swych 

domach uchodźców z Ukrainy. 
Prosimy o informację ile rodzin      

z naszej parafii przyjęło już 
uchodźców w swoich domach. 

Informacje te potrzebne są nam 
do lepszej koordynacji              
działań pomocowych.
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Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku 
na parafialną „Fundację Ecclesia Villanovensis” 

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 26, 4-10

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj-
żesz powiedział do ludu: Mojżesz powiedział 
do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i 
położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. 
A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pa-
na, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Aramej-
czyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewiel-
kiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogro-
mny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami 
obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 
roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pa-
na, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze 
wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i 
nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan      
z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramie-
niem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. 
Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten 
kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto 
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą 
dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, 
Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu 
swemu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i 
twierdzą, *  Boże mój, któremu ufam».

Nie przystąpi do ciebie niedola, * 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, * 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach, * 
abyś stopy nie uraził o kamień. 
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * 
a lwa i smoka podepczesz.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * 
osłonię go, bo poznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † 
i będę z nim w utrapieniu, * 
wyzwolę go i sławą obdarzę».

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Cóż mówi Pismo?  «Słowo to 

jest   blisko   ciebie,   na  twoich   ustach

jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu 
twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że 
Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi 
do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – 
do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, 
kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». 
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. 
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to 
rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go 
wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie 
imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

 Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA  
Łk 4, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pu-
styni czterdzieści dni, i był kuszony przez dia-
bła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upły-
wie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamienio-
wi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu 
Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł 
w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 
królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam 
potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 
mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszy-
stko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: 
«Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, posta-
wił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strze-
gli, i na rękach nosić cię będą, byś przypad-
kiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Je-
zus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy 
diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od 
Niego do czasu.

Oto słowo Pańskie
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- śp. Igora Czyżewskiego,
- śp. Mariana Michalaka,
- śp. Marię Trzewik,
- śp. Zbigniewa Jaworskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie              
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

 2022 r. 
godz. 18.00 Msza święta 

wotywna o Duchu Świętym. 
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   Po zakończonym spektaklu aktorzy rozda-
wali widzom obrazki św. Marii Magdaleny, któ-
rej historia grzechu i nawrócenia zainspirowała 
ks. Macieja Czaplińskiego do napisania scena-
riusza. Na odwrocie obrazka znajduje się QR 
kod do strony internetowej z opisem wydarze-
nia. Można na niej zapoznać się z życiorysem 
św. Marii Magdaleny, zarezerwować bezpłatną 
wejściówkę na spektakl, obejrzeć zdjęcia          
z planu i dowiedzieć się więcej na temat 
wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

  Pomysł na spektakl zrodził się podczas 
Strajku Kobiet, kiedy to na kartonowych tabli-
cach pojawiały się wulgarne hasła odwołujące 
do „wolności”. Ks. Maciej chciał pokazać, że 
„taka” wolność prowadzi do jeszcze większej 
niewoli i wskazać kierunek, gdzie jest praw-
dziwa Wolność i prawdziwa Miłość. W zreali-
zowaniu pomysłu pomogła wspólnota mło-
dych, Przyjaciele Oblubieńca spotykająca się 
w każdą środę wieczorem w wilanowskiej 
Dzwonnicy. 

   Na autorski projekt księdza Macieja poza 
scenariuszem składa się muzyka opracowana 
i wykonana przez Mikołaja Grudzińskiego, 
śpiew Aleksandry Gintrowskiej, gra aktorska 
członków wspólnoty i rysunki Kamili Pil, z któ-
rych powstała multimedialna scenografia. Li-
czne talenty nielicznych członków wspólnoty 
pozwoliły na zrealizowanie śmiałego projektu.

   Jeden z aktorów przyznał, że wymagało to 
dużo pracy i przełamywania się, próby trwały 
przez trzy miesiące. Dzięki nim wspólnota się 
zintegrowała, wszyscy byli zaangażowani, je-
dni przy scenografii, inni na scenie, na zaple-
czu lub w obsłudze multimedialnej. Z pomocą 
przyszło kilka osób z spoza wspólnoty. 
   Ksiądz Maciej, człowiek wszechstronnie 
uzdolniony, nie tylko opracował scenariusz i 
przydzielił aktorom-amatorom role, współre-
żyserował spektakl, ale również zmontował 
multimedialną scenografię i wystąpił na scenie 
w podwójnej roli: Gospodarza i Księdza.

Nr 679

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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Europejskiej, jednak z zachowaniem 
określonych wartości. 
Ale przede wszystkim, jak sam podkreśla, jest 
księdzem i duszpasterzem. Tak też rozumie 
posługę prymasowską.

 3

   Jeden z widzów zauważył, że wszystko zo-
stało przygotowane i wykonane bardzo profe-
sjonalnie: od zdobycia patronów medialnych, 
takich jak „Gość Niedzielny”, Radio Niepoka-
lanów i Radio Warszawa, którzy przekazali in-
formację o planowanym spektaklu szerszej pu-
blice, poprzez rozprowadzanie biletów przez 
portal ewejsciowki.pl, na którym zakupy robią 
również ci, którzy nie zaglądają do kościoła i 
podjęcie współpracy z Centrum Kultury Wila-
nów, które udostępniło scenę. Aż po nagranie 
spektaklu i zamieszczenie nagrania na You 
Tube, aby można było je oglądać również on-
line oraz przygotowanie ciekawej strony inter-
netowej poświęconej wydarzeniu i płyty z mu-
zyką dostępnej na miejscu wydarzenia.

ogłoszenie lub zaproszenie. Jedna z młodych 
osób była poruszona przekazem ewangeliza-
cyjnym spektaklu, zachwycona pomysłem i 
jego realizacją. Wspomniała o wpadającej 
w ucho finałowej piosence świetnie wykonanej 
przez córkę znanego polskiego barda, Przemy-
sława Gintrowskiego.

   „Brawo, brawo, brawo” powtarzali widzowie. 
Dopytywali o następne terminy spektaklu, aby 
polecić przyjaciołom i znajomym do obejrzenia 
„na żywo”. Jedna z osób przyznała, że oglądała 
spektakl on-line tydzień wcześniej, w dniu jego 
premiery. Przyszła na spektakl, ponieważ na-
granie bardzo się jej spodobało. Była zaskoczo-
na, że kontakt z „żywym” aktorem i znalezienie 
się na widowni wśród publiczności niesie ze so-
bą większy ładunek emocjonalny i przeżycie, 
które zapamięta na dłużej. 

   W ciągu tygodnia od premiery spektakl on-
line obejrzało prawie 400 osób. A co dalej z 
przed-stawieniami „na żywo”? 

   Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca czeka na 
zaproszenia i chętnie wystąpi również na innej, 
gościnnej scenie. Przyjaciele Oblubieńca, jak 
czytamy na stronie www.megi.pl to „młodzi lu-
dzie, którzy spotkali Pana Boga w swoim życiu i 
pragną każdego dnia poznawać Go jeszcze ba-
rdziej. Charakteryzuje ich zapał, radość i otwar-
tość, ale także głębokie pragnienie, aby zapra-
szać Jezusa do każdej z przestrzeni swojego 
życia”.

     Po spektaklu, jeden z członków wspólnoty 
wyszedł na scenę i opowiedział swoją historię 
nawrócenia, o tym jak jego życie wyglądało 
przed spotkaniem prawdziwej Miłości – miłości 
Chrystusa i jak jest obecnie, o łaskach których 
doświadcza dzisiaj. Było to bardzo poruszające.

   Spotkanie aktorów z widzami zakończyło się 
modlitwą o pokój na Ukrainie, ponieważ dwa 
dni wcześniej wybuchła tam wojna. Widzowie 
mogli złożyć ofiarę i zasilić fundusz ewange-
lizacyjny, który w części zostanie przeznaczony 
na pomoc Ukrainie.

Elżbieta Wrotek

   W Bogu żaden akt miłości, choćby naj-
mniejszy, ani „żadne ofiarne zmęczenie” nie 
są stracone (por. Evangelii gaudium, 279). 
Tak jak drzewo poznaje się po owocach (por. 
Mt 7, 16-20), tak też życie pełne dobrych 
uczynków jest świetlane (por. Mt 5, 14-16) i 
niesie w świecie wonność Chrystusa (por. 2 
Kor 2, 15). Służba Bogu, w wolności od grze-
chu, przynosi owoce uświęcenia dla zbawie-
nia wszystkich (por. Rz 6, 22).
   W rzeczywistości, jest nam dane zobaczyć 
tylko niewielką część owoców tego, co sie-
jemy, ponieważ, według ewangelicznego 
przysłowia: „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 
37). To właśnie siejąc dla dobra innych, ucze-
stniczymy w wielkoduszności Boga: „Zdol-
ność do uruchomienia procesów, których 
owoce będą zbierali inni, z nadzieją pokłada-
ną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce 
szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196). Sianie 
dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki 
osobistego zysku i nadaje naszym działaniom 
szeroki zakres bezinteresowności, włączając 
nas w cudowny horyzont łaskawych planów 
Boga.
   Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i 
unosi nasze spojrzenie: oznajmia nam, że 
najprawdziwszym żniwem jest żniwo escha-
tologiczne, żniwo dnia ostatecznego, dnia 
bez zachodu. Dojrzały owoc naszego życia i 
działania  jest  „owocem  na  życie  wieczne”

 Drodzy bracia i siostry,
   Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobi-
stej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas 
do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i 
zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na 
początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 
roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. 
Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie 
ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 
zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A 
zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy 
dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

1. Zasiew i żniwo
W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz

zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi (por. Mt 
13). Św. Paweł mówi nam o chairós: czasie 
sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żni-
wach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? 
Z pewnością to Wielki Post, ale także cała na-
sza ziemska egzystencja, której Wielki Post 
jest w pewnym sensie obrazem [1]. Zbyt czę-
sto nasze życie jest zdominowane przez chci-
wość i pychę, przez pragnienie posiadania, 
gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje 
głupiec z ewangelicznej przypowieści, który 
uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśli-
we, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził 
w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). 
Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do 
zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją 
prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w 
dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu 
dobra i dzieleniu się nim.
   Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hoj-
nie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości”(Enc. 
Fratelli tutti, 54). W czasie Wielkiego Postu 
jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar 
Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skute-
czne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa 
Bożego rozwija gotowość do uległości wobec 
Jego działania (por. J 1, 21), które czyni nasze 
życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas powo-
dem do radości, to tym większe jest wezwanie, 
abyśmy byli „współpracownikami Boga” (1 Kor 
3, 9), dobrze wykorzystując obecny czas (por. 
Ef 5, 16), abyśmy i my siali ziarno dobra. To 
wezwanie do siania dobra nie powinno być po-
strzegane jako ciężar, ale jako łaska, dzięki 
której Stwórca chce, abyśmy czynnie zjedno-
czyli się z Jego płodną wielkodusznością.
   A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z my-
ślą o zbiorze? Z pewnością. Ścisły związek za-
siewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w sło-
wach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i 
skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie 
też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie 
zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego do-
bra odnajdujemy w nas samych i w naszych 
codziennych relacjach, także w najmniejszych 
gestach życzliwości. 

V. WYPOWIEDZI MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE FILOZOFII
Rozeznanie Magisterium jako diakonia prawdy - cd.
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(J 4, 36), który będzie naszym „skarbem w nie-
bie” (Łk 12, 33; 18, 22). Sam Jezus posługuje 
się obrazem ziarna, które obumiera w ziemi i 
przynosi owoc, aby wyrazić tajemnicę swojej 
śmierci i zmartwychwstania (por. J 12, 24); a 
św. Paweł używa go ponownie, mówiąc o 
zmartwychwstaniu naszego ciała:„Podobnie 
rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa 
się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 
sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; 
sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się 
ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe” (1 
Kor 15, 42-44). Nadzieja ta jest wielkim świa-
tłem, które zmartwychwstały Chrystus przyno-
si światu: „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystu-
sie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania. Tymcza-
sem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 
15, 19-20), aby ci, którzy są z Nim ściśle zje-
dnoczeni w miłości przez śmierć „podobną do 
Jego śmierci”, (Rz 6, 5), byli również zjedno-
czeni z Jego zmartwychwstaniem dla życia 
wiecznego (por. J 5, 29): „Wtedy sprawiedliwi 
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego” (Mt 13, 43).

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 

11 listopada 2021 r., we wspomnienie św. 
Marcina Biskupa

„Megi, Ja cię nie potępiam…”.

Wiara i rozum.

   Te słowa wyśpiewała Aleksandra Gintrowska w finałowej piosence spektaklu pt. 
„Megi” wystawionego na scenie kameralnej Centrum Kultury Wilanów. Spektakl opo-
wiada o młodej dziewczynie, korzystającej z uroków życia na studiach, urody i pie-
niędzy, które nie dały jej oczekiwanego szczęścia i miłości. Przedstawienie, które ma 
szczęśliwe zakończenie, przygotowali członkowie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca 
z parafii św. Anny w Wilanowie. Premiera miała miejsce 19 lutego br. Spektakl można 
obejrzeć on-line na stronie www.megi.waw.pl

   Dzięki multimedialnej scenografii i wcześniej-
szemu nagraniu spektaklu nie było konieczno-
ści odwoływania go w sytuacji, kiedy jedna          
z aktorek i jednocześnie reżyser zachorowała 
na Covid. Agnieszka Dzwonkowska odtwarza-
jąca role pięciu osób nie mogła wystąpić            
w spektaklu w dniu 26 lutego. Sceny z jej 
udziałem zostały wyświetlone na ekranie, po-
dobnie jak scenografia multimedialna. Jeden 
ze spóźnionych widzów powiedział, że nawet 
nie zauważył braku jednego aktora, co zostało 
zakomunikowane przed spektaklem. Można 
zatem uznać, że spektakl jest nie tylko osa-
dzony we współczesnych czasach, ale dosto-
sowany do sposobu współczesnego przekazu.

    Sala kameralna Centrum Kultury Wilanów li-
czy ok. 130 miejsc i wszystkie zostały zajęte 
przez ludzi w różnym wieku. Część z widzów 
to znajomi aktorów. Innych zaciekawiło  

Zdjęcia ze strony:
www.megi.waw.pl/index.php/galeria/

Zdjęcie ze strony:
www.megi.waw.pl/index.php/galeria/

Wielki Post

 „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 
A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a).

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022.

Nie należy lekceważyć niebezpieczeństwa, 
na jakie narażeni są ci, którzy próbują odczy-
tywać prawdę Pisma Świętego przy pomocy 
jednej tylko metodologii, zapominając o po-
trzebie bardziej wyczerpującej egzegezy, któ-
ra pozwoliłaby im odkryć wraz z całym Koś-
ciołem pełny sens tekstów. Kto zajmuje się 
badaniem Pism Świętych, powinien zawsze 
pamiętać, że różne metodologie hermeneuty-
czne również opierają się na określonych 
koncepcjach filozoficznych, należy je zatem 
wnikliwie ocenić przed zastosowaniem ich do 
analizy świętych tekstów.
56. Ogólnie rzecz biorąc mamy dziś do czy-
nienia z powszechną nieufnością wobec
twierdzeń o charakterze ogólnym i absolu-
tnym, wyrażaną zwłaszcza przez zwolenni-
ków poglądu, że prawda jest wynikiem umo-
wy, a nie uznania przez rozum rzeczywistości
obiektywnej. Jest oczywiście zrozumiałe, że w
świecie podzielonym na wiele specjalisty-
cznych dziedzin trudniejsze staje się dostrze-

żenie owego pełnego i ostatecznego sensu 
życia, którego tradycyjnie poszukiwała filozofia. 
Niemniej w świetle wiary, która dostrzega ten 
ostateczny sens w Jezusie Chrystusie, pragnę 
gorąco zachęcić filozofów, zarówno chrześci-
jańskich, jak i innych, aby zachowali ufność w 
zdolności ludzkiego rozumu i nie stawiali na-
zbyt skromnych celów swojej refleksji filozofi-
cznej. 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 
rozum, aby przekraczał wszelkie bariery 
izolacji i nie wahał się ponosić ryzyka w po-
szukiwaniu wszystkiego co piękne, dobre i 
prawdziwe. Wiara zatem staje się zdecydo-
wanym i przekonującym obrońcą rozumu.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 
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   Po zakończonym spektaklu aktorzy rozda-
wali widzom obrazki św. Marii Magdaleny, któ-
rej historia grzechu i nawrócenia zainspirowała 
ks. Macieja Czaplińskiego do napisania scena-
riusza. Na odwrocie obrazka znajduje się QR 
kod do strony internetowej z opisem wydarze-
nia. Można na niej zapoznać się z życiorysem 
św. Marii Magdaleny, zarezerwować bezpłatną 
wejściówkę na spektakl, obejrzeć zdjęcia          
z planu i dowiedzieć się więcej na temat 
wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

  Pomysł na spektakl zrodził się podczas 
Strajku Kobiet, kiedy to na kartonowych tabli-
cach pojawiały się wulgarne hasła odwołujące 
do „wolności”. Ks. Maciej chciał pokazać, że 
„taka” wolność prowadzi do jeszcze większej 
niewoli i wskazać kierunek, gdzie jest praw-
dziwa Wolność i prawdziwa Miłość. W zreali-
zowaniu pomysłu pomogła wspólnota mło-
dych, Przyjaciele Oblubieńca spotykająca się 
w każdą środę wieczorem w wilanowskiej 
Dzwonnicy. 

   Na autorski projekt księdza Macieja poza 
scenariuszem składa się muzyka opracowana 
i wykonana przez Mikołaja Grudzińskiego, 
śpiew Aleksandry Gintrowskiej, gra aktorska 
członków wspólnoty i rysunki Kamili Pil, z któ-
rych powstała multimedialna scenografia. Li-
czne talenty nielicznych członków wspólnoty 
pozwoliły na zrealizowanie śmiałego projektu.

   Jeden z aktorów przyznał, że wymagało to 
dużo pracy i przełamywania się, próby trwały 
przez trzy miesiące. Dzięki nim wspólnota się 
zintegrowała, wszyscy byli zaangażowani, je-
dni przy scenografii, inni na scenie, na zaple-
czu lub w obsłudze multimedialnej. Z pomocą 
przyszło kilka osób z spoza wspólnoty. 
   Ksiądz Maciej, człowiek wszechstronnie 
uzdolniony, nie tylko opracował scenariusz i 
przydzielił aktorom-amatorom role, współre-
żyserował spektakl, ale również zmontował 
multimedialną scenografię i wystąpił na scenie 
w podwójnej roli: Gospodarza i Księdza.
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radości.

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

 3

   Jeden z widzów zauważył, że wszystko zo-
stało przygotowane i wykonane bardzo profe-
sjonalnie: od zdobycia patronów medialnych, 
takich jak „Gość Niedzielny”, Radio Niepoka-
lanów i Radio Warszawa, którzy przekazali in-
formację o planowanym spektaklu szerszej pu-
blice, poprzez rozprowadzanie biletów przez 
portal ewejsciowki.pl, na którym zakupy robią 
również ci, którzy nie zaglądają do kościoła i 
podjęcie współpracy z Centrum Kultury Wila-
nów, które udostępniło scenę. Aż po nagranie 
spektaklu i zamieszczenie nagrania na You 
Tube, aby można było je oglądać również on-
line oraz przygotowanie ciekawej strony inter-
netowej poświęconej wydarzeniu i płyty z mu-
zyką dostępnej na miejscu wydarzenia.

ogłoszenie lub zaproszenie. Jedna z młodych 
osób była poruszona przekazem ewangeliza-
cyjnym spektaklu, zachwycona pomysłem i 
jego realizacją. Wspomniała o wpadającej 
w ucho finałowej piosence świetnie wykonanej 
przez córkę znanego polskiego barda, Przemy-
sława Gintrowskiego.

   „Brawo, brawo, brawo” powtarzali widzowie. 
Dopytywali o następne terminy spektaklu, aby 
polecić przyjaciołom i znajomym do obejrzenia 
„na żywo”. Jedna z osób przyznała, że oglądała 
spektakl on-line tydzień wcześniej, w dniu jego 
premiery. Przyszła na spektakl, ponieważ na-
granie bardzo się jej spodobało. Była zaskoczo-
na, że kontakt z „żywym” aktorem i znalezienie 
się na widowni wśród publiczności niesie ze so-
bą większy ładunek emocjonalny i przeżycie, 
które zapamięta na dłużej. 

   W ciągu tygodnia od premiery spektakl on-
line obejrzało prawie 400 osób. A co dalej z 
przed-stawieniami „na żywo”? 

   Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca czeka na 
zaproszenia i chętnie wystąpi również na innej, 
gościnnej scenie. Przyjaciele Oblubieńca, jak 
czytamy na stronie www.megi.pl to „młodzi lu-
dzie, którzy spotkali Pana Boga w swoim życiu i 
pragną każdego dnia poznawać Go jeszcze ba-
rdziej. Charakteryzuje ich zapał, radość i otwar-
tość, ale także głębokie pragnienie, aby zapra-
szać Jezusa do każdej z przestrzeni swojego 
życia”.

     Po spektaklu, jeden z członków wspólnoty 
wyszedł na scenę i opowiedział swoją historię 
nawrócenia, o tym jak jego życie wyglądało 
przed spotkaniem prawdziwej Miłości – miłości 
Chrystusa i jak jest obecnie, o łaskach których 
doświadcza dzisiaj. Było to bardzo poruszające.

   Spotkanie aktorów z widzami zakończyło się 
modlitwą o pokój na Ukrainie, ponieważ dwa 
dni wcześniej wybuchła tam wojna. Widzowie 
mogli złożyć ofiarę i zasilić fundusz ewange-
lizacyjny, który w części zostanie przeznaczony 
na pomoc Ukrainie.

Elżbieta Wrotek

W Bogu żaden akt miłości, choćby naj-
mniejszy, ani „żadne ofiarne zmęczenie” nie 
są stracone (por. Evangelii gaudium, 279). 
Tak jak drzewo poznaje się po owocach (por. 
Mt 7, 16-20), tak też życie pełne dobrych 
uczynków jest świetlane (por. Mt 5, 14-16) i 
niesie w świecie wonność Chrystusa (por. 2 
Kor 2, 15). Służba Bogu, w wolności od grze-
chu, przynosi owoce uświęcenia dla zbawie-
nia wszystkich (por. Rz 6, 22).

W rzeczywistości, jest nam dane zobaczyć 
tylko niewielką część owoców tego, co sie-
jemy, ponieważ, według ewangelicznego 
przysłowia: „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 
37). To właśnie siejąc dla dobra innych, ucze-
stniczymy w wielkoduszności Boga: „Zdol-
ność do uruchomienia procesów, których 
owoce będą zbierali inni, z nadzieją pokłada-
ną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce 
szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196). Sianie 
dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki 
osobistego zysku i nadaje naszym działaniom 
szeroki zakres bezinteresowności, włączając 
nas w cudowny horyzont łaskawych planów 
Boga.

Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i 
unosi nasze spojrzenie: oznajmia nam, że 
najprawdziwszym żniwem jest żniwo escha-
tologiczne, żniwo dnia ostatecznego, dnia 
bez zachodu. Dojrzały owoc naszego życia i 
działania jest „owocem na życie wieczne”

Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobi-

stej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas 
do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i 
zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na 
początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 
roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. 
Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie 
ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 
zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A 
zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy 
dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

1. Zasiew i żniwo
W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz

zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi (por. Mt 
13). Św. Paweł mówi nam o chairós: czasie 
sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żni-
wach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? 
Z pewnością to Wielki Post, ale także cała na-
sza ziemska egzystencja, której Wielki Post 
jest w pewnym sensie obrazem [1]. Zbyt czę-
sto nasze życie jest zdominowane przez chci-
wość i pychę, przez pragnienie posiadania, 
gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje 
głupiec z ewangelicznej przypowieści, który 
uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśli-
we, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził 
w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). 
Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do 
zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją 
prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w 
dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu 
dobra i dzieleniu się nim.

Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hoj-
nie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości”(Enc. 
Fratelli tutti, 54). W czasie Wielkiego Postu 
jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar 
Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skute-
czne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa 
Bożego rozwija gotowość do uległości wobec 
Jego działania (por. J 1, 21), które czyni nasze 
życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas powo-
dem do radości, to tym większe jest wezwanie, 
abyśmy byli „współpracownikami Boga” (1 Kor 
3, 9), dobrze wykorzystując obecny czas (por. 
Ef 5, 16), abyśmy i my siali ziarno dobra. To 
wezwanie do siania dobra nie powinno być po-
strzegane jako ciężar, ale jako łaska, dzięki 
której Stwórca chce, abyśmy czynnie zjedno-
czyli się z Jego płodną wielkodusznością.

A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z my-
ślą o zbiorze? Z pewnością. Ścisły związek za-
siewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w sło-
wach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i 
skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie 
też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie 
zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego do-
bra odnajdujemy w nas samych i w naszych 
codziennych relacjach, także w najmniejszych 
gestach życzliwości. 

V. WYPOWIEDZI MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE FILOZOFII
Rozeznanie Magisterium jako diakonia prawdy - cd.

Nr 679

(J 4, 36), który będzie naszym „skarbem w nie-
bie” (Łk 12, 33; 18, 22). Sam Jezus posługuje 
się obrazem ziarna, które obumiera w ziemi i 
przynosi owoc, aby wyrazić tajemnicę swojej 
śmierci i zmartwychwstania (por. J 12, 24); a 
św. Paweł używa go ponownie, mówiąc o 
zmartwychwstaniu naszego ciała:„Podobnie 
rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa 
się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 
sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; 
sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się 
ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe” (1 
Kor 15, 42-44). Nadzieja ta jest wielkim świa-
tłem, które zmartwychwstały Chrystus przyno-
si światu: „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystu-
sie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania. Tymcza-
sem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 
15, 19-20), aby ci, którzy są z Nim ściśle zje-
dnoczeni w miłości przez śmierć „podobną do 
Jego śmierci”, (Rz 6, 5), byli również zjedno-
czeni z Jego zmartwychwstaniem dla życia 
wiecznego (por. J 5, 29): „Wtedy sprawiedliwi 
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego” (Mt 13, 43).

Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 

11 listopada 2021 r., we wspomnienie św. 
Marcina Biskupa

„Megi, Ja cię nie potępiam…”.

Wiara i rozum.

   Te słowa wyśpiewała Aleksandra Gintrowska w finałowej piosence spektaklu pt. 
„Megi” wystawionego na scenie kameralnej Centrum Kultury Wilanów. Spektakl opo-
wiada o młodej dziewczynie, korzystającej z uroków życia na studiach, urody i pie-
niędzy, które nie dały jej oczekiwanego szczęścia i miłości. Przedstawienie, które ma 
szczęśliwe zakończenie, przygotowali członkowie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca 
z parafii św. Anny w Wilanowie. Premiera miała miejsce 19 lutego br. Spektakl można 
obejrzeć on-line na stronie www.megi.waw.pl

   Dzięki multimedialnej scenografii i wcześniej-
szemu nagraniu spektaklu nie było konieczno-
ści odwoływania go w sytuacji, kiedy jedna          
z aktorek i jednocześnie reżyser zachorowała 
na Covid. Agnieszka Dzwonkowska odtwarza-
jąca role pięciu osób nie mogła wystąpić            
w spektaklu w dniu 26 lutego. Sceny z jej 
udziałem zostały wyświetlone na ekranie, po-
dobnie jak scenografia multimedialna. Jeden 
ze spóźnionych widzów powiedział, że nawet 
nie zauważył braku jednego aktora, co zostało 
zakomunikowane przed spektaklem. Można 
zatem uznać, że spektakl jest nie tylko osa-
dzony we współczesnych czasach, ale dosto-
sowany do sposobu współczesnego przekazu.

    Sala kameralna Centrum Kultury Wilanów li-
czy ok. 130 miejsc i wszystkie zostały zajęte 
przez ludzi w różnym wieku. Część z widzów 
to znajomi aktorów. Innych zaciekawiło  

Zdjęcia ze strony:
www.megi.waw.pl/index.php/galeria/

Zdjęcie ze strony:
www.megi.waw.pl/index.php/galeria/

Wielki Post

„W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 
A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a).

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022.

Nie należy lekceważyć niebezpieczeństwa, 
na jakie narażeni są ci, którzy próbują odczy-
tywać prawdę Pisma Świętego przy pomocy 
jednej tylko metodologii, zapominając o po-
trzebie bardziej wyczerpującej egzegezy, któ-
ra pozwoliłaby im odkryć wraz z całym Koś-
ciołem pełny sens tekstów. Kto zajmuje się 
badaniem Pism Świętych, powinien zawsze 
pamiętać, że różne metodologie hermeneuty-
czne również opierają się na określonych 
koncepcjach filozoficznych, należy je zatem 
wnikliwie ocenić przed zastosowaniem ich do 
analizy świętych tekstów.
56. Ogólnie rzecz biorąc mamy dziś do czy-
nienia z powszechną nieufnością wobec
twierdzeń o charakterze ogólnym i absolu-
tnym, wyrażaną zwłaszcza przez zwolenni-
ków poglądu, że prawda jest wynikiem umo-
wy, a nie uznania przez rozum rzeczywistości
obiektywnej. Jest oczywiście zrozumiałe, że w
świecie podzielonym na wiele specjalisty-
cznych dziedzin trudniejsze staje się dostrze-

żenie owego pełnego i ostatecznego sensu 
życia, którego tradycyjnie poszukiwała filozofia. 
Niemniej w świetle wiary, która dostrzega ten 
ostateczny sens w Jezusie Chrystusie, pragnę 
gorąco zachęcić filozofów, zarówno chrześci-
jańskich, jak i innych, aby zachowali ufność w 
zdolności ludzkiego rozumu i nie stawiali na-
zbyt skromnych celów swojej refleksji filozofi-
cznej. 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 
rozum, aby przekraczał wszelkie bariery 
izolacji i nie wahał się ponosić ryzyka w po-
szukiwaniu wszystkiego co piękne, dobre i 
prawdziwe. Wiara zatem staje się zdecydo-
wanym i przekonującym obrońcą rozumu.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

http://www.megi.pl
http://www.megi.waw.pl
http://www.megi.waw.pl/index.php/galeria/
http://www.megi.waw.pl/index.php/galeria/


Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki 
Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zo-
stanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracują-
cej. 

W poniedziałek, 7 marca br., o godzinie 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Duchu Świętym. Serdecznie za-
praszamy na wspólną modlitwę.

Organizujemy parafialny zespół ds. pomo-
cy Ukrainie. Chętne osoby mogą zgłaszać 
się w zakrystii. Prosimy o zgłaszanie się 
osób mogących przyjęć w swych domach 
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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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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
Jeżeli dobrze przyjrzymy się odpowie-

dziom Jezusa na poszczególne kusze-
nia, to łatwo dojdziemy do wniosku, że 
dotyczą one tych sfer ludzkiego życia,    
w których najczęściej popełniamy grze-
chy. Warto je zapamiętać, jako ogólne 
zasady porządkujące nasze relacje z in-
nymi ludźmi, całym stworzeniem i Bo-
giem. 

„Nie samym chlebem żyje człowiek” to 
cóż innego, niż stwierdzenie, że należy 
troszczyć się o dobra duchowe, przed-
kładając je nad to, co przemijające.

„Panu, Bogu swemu, …. służyć bę-
dziesz”. Wypełnianie woli Boga jest 
aktem miłości, a tylko miłość może 
uchronić nas przed egoizmem, który jest 
źródłem wszelkiego nieporządku mo-
ralnego.

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pa-
na, Boga swego”, wiara bowiem jest cał-
kowitym zawierzeniem siebie Bogu, 
który jest naszym Ojcem.

Ks. dr Waldemar R. Macko

uchodźców z Ukrainy. Prosimy również o 
informację ile rodzin z naszej parafii 
przyjęło już uchodźców w swoich domach. 
Informacje te potrzebne są nam do lepszej 
koordynacji działań pomocowych.

Do tej pory na pomoc Ukrainie zebraliśmy 
17970 PLN. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

Na prośbę Jego Eminencji księdza Kazi-
mierza kard. Nycza jeszcze dzisiaj po każ-
dej Mszy św. będziemy zbierali ofiary do 
puszek na ten cel.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

W przyszłą niedzielę przed kościołem bę-
dziemy zbierali ofiary do puszek na pomoc 
misjonarzom Ad gentes.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w minionym miesiącu naszych parafian:

3.

5.

Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl 

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

numer KRS: 0000331641

7.

 Chętne osoby mogą 
zgłaszać się w zakrystii. 

Prosimy o zgłaszanie się osób 
mogących przyjęć w swych 

domach uchodźców z Ukrainy. 
Prosimy o informację ile rodzin      

z naszej parafii przyjęło już 
uchodźców w swoich domach. 

Informacje te potrzebne są nam 
do lepszej koordynacji              
działań pomocowych.

I Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2022 r.

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 26, 4-10

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj-
żesz powiedział do ludu: Mojżesz powiedział 
do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i 
położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. 
A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pa-
na, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Aramej-
czyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewiel-
kiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogro-
mny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami 
obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 
roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pa-
na, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze 
wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i 
nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan      
z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramie-
niem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. 
Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten 
kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto 
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą 
dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, 
Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu 
swemu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i 
twierdzą, * Boże mój, któremu ufam».

Nie przystąpi do ciebie niedola, * 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, * 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach, * 
abyś stopy nie uraził o kamień. 
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * 
a lwa i smoka podepczesz.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * 
osłonię go, bo poznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † 
i będę z nim w utrapieniu, * 
wyzwolę go i sławą obdarzę».

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to 

jest   blisko   ciebie,   na  twoich   ustach

jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu 
twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że 
Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi 
do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – 
do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, 
kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». 
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. 
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to 
rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go 
wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie 
imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA  
Łk 4, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pu-
styni czterdzieści dni, i był kuszony przez dia-
bła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upły-
wie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamienio-
wi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu 
Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł 
w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 
królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam 
potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 
mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszy-
stko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: 
«Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, posta-
wił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strze-
gli, i na rękach nosić cię będą, byś przypad-
kiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Je-
zus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy 
diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od 
Niego do czasu.

Oto słowo Pańskie
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– śp. Igora Czyżewskiego,
– śp. Mariana Michalaka,
– śp. Marię Trzewik,
– śp. Zbigniewa Jaworskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie              
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

 2022 r. 
godz. 18.00 Msza święta 

wotywna o Duchu Świętym. 
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