
Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących go-
dzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. 
– dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej. 

Na tacę z przeznaczoną na potrzeby Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie zebralośmy 5870 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.
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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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1.

13.03.-10.04.2022 
Módlmy się o pokój na świecie, 

a szczególnie na Ukrainie
oraz prośmy Maryję, 

aby przyniosła otuchę
wszystkim ofiarom wojny.

2.

K O M E N T A R Z
   Przemienienie na górze jest objawie-
niem chwały Jezusa: „Gdy się modlił, wy-
gląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe.

   Przejdźmy od modlitwy Jezusa na gó-
rze do modlitwy w Ogrójcu: „usilniej się 
modlił, a Jego pot był jak gęste krople 
krwi, sączące się na ziemię”. Pierwszy i 
drugi opis wyglądy Jezusa ukazują dwa 
oblicza Jego prawdy o zbawieniu.

   Wyznając w Jezusie naszego zbawicie-
la uznajemy Jego Boską i ludzką naturę. 
Syn Boży stał się człowiekiem, aby na-
sze człowieczeństwo zostało przez Niego 
przebóstwione.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Urząd Dzielnicy Wilanów uruchomił spec-
jalny adres e-mail: ukraina@wilanow.pl, na 
który należy kierować wszelkie zapytania i 
zgłaszać wszystkie formy pomocy dla 
Ukraińców, którzy uciekając przed wojną 
znaleźli się w Wilanowie. W znaczny spo-
sób ułatwi to i usprawni organizację kon-
kretnej pomocy dla uchodźców wojen-
nych. Przypominamy również, że w Cen-
trum Kultury Wilanów mieści się dzielnico-
wy punkt zbiórki darów dla Ukrainy.

W tym tygodniu, w sobotę 19 marca, przy-
pada uroczystość św. Józefa, oblubieńca 
NMP. Wszystkim obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i zawodowym.

Przed kościołem będziemy zbierali ofiary 
do puszek na pomoc misjonarzom Ad 
Gentes.

3.

5.

Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl 

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

numer KRS: 0000331641

NABOŻEŃSTWO
DROGI KRZYŻOWEJ

w PIĄTKI

dla dorosłych o godz. 12.30
dla dzieci o godz. 16.30 

dla dorosłych, młodzieży, 
studentów i młodzieży pracu-

jącej o godz. 18.30
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Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku 
na parafialną „Fundację Ecclesia Villanovensis” 

jest   blisko   ciebie,   na  twoich   ustach
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Niedziela "Ad Gentes" 
Tradycyjnie II Niedziela Wielkiego 

Postu w Kościele w Polsce, określana 
jako Niedziela "Ad Gentes" (łac. ku 

narodom, ku ludziom).
To dzień modlitwy, postu i solidar-
ności z polskimi misjonarzami. 
W 97 krajach pracuje 2040 misjona-
rzy z Polski. Najwięcej z nich posłu-
guje w Afryce i na Madagaskarze 
(819). W Ameryce Łacińskiej i na Ka-
raibach mamy 797 misjonarzy i mi-
sjonarek z Polski. W Azji jest 336 pol-
skich misjonarzy, a w Oceanii 68 mi-
sjonarzy. W Ameryce Północnej pra-
cuje 20 misjonarzy. Wśród polskich 
misjonarzy 60 osób to świeccy.

4.

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg, poleciwszy 
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na 
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczy-
nić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje 
potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał 
mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: «Ja 
jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chal-
dejskiego, aby ci dać ten oto kraj na wła-
sność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, 
jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go 
na własność?» Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla 
Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzy-
letniego barana, a nadto synogarlicę i gołę-
bicę». Wybrawszy to wszystko, Abram po-
przerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków 
nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa za-
częło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram 
je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku za-
chodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opa-
nowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go 
wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i na-
stał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym 
jakby wydobywający się z pieca i ogień niby 
gorejąca pochodnia i przesunęły się między 
tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan 
zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * 
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 
O Tobie mówi serce moje: † 
«Szukaj Jego oblicza!» * 
Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, * 
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. 
Ty jesteś moją pomocą, * 
więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia, bądźcie wszyscy razem mo-
imi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, któ-
rzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża 
Chrystusowego, o których często wam mówi-
łem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – 
zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała –
w tym, czego winni się wstydzić. To ci, któ-
rych dążenia są przyziemne. Nasza bowiem 
ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zba-
wcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, 
który przekształci nasze ciało poniżone w po-
dobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, 
jaką może On także wszystko, co jest, sobie 
podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, 
za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – 
tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

 Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 17, 5

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

EWANGELIA  
Łk 9, 28b-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 
mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i 
Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmo-
rzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i 
obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni 
się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bo-
wiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił 
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli       
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili 
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Je-
zus jest sam. A oni zachowali milczenie i       
w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli      
o tym, co zobaczyli.

Oto słowo Pańskie

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
mailto:ukraina@wilanow.pl
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Zainteresowanie Kościoła filozofią

Pierwsze świadectwa kultu Serca św. Józefa 
pojawiają się w XVII wieku. Na jednym z fres-
ków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Kar-
melitanek w Pontoise we Francji znajduje się 
napis: „In corde Ioseph invenietis me” (W ser-
cu Józefa odnajdziecie mnie). Maryja i Józef 
są zawsze razem z Jezusem. Wśród propaga-
torów tego kultu był także św. Jan Eudes 
(†1680), który wskazał, że Nabożeństwo do 
Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bez-
pośrednio z kultem Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

W Polsce Nabożeństwo do Przeczystego 
Serca św. Józefa jest szerzone od 1995 r. Je-
go istotą jest Komunia Święta wynagradzają-
ca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz 
rozważanie i modlitwa w jedności Trzech 
Serc: Jezusa, Maryi i Józefa.
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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

To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych 
zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatim-
skiej 13 października 1917 roku, gdzie Józef     
z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się w obecności 
Maryi i trzykrotnie błogosławi światu, oraz 
późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, 
gdzie została pouczona o nabożeństwie pier-
wszych sobót miesiąca. Składa się z następu-
jących elementów:

1. Spowiedzi i Komunii Świętej wynagra-
dzającej Niepokalanemu Sercu Maryi,

2. Rozważań na poszczególne pierwsze 
środy miesiąca,

3. Litanii do św. Józefa,
4. Wybranych modlitw do św. Józefa,
5. Wzbudzenia intencji na zakończenie 

nabożeństwa.
Żródło: https://likusy.salezjanie.waw.pl/nabozenstwo-
pierwszych-srod-miesiaca-do-przeczystego-serca-sw-
jozefa/

      

2. „W czynieniu dobrze nie usta-
wajmy”

   Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziem-
skie nadzieje „wielką nadzieją” życia wieczne-
go i już teraz wprowadza w czas teraźniejszy 
ziarno zbawienia (por. Benedykt XVI, Spe 
salvi, 3; 7). W obliczu gorzkiego rozczarowa-
nia z powodu tak wielu złamanych marzeń, w 
obliczu niepokoju z powodu wyzwań, które 
stoją przed nami, w obliczu zniechęcenia z 
po-wodu ubóstwa naszych środków, pojawia 
się pokusa zamknięcia się w naszym 
własnym indywidualistycznym egoizmie i 
schronienia się w obojętności na cierpienia 
innych. Rze-czywiście, nawet najlepsze 
zasoby są ogra-niczone: „Chłopcy się męczą i 
nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 40, 
30). Ale Bóg „daje siłę zmęczonemu i 
pomnaża moc bez-silnego [...] ci, co zaufali 
Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak 
orły; biegną bez zmę-czenia, bez znużenia 
idą” (Iz 40, 29.31). Wielki Post wzywa nas do 
pokładania wiary i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 
21), ponieważ tylko wpa-trzeni w 
zmartwychwstałego Jezusa Chrystu-sa (por. 
Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę Apostoła: 
„W czynieniu dobrze nie ustawaj-my” (Ga 6, 
9).
   Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, 
że trzeba „zawsze się modlić i nie usta-
wać” ( Łk 18, 1). Potrzebujemy modlitwy, po-
nieważ potrzebujemy Boga. Bycie samowy-
starczalnym to niebezpieczna iluzja. Jeśli pan-
demia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej 
osobistej i społecznej słabości, niech ten Wiel-
ki Post pozwoli nam doświadczyć pocieszenia 
płynącego z wiary w Boga, bez którego nie 
możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9). Nikt nie zba-
wia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w 
tej samej łodzi pośród burz historii [2]; ale 
przede wszystkim nikt nie zbawia się bez 
Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna 
Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciem-
nymi wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas 
od udręk życia, ale pozwala nam przejść 
przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chry-
stusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a 
której zadat-kiem jest miłość, jaką Bóg rozlał 
w naszych sercach przez Ducha Świętego 
(por. Rz 5, 1-5).
   Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z na-
szego życia. Niech post cielesny, do którego 
wzywa nas Wielki Post, umocni naszego du-
cha do walki z grzechem. Nie ustawajmy      
w proszeniu o przebaczenie w sakramencie 
pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg niestru-
dzenie nam przebacza [3]. Nie ustawajmy      
w walce z pożądliwością, tą słabością, która 
prowadzi do egoizmu i wszelkiego zła, znaj-
dując w ciągu wieków różne sposoby pogrą-
żania człowieka w grzechu (por. Enc. Fratelli 
tutti, 166). 
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trzeba je zdobywać każdego dnia” (tamże, 
11). Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość 
rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynie-
niu dobra, krok po kroku. Kto upada, niech wy-
ciąga rękę do Ojca, który zawsze nas podnosi. 
Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez uwo-
dzenie złego, nie powinni zwlekać z powrotem 
do Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 
55, 7). W tym czasie nawrócenia, znajdując 
oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, 
nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygoto-
wuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna uży-
źnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pra-
cy nie ustaniemy” i że dzięki darowi wytrwało-
ści otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 10, 
36) dla naszego i innych zbawienia (por. 1 Tm
4, 16). Praktykując miłość braterską wobec
wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem,
który oddał za nas życie (por. 2 Kor 5, 14-15),
smakujemy radości Królestwa niebieskiego,
w którym Bóg będzie „wszystkim we wszy-
stkich” (1 Kor 15, 28).

 Niech Dziewica Maryja, której łono wydało 
Zbawiciela, która zachowywała wszystkie 
sprawy „i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 
19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech bę-
dzie przy nas ze swoją macierzyńską obecno-
ścią, aby ten czas nawrócenia przyniósł owo-
ce wiecznego zbawienia.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 
11 listopada 2021 r., we wspomnienie 

św. Marcina Biskupa
- Franciszek [1] Por. Św. Augustyn, Serm. 243, 
9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1.
- [2] Por. Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie 
pandemii (27 marca 2020): L'Osservatore Roma-
no, wyd. polskie, n. 4 (421)/2020, s. 5.
- [3]Por. Anioł Pański, 17 marca 2013: L'Osserva-
tore Romano, wyd. polskie, n. 5 (352)/2013, s. 17.

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.

Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzale-
żnienia od mediów cyfrowych, które zubaża 
relacje międzyludzkie. Wielki Post jest odpo-
wiednim czasem, aby przeciwdziałać tym pu-
łapkom i kultywować bardziej integralną ko-
munikację międzyludzką (por. tamże, 43), 
składającą się z „prawdziwych spotkań" (tam-
że, 50), twarzą w twarz.
   Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktyw-
nej miłości względem bliźniego. W czasie te-
go Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, 
dając z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który 
daje siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb do 
jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każde-
go z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, 
ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu 
dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze 
życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten 
Wielki Post szczególnie, by zatroszczyć się      
o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr pora-
nionych na drodze życia (por. Łk 10, 25-37).
Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby
szukać, a nie unikać potrzebujących; aby woł-
ać, a nie ignorować tych, którzy pragną słu-
chać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie
opuszczać tych, którzy cierpią z powodu sa-
motności. Wcielajmy w życie wezwanie do
czynienia dobra wszystkim, poświęcając czas
na miłość do najmniejszych i najbardziej bez-
bronnych, opuszczonych i wzgardzonych,
dyskryminowanych i zepchniętych na margi-
nes (por. Enc. Fratelli tutti, 193).

Wiara i rozum.

W sobotę 19 marca br. przypada liturgiczna Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Naj-świętszej Maryi Panny. Józef to Święty 
Czasów Ostatecznych. Francuska mistyczka Marta Robin zapowiedziała, że to właśnie On, Milczący Wojownik Świętej Rodziny,
stanie do ostatecznej walki o Kościół i wiernych. 

Ks. Donald Calloway, który napisał Akt poświęcenia życia św. Józefowi, rozpoczął pierwszy w historii Kościoła Ruch Konsekracji 
św. Józefowi. Akt znajduje się poniżej.

Od kwietnia br. rozpoczniemy w naszej parafii odprawiać nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.

59. Odnowa tomistyczna i neotomistyczna nie 
była jednak jedynym przejawem odrodzenia 
się myśli filozoficznej w kulturze o inspiracji 
chrześcijańskiej. Już wcześniej i niezależnie 
od wezwania rzuconego przez papieża Leona 
pojawili się liczni teolodzy katoliccy, którzy 
nawiązując do nowszych nurtów myślowych i 
posługując się własną metodologią, stworzyli 
dzieła filozoficzne o wielkiej sile oddziaływania 
i trwałej wartości. 
60. Również Sobór Watykański II wypracował 
bardzo bogate i płodne nauczanie dotyczące 
filozofii. Zwłaszcza w kontekście niniejszej En-
cykliki muszę przypomnieć, że cały rozdział 
Konstytucji Gaudium et spes stanowi swoiste 
kompendium antropologii biblijnej, która jest 
źródłem natchnienia także dla filozofii. Doku-
ment ten mówi o wartości człowieka stworzo-
nego na obraz Boży, uzasadnia jego godność 
i wyższość wobec całego stworzenia oraz 
ukazuje transcendentną zdolność jego rozu-
mu80. Gaudium et spes podejmuje też pro-
blem ateizmu i przekonująco wykazuje błędy 
tej wizji filozoficznej, zwłaszcza w kontekście 
niezbywalnej godności człowieka i jego 
wolności81.
Sobór zajął się także kwestią studiów filozo-
ficznych, jakie winni podejmować kandydaci 
do kapłaństwa; jego zalecenia można zasto-
sować szerzej do nauczania chrześcijańskie-
go jako całości: «Nauki filozoficzne niech bę-
dą tak podawane — stwierdza Sobór — aby 
przede wszystkim doprowadziły alumnów do

Akt poświęcenia życia św. Józefowi
W obecności wielkiej rzeszy niebieskich świadków, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , skruszony 
grzesznik, poświęcam siebie ciałem i duszą Tobie święty Józefie.
Zwracam się do Ciebie jak do mojego ojca duchowego i oddaję w Twoje ręce swoje życie i 
zbawienie. Ufając Twojej dobroci chronię się pod Twój ojcowski płaszcz i proszę o chronienie 
mnie przed światem, namiętnościami ciała i przed diabłem.
Święty Józefie, jesteś dziewiczym mężem Matki Bożej! Pomóż mi Ją kochać z czułością i syno-
wskim oddaniem. Maryja jest moją Matką duchową i najpewniejszą, najszybszą drogą do Jezu-
sa.
Nigdy nie opuszczaj mnie, święty Józefie. Karm mnie Chlebem Życia, pouczaj mnie mądrością 
świętych, pomagaj mi nieść mój krzyż i zachowaj mnie na zawsze w Kościele katolickim.
Kiedy umrę zabierz mnie do królestwa niebieskiego, abym mógł zobaczyć Jezusa i Maryję.
Od dzisiejszego dnia nigdy o Tobie nie zapomnę. Będę często z Tobą rozmawiał, spędzał          
z Tobą czas na modlitwie, z Twoją pomocą szczezre się starał, aby więcej nie grzeszyć. Gdy-
bym jadnak upadł, pomóż mi pokutować i pójść do konfesjonału. Gdym zbłądzł, sprowadź mnie 
z powrotem na ścieżkę prawdy.
Przed niebem i ziemią moja dusza wznosi okrzyk: Niech będzie chwała Trójcy Przenajświę-
tszej, która uczyniła Cię księciem nad wszystkimi swoimi posiadłościami! Chwałą niech będzie 
Maryi Dziwicy, która Cię kocha i pragniewiedzieć, jak jesteś kochany!
Chwałą niech będzie Tobie, mój ojcze duchowy, wielkie święt Józefie!
Oddaję Ci wszystko święty Józefie! Weź mnie jak Swoją własność. Jestem Twój. Amen.

Ikona ze studia Lo Scriptorium 
Giovanniego Raffy i Laury Renzi

 „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).

Wielki Post

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022 – cd.

7. Magisterium nie ograniczało się jednak do
wskazywania błędów i wypaczeń doktryn filo-
zoficznych. Równie konsekwentnie starało się
przypominać podstawowe zasady, na których
winna się opierać autentyczna odnowa myśli
filozoficznej, a zarazem wskazywało konkretne
kierunki poszukiwań. W tym kontekście ogło-
szenie przez papieża Leona XIII Encykliki
Aeterni Patris stało się wydarzeniem napra-
wdę przełomowym w życiu Kościoła. Tekst ten
był do tej pory jedynym dokumentem papie-
skim tej miary poświęconym w całości filozofii.
Wielki papież podjął w nim i rozwinął naucza-
nie Soboru Watykańskiego I na temat relacji
między wiarą a rozumem, ukazując, że myśl
filozoficzna ma fundamentalne znaczenie dla
wiary i wiedzy teologicznej78. Choć upłynęło
ponad sto lat, wiele wskazań zawartych w tej

 Encyklice nie straciło nic ze swej aktualności, 
zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i 
pedagogicznego; dotyczy to przede wszystkim 
tezy o niezrównanej war-tości filozofii św. To-
masza. Papież Leon XIII sądził, że powrót do 
myśli Doktora Anielskiego to najlepsza droga 
do tego, aby filozofia znów była uprawiana          
w sposób zgodny z wymogami wiary. Św. To-
masz — pisał papież — «choć słusznie wpro-
wadza wyraźne rozróżnienie między wiarą a 
rozumem, zarazem łączy je ze sobą więzami 
wzajemnej przyjaźni: zabezpiecza prawa 
obydwu stron i chroni ich godność»79.
58. Wiadomo, jak pozytywne były skutki tego
papieskiego wezwania. Studia nad myślą św.
Tomasza i innych autorów scholastycznych
zostały podjęte z nowym rozmachem.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

3. „Będziemy zbierać plony, o ile
w pracy nie ustaniemy”

Wielki Post przypomina nam co roku, że „do-
bra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i 
solidarności nie osiąga się raz na zawsze;

Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

zdobycia gruntownego i systematycznego poz-
nania człowieka, świata i Boga w oparciu na wie-
cznie wartościowym dziedzictwie filozoficznym, 
przy uwzględnieniu też wyników badań filozofi-
cznych nowszej doby»83.

63. [...] Kościół jest żywo zainteresowany filozo-
fią. Istnieje wręcz głęboka więź łącząca pracę 
teologa z filozoficznym poszukiwaniem prawdy.  
Dlatego obowiązkiem Magisterium Kościoła jest 

rozeznawanie i pobudzanie rozwoju myśli 
filozo-ficznej, która nie jest sprzeczna z wiarą. 
Moje zadanie polega zaś na wskazaniu 
pewnych zasad i punktów odniesienia, które 
uważam za nieodzowny warunek ustanowienia 
harmonijnej i owocnej więzi między teologią a 
filozofią.  
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Zainteresowanie Kościoła filozofią

   Pierwsze świadectwa kultu Serca św. Józefa 
pojawiają się w XVII wieku. Na jednym z fres-
ków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Kar-
melitanek w Pontoise we Francji znajduje się 
napis: „In corde Ioseph invenietis me” (W ser-
cu Józefa odnajdziecie mnie). Maryja i Józef 
są zawsze razem z Jezusem. Wśród propaga-
torów tego kultu był także św. Jan Eudes 
(†1680), który wskazał, że Nabożeństwo do 
Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bez-
pośrednio z kultem Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

   W Polsce Nabożeństwo do Przeczystego 
Serca św. Józefa jest szerzone od 1995 r. Je-
go istotą jest Komunia Święta wynagradzają-
ca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz 
rozważanie i modlitwa w jedności Trzech 
Serc: Jezusa, Maryi i Józefa.
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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

   To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych 
zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatim-
skiej 13 października 1917 roku, gdzie Józef     
z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się w obecności 
Maryi i trzykrotnie błogosławi światu, oraz 
późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, 
gdzie została pouczona o nabożeństwie pier-
wszych sobót miesiąca. Składa się z następu-
jących elementów:

1. Spowiedzi i Komunii Świętej wynagra-
dzającej Niepokalanemu Sercu Maryi,

2. Rozważań na poszczególne pierwsze
środy miesiąca,

3. Litanii do św. Józefa,
4. Wybranych modlitw do św. Józefa,
5. Wzbudzenia intencji na zakończenie

nabożeństwa.
Żródło: https://likusy.salezjanie.waw.pl/nabozenstwo-
pierwszych-srod-miesiaca-do-przeczystego-serca-sw-
jozefa/

2. „W czynieniu dobrze nie usta-
wajmy”

Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziem-
skie nadzieje „wielką nadzieją” życia wieczne-
go i już teraz wprowadza w czas teraźniejszy 
ziarno zbawienia (por. Benedykt XVI, Spe 
salvi, 3; 7). W obliczu gorzkiego rozczarowa-
nia z powodu tak wielu złamanych marzeń, w 
obliczu niepokoju z powodu wyzwań, które 
stoją przed nami, w obliczu zniechęcenia z 
po-wodu ubóstwa naszych środków, pojawia 
się pokusa zamknięcia się w naszym 
własnym indywidualistycznym egoizmie i 
schronienia się w obojętności na cierpienia 
innych. Rze-czywiście, nawet najlepsze 
zasoby są ogra-niczone: „Chłopcy się męczą i 
nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 40, 
30). Ale Bóg „daje siłę zmęczonemu i 
pomnaża moc bez-silnego [...] ci, co zaufali 
Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak 
orły; biegną bez zmę-czenia, bez znużenia 
idą” (Iz 40, 29.31). Wielki Post wzywa nas do 
pokładania wiary i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 
21), ponieważ tylko wpa-trzeni w 
zmartwychwstałego Jezusa Chrystu-sa (por. 
Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę Apostoła: 
„W czynieniu dobrze nie ustawaj-my” (Ga 6, 
9).

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, 
że trzeba „zawsze się modlić i nie usta-
wać” ( Łk 18, 1). Potrzebujemy modlitwy, po-
nieważ potrzebujemy Boga. Bycie samowy-
starczalnym to niebezpieczna iluzja. Jeśli pan-
demia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej 
osobistej i społecznej słabości, niech ten Wiel-
ki Post pozwoli nam doświadczyć pocieszenia 
płynącego z wiary w Boga, bez którego nie 
możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9). Nikt nie zba-
wia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w 
tej samej łodzi pośród burz historii [2]; ale 
przede wszystkim nikt nie zbawia się bez 
Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna 
Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciem-
nymi wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas 
od udręk życia, ale pozwala nam przejść 
przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chry-
stusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a 
której zadat-kiem jest miłość, jaką Bóg rozlał 
w naszych sercach przez Ducha Świętego 
(por. Rz 5, 1-5).

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z na-
szego życia. Niech post cielesny, do którego 
wzywa nas Wielki Post, umocni naszego du-
cha do walki z grzechem. Nie ustawajmy         
w proszeniu o przebaczenie w sakramencie 
pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg niestru-
dzenie nam przebacza [3]. Nie ustawajmy      
w walce z pożądliwością, tą słabością, która 
prowadzi do egoizmu i wszelkiego zła, znaj-
dując w ciągu wieków różne sposoby pogrą-
żania człowieka w grzechu (por. Enc. Fratelli 
tutti, 166). 

Nr 680

trzeba je zdobywać każdego dnia” (tamże, 
11). Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość 
rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynie-
niu dobra, krok po kroku. Kto upada, niech wy-
ciąga rękę do Ojca, który zawsze nas podnosi. 
Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez uwo-
dzenie złego, nie powinni zwlekać z powrotem 
do Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 
55, 7). W tym czasie nawrócenia, znajdując 
oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, 
nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygoto-
wuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna uży-
źnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pra-
cy nie ustaniemy” i że dzięki darowi wytrwało-
ści otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 10, 
36) dla naszego i innych zbawienia (por. 1 Tm
4, 16). Praktykując miłość braterską wobec
wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem,
który oddał za nas życie (por. 2 Kor 5, 14-15),
smakujemy radości Królestwa niebieskiego,
w którym Bóg będzie „wszystkim we wszy-
stkich” (1 Kor 15, 28).

Niech Dziewica Maryja, której łono wydało 
Zbawiciela, która zachowywała wszystkie 
sprawy „i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 
19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech bę-
dzie przy nas ze swoją macierzyńską obecno-
ścią, aby ten czas nawrócenia przyniósł owo-
ce wiecznego zbawienia.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 
11 listopada 2021 r., we wspomnienie 

św. Marcina Biskupa
- Franciszek [1] Por. Św. Augustyn, Serm. 243, 
9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1.
- [2] Por. Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie 
pandemii (27 marca 2020): L'Osservatore Roma-
no, wyd. polskie, n. 4 (421)/2020, s. 5.
- [3]Por. Anioł Pański, 17 marca 2013: L'Osserva-
tore Romano, wyd. polskie, n. 5 (352)/2013, s. 17.

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.

Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzale-
żnienia od mediów cyfrowych, które zubaża 
relacje międzyludzkie. Wielki Post jest odpo-
wiednim czasem, aby przeciwdziałać tym pu-
łapkom i kultywować bardziej integralną ko-
munikację międzyludzką (por. tamże, 43), 
składającą się z „prawdziwych spotkań" (tam-
że, 50), twarzą w twarz.

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktyw-
nej miłości względem bliźniego. W czasie te-
go Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, 
dając z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który 
daje siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb do 
jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każde-
go z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, 
ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu 
dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze 
życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten 
Wielki Post szczególnie, by zatroszczyć się      
o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr pora-
nionych na drodze życia (por. Łk 10, 25-37). 
Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby 
szukać, a nie unikać potrzebujących; aby woł-
ać, a nie ignorować tych, którzy pragną słu-
chać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie 
opuszczać tych, którzy cierpią z powodu sa-
motności. Wcielajmy w życie wezwanie do
czynienia dobra wszystkim, poświęcając czas
na miłość do najmniejszych i najbardziej bez-
bronnych, opuszczonych i wzgardzonych, 
dyskryminowanych i zepchniętych na margi-
nes (por. Enc. Fratelli tutti, 193).

Wiara i rozum.

   W sobotę 19 marca br. przypada liturgiczna Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Józef to Święty 
Czasów Ostatecznych. Francuska mistyczka Marta Robin zapowiedziała, że to właśnie On, Milczący Wojownik Świętej Rodziny, 
stanie do ostatecznej walki o Kościół i wiernych. 
    Ks. Donald Calloway, który napisał Akt poświęcenia życia św. Józefowi, rozpoczął pierwszy w historii Kościoła Ruch Konsekracji 
św. Józefowi. Akt znajduje się poniżej.

 Od kwietnia br. rozpoczniemy w naszej parafii odprawiać nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.

59. Odnowa tomistyczna i neotomistyczna nie
była jednak jedynym przejawem odrodzenia
się myśli filozoficznej w kulturze o inspiracji
chrześcijańskiej. Już wcześniej i niezależnie
od wezwania rzuconego przez papieża Leona
pojawili się liczni teolodzy katoliccy, którzy
nawiązując do nowszych nurtów myślowych i
posługując się własną metodologią, stworzyli
dzieła filozoficzne o wielkiej sile oddziaływania
i trwałej wartości.
60. Również Sobór Watykański II wypracował
bardzo bogate i płodne nauczanie dotyczące
filozofii. Zwłaszcza w kontekście niniejszej En-
cykliki muszę przypomnieć, że cały rozdział
Konstytucji Gaudium et spes stanowi swoiste
kompendium antropologii biblijnej, która jest
źródłem natchnienia także dla filozofii. Doku-
ment ten mówi o wartości człowieka stworzo-
nego na obraz Boży, uzasadnia jego godność
i wyższość wobec całego stworzenia oraz
ukazuje transcendentną zdolność jego rozu-
mu80. Gaudium et spes podejmuje też pro-
blem ateizmu i przekonująco wykazuje błędy
tej wizji filozoficznej, zwłaszcza w kontekście
niezbywalnej godności człowieka i jego
wolności81.
Sobór zajął się także kwestią studiów filozo-
ficznych, jakie winni podejmować kandydaci 
do kapłaństwa; jego zalecenia można zasto-
sować szerzej do nauczania chrześcijańskie-
go jako całości: «Nauki filozoficzne niech bę-
dą tak podawane — stwierdza Sobór — aby 
przede wszystkim doprowadziły alumnów do

Akt poświęcenia życia św. Józefowi
W obecności wielkiej rzeszy niebieskich świadków, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , skruszony 
grzesznik, poświęcam siebie ciałem i duszą Tobie święty Józefie.
Zwracam się do Ciebie jak do mojego ojca duchowego i oddaję w Twoje ręce swoje życie i 
zbawienie. Ufając Twojej dobroci chronię się pod Twój ojcowski płaszcz i proszę o chronienie 
mnie przed światem, namiętnościami ciała i przed diabłem.
Święty Józefie, jesteś dziewiczym mężem Matki Bożej! Pomóż mi Ją kochać z czułością i syno-
wskim oddaniem. Maryja jest moją Matką duchową i najpewniejszą, najszybszą drogą do Jezu-
sa.
Nigdy nie opuszczaj mnie, święty Józefie. Karm mnie Chlebem Życia, pouczaj mnie mądrością 
świętych, pomagaj mi nieść mój krzyż i zachowaj mnie na zawsze w Kościele katolickim.
Kiedy umrę zabierz mnie do królestwa niebieskiego, abym mógł zobaczyć Jezusa i Maryję.
Od dzisiejszego dnia nigdy o Tobie nie zapomnę. Będę często z Tobą rozmawiał, spędzał          
z Tobą czas na modlitwie, z Twoją pomocą szczezre się starał, aby więcej nie grzeszyć. Gdy-
bym jadnak upadł, pomóż mi pokutować i pójść do konfesjonału. Gdym zbłądzł, sprowadź mnie 
z powrotem na ścieżkę prawdy.
Przed niebem i ziemią moja dusza wznosi okrzyk: Niech będzie chwała Trójcy Przenajświę-
tszej, która uczyniła Cię księciem nad wszystkimi swoimi posiadłościami! Chwałą niech będzie 
Maryi Dziwicy, która Cię kocha i pragniewiedzieć, jak jesteś kochany!
Chwałą niech będzie Tobie, mój ojcze duchowy, wielkie święt Józefie!
Oddaję Ci wszystko święty Józefie! Weź mnie jak Swoją własność. Jestem Twój. Amen.

Ikona ze studia Lo Scriptorium 
Giovanniego Raffy i Laury Renzi

„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).

Wielki Post

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022 – cd.

7. Magisterium nie ograniczało się jednak do 
wskazywania błędów i wypaczeń doktryn filo-
zoficznych. Równie konsekwentnie starało się 
przypominać podstawowe zasady, na których 
winna się opierać autentyczna odnowa myśli 
filozoficznej, a zarazem wskazywało konkretne 
kierunki poszukiwań. W tym kontekście ogło-
szenie przez papieża Leona XIII Encykliki 
Aeterni Patris stało się wydarzeniem napra-
wdę przełomowym w życiu Kościoła. Tekst ten 
był do tej pory jedynym dokumentem papie-
skim tej miary poświęconym w całości filozofii. 
Wielki papież podjął w nim i rozwinął naucza-
nie Soboru Watykańskiego I na temat relacji 
między wiarą a rozumem, ukazując, że myśl 
filozoficzna ma fundamentalne znaczenie dla 
wiary i wiedzy teologicznej78. Choć upłynęło 
ponad sto lat, wiele wskazań zawartych w tej

Encyklice nie straciło nic ze swej aktualności, 
zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i 
pedagogicznego; dotyczy to przede wszystkim 
tezy o niezrównanej war-tości filozofii św. To-
masza. Papież Leon XIII sądził, że powrót do 
myśli Doktora Anielskiego to najlepsza droga 
do tego, aby filozofia znów była uprawiana          
w sposób zgodny z wymogami wiary. Św. To-
masz — pisał papież — «choć słusznie wpro-
wadza wyraźne rozróżnienie między wiarą a 
rozumem, zarazem łączy je ze sobą więzami 
wzajemnej przyjaźni: zabezpiecza prawa 
obydwu stron i chroni ich godność»79.
58. Wiadomo, jak pozytywne były skutki tego 
papieskiego wezwania. Studia nad myślą św. 
Tomasza i innych autorów scholastycznych 
zostały podjęte z nowym rozmachem.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

3. „Będziemy zbierać plony, o ile
w pracy nie ustaniemy”

Wielki Post przypomina nam co roku, że „do-
bra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i 
solidarności nie osiąga się raz na zawsze;

Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

zdobycia gruntownego i systematycznego poz-
nania człowieka, świata i Boga w oparciu na wie-
cznie wartościowym dziedzictwie filozoficznym, 
przy uwzględnieniu też wyników badań filozofi-
cznych nowszej doby»83.

63. [...] Kościół jest żywo zainteresowany filozo-
fią. Istnieje wręcz głęboka więź łącząca pracę
teologa z filozoficznym poszukiwaniem prawdy.
Dlatego obowiązkiem Magisterium Kościoła jest

rozeznawanie i pobudzanie rozwoju myśli 
filozo-ficznej, która nie jest sprzeczna z wiarą. 
Moje zadanie polega zaś na wskazaniu 
pewnych zasad i punktów odniesienia, które 
uważam za nieodzowny warunek ustanowienia 
harmonijnej i owocnej więzi między teologią a 
filozofią.  
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Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących go-
dzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. 
– dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych,
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej.

Na tacę z przeznaczoną na potrzeby Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie zebralośmy 5870 
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.
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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.

13.03.-10.04.2022 
Módlmy się o pokój na świecie, 

a szczególnie na Ukrainie
oraz prośmy Maryję, 

aby przyniosła otuchę
wszystkim ofiarom wojny.

2.

K O M E N T A R Z
   Przemienienie na górze jest objawie-
niem chwały Jezusa: „Gdy się modlił, wy-
gląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe.

   Przejdźmy od modlitwy Jezusa na gó-
rze do modlitwy w Ogrójcu: „usilniej się 
modlił, a Jego pot był jak gęste krople 
krwi, sączące się na ziemię”. Pierwszy i 
drugi opis wyglądy Jezusa ukazują dwa 
oblicza Jego prawdy o zbawieniu.

   Wyznając w Jezusie naszego zbawicie-
la uznajemy Jego Boską i ludzką naturę. 
Syn Boży stał się człowiekiem, aby na-
sze człowieczeństwo zostało przez Niego 
przebóstwione.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Urząd Dzielnicy Wilanów uruchomił spec-
jalny adres e-mail: ukraina@wilanow.pl, na 
który należy kierować wszelkie zapytania i 
zgłaszać wszystkie formy pomocy dla 
Ukraińców, którzy uciekając przed wojną 
znaleźli się w Wilanowie. W znaczny spo-
sób ułatwi to i usprawni organizację kon-
kretnej pomocy dla uchodźców wojen-
nych. Przypominamy również, że w Cen-
trum Kultury Wilanów mieści się dzielnico-
wy punkt zbiórki darów dla Ukrainy.

W tym tygodniu, w sobotę 19 marca, przy-
pada uroczystość św. Józefa, oblubieńca 
NMP. Wszystkim obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i zawodowym.

Przed kościołem będziemy zbierali ofiary 
do puszek na pomoc misjonarzom Ad 
Gentes.

3.

5.

Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl 

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

numer KRS: 0000331641

NABOŻEŃSTWO
DROGI KRZYŻOWEJ

w PIĄTKI

dla dorosłych o godz. 12.30
dla dzieci o godz. 16.30 

dla dorosłych, młodzieży, 
studentów i młodzieży pracu-

jącej o godz. 18.30
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Rozlicz PIT  i przekaż 1% podatku 
na parafialną „Fundację Ecclesia Villanovensis” 

jest   blisko   ciebie,   na  twoich   ustach
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Niedziela "Ad Gentes" 
Tradycyjnie II Niedziela Wielkiego 

Postu w Kościele w Polsce, określana 
jako Niedziela "Ad Gentes" (łac. ku 

narodom, ku ludziom).
To dzień modlitwy, postu i solidar-
ności z polskimi misjonarzami. 
W 97 krajach pracuje 2040 misjona-
rzy z Polski. Najwięcej z nich posłu-
guje w Afryce i na Madagaskarze 
(819). W Ameryce Łacińskiej i na Ka-
raibach mamy 797 misjonarzy i mi-
sjonarek z Polski. W Azji jest 336 pol-
skich misjonarzy, a w Oceanii 68 mi-
sjonarzy. W Ameryce Północnej pra-
cuje 20 misjonarzy. Wśród polskich 
misjonarzy 60 osób to świeccy.

4.

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg, poleciwszy 
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na 
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczy-
nić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje 
potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał 
mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: «Ja 
jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chal-
dejskiego, aby ci dać ten oto kraj na wła-
sność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, 
jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go 
na własność?» Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla 
Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzy-
letniego barana, a nadto synogarlicę i gołę-
bicę». Wybrawszy to wszystko, Abram po-
przerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków 
nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa za-
częło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram 
je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku za-
chodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opa-
nowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go 
wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i na-
stał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym 
jakby wydobywający się z pieca i ogień niby 
gorejąca pochodnia i przesunęły się między 
tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan 
zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * 
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 
O Tobie mówi serce moje: † 
«Szukaj Jego oblicza!» * 
Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, * 
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. 
Ty jesteś moją pomocą, * 
więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian: Bracia, bądźcie wszyscy razem mo-
imi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, któ-
rzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża 
Chrystusowego, o których często wam mówi-
łem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – 
zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała –
w tym, czego winni się wstydzić. To ci, któ-
rych dążenia są przyziemne. Nasza bowiem 
ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zba-
wcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, 
który przekształci nasze ciało poniżone w po-
dobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, 
jaką może On także wszystko, co jest, sobie 
podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, 
za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – 
tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

 Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 17, 5

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

EWANGELIA  
Łk 9, 28b-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 
mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i 
Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmo-
rzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i 
obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni 
się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bo-
wiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił 
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli       
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili 
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Je-
zus jest sam. A oni zachowali milczenie i       
w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli      
o tym, co zobaczyli.

Oto słowo Pańskie

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
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