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

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. 

Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w niedzielę, 3 kwietnia, będą trwały do śro-
dy 6 kwietnia br. W tych dniach druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek, wto-
rek i środę będzie odprawiana o godz. 
19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. 
Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. 
chcemy umo-żliwić udział w rekolekcjach 
osobom, które wracają później z pracy. 
Rekolekcje popro-wadzi ks. Rafał Urbiak.
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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; 

Jak wybrać postanowienia 
wielkopostne?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

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

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

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.

Ks. dr Waldemar R. Macko

W tym roku nie bedzie rekolekcji wielkopo-
stnych dla dzieci ze szkół podstawowych i 
młodzieży licealnej. Przed świętami zorga-
nizowany będzie jeden dzień skupienia       
z możliwością spowiedzi. Szczegółowe in-
formacje zostaną podane w późniejszym 
terminie. 

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.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, roz-
prowadza świece Wielkanocne. 

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” 
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4.
6.

K O M E N T A R Z
   Znamy powiedzenie „czas to pieniądz”. 
Kard. Wyszyński zwykł mawiać: „czas to 
miłość”. Dwa różne opisy tej samej rze-
czywistości i dwa różne jej rozumienia. 
Różnica między nimi jest podobna do tej, 
jaka jest między egoizmem, a altruiz-
mem. Albo jesteśmy skoncentrowani na 
sobie i doczesności, albo też żyjemy dla 
innych, przychodząc im z pomocą, aby 
przez to wypełniać wolę Boga. 

   Powtarzające się wezwanie do nawró-
cenia jest przypomnieniem, że czas życia 
ziemskiego jest darem. Wyłącznie od nas 
samych zależy, jak ten dar wykorzysta-
my.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 3, 1-8a. 13-15

Czytanie z Księgi Wyjścia:  Gdy Mojżesz pasł 
owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana 
Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni 
i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 
mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze 
środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew 
płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy 
Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, że-
by się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan 
ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał 
Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, 
Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto je-
stem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! 
Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na któ-
rym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział 
jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, 
Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bo-
wiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: 
«Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 
mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań 
jego na ciemięzców, znam więc jego ucie-
miężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk 
Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi 
żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 
w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu: 
«Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg 
ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy 
oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im 
mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Moj-
żeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: 
«Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał 
mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 
«Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje 
na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze 
pokolenia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię 
Jego.  Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, * 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, * 
swoje dzieła synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

AKLAMACJA 
Mt 4, 17

Pan mówi: Nawracajcie się,  bliskie jest 
królestwo niebieskie.

EWANGELIA  
Łk 13, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowie-
dział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajca-
mi niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynaj-
mniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I 
opowiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogro-
dnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i 
szukam owocu na tym figowcu, a nie znajdu-
ję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjała-
wia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jesz-
cze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i 
obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli 
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 1-6. 10-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Nie chciałbym, bracia, 
byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy 
co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy 
przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni 
w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszy-
scy też spożywali ten sam pokarm duchowy i 
pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzy-
szącej im duchowej skały, a skałą był Chry-
stus. Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało 
się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za 
przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do 
złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, 
jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytra-
ceni przez dokonującego zagłady. A wszystko 
to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu 
nas, których dosięga kres czasów. Niech prze-
to ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie 
upadł.

 Oto słowo Boże

Środki uzyskane z tego tytułu przeznacza-
ne są na potrzeby najuboższych dzieci. 
Caritas AW dofinansowuje Świetlice Śro-
dowisko-we, wyjazdy wakacyjne, funduje 
Stypendia Naukowe dla dzieci i młodzieży. 
Świece Caritas będzie można nabyć 
przed kościołem począwszy od przyszłej 
niedzieli.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety sy-
nodalnej. Ankietę można pobrać skanując 
kod QR z plakatu umieszczonego na 
drzwiach kościoła i w gablocie oraz ze 
strony internetowej parafii, gdzie można 
wypełnić ankietę także on-line.
Dziś i w następną niedzielę członkowie 
Kół Żywego Różańca zbierają ofiary na 
kwiaty do Grobu Pańskiego.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3390 PLN 
na pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać.

8.

7.

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE
3-6 kwietnia 2022 r.

Msze święte 
w poniedziałek, wtorek i środę 

o godz. 17.00 i 19.00

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


ROZDZIAŁ VI   WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Nauka wiary a wymogi rozumu filozoficznego

3. Jałmużna

Jałmużna kojarzy się z ofiarowaniem oso-
bom potrzebującym jakichś dóbr material-
nych: oddanie starych ubrań do schroniska 
dla bezdomnych, ofiarowanie kilku złotych na 
dobry cel, kupienie kanapki komuś biednemu. 
Jednak w jałmużnie chodzi o dzielenie się nie-
koniecznie środkami materialnymi. Celem 
jałmużny jest wypracowanie w sobie postawy 
dawania, tej bezinteresownej miłości, która 
staje się ofiarą. Uczymy się tej miłości patrząc 
na Chrystusa – który właśnie nią natchniony 
oddaje nam wszystko, umierając za nas na 
Krzyżu.

Jak wygląda Twoje dawanie? Czy potrafisz 
uczynić względem kogoś gest miłości, oddać 
coś tylko dlatego, że ktoś tego potrzebuje – a 
nie Tobie zbywa? Czy potrafisz dzielić się z 
ludźmi swoimi talentami i czasem? Czy może 
uciekasz, gdy ktoś potrzebuje Twojej pom-
ocy? Albo pomagasz, bo wypada, bo źle się 
czujesz nie pomagając?

Spójrz na swoje dawanie. Ile w nim miłości, 
a ile przymusu czy powinności? Co możesz 
zrobić, aby pomału, drobnymi gestami uczyć 
się chrześcijańskiej jałmużny: daru miłości?
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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

 Przykładowe postanowienia:

- będę częściej rozmawiać z przyjaciółmi
(konkretny plan, np. raz/dwa razy w tygodniu 
telefon; spotkanie),
- wesprę organizację charytatywną,
- zaangażuję się w wolontariat,
- posprzątam łazienkę, wyręczając w tym ko-
goś bliskiego,
- pomogę przyjaciółce w opiece nad dziećmi,
- odbuduję jakąś zniszczoną relację.

Warto w taki sposób spojrzeć na swoje po-
stanowienia wielkopostne. Najpierw w świetle 
budowania naszej własnej relacji z Bogiem – 
w końcu to On ma być źródłem wszelkiego 
dobra, wszelkiej miłości w naszym życiu! Na-
stępnie ucząc się rezygnacji z pewnego do-
bra, z własnego komfortu, ucząc się postawy 
ubóstwa tylko ze względu na Boga. I wreszcie 
ofiarowywania, obdarowywania ludzi dobrem, 
obdarowywania miłością.

Paulina Piątkowska
Przedruk posta ze strony uBogacOna

Źródło:
https://www.ubogacona.pl/post/postanowienia-
wielkopostne-jakie

  Sposobów na robienie postanowień jest 
bardzo wiele. Najczęściej intuicyjnie decyduje-
my się na jakieś dobro, do którego możemy 
się zobowiązać. Znane (zwłaszcza dzieciom!) 
są postanowienia o niejedzeniu słodyczy czy 
rzetelnym wypełnianiu obowiązków. Jednak 
dobrze podjęte postanowienia mogą nam po-
móc w prawdziwej przemianie serca, a pewne 
zobowiązania wejść na stałe w codzienność.
   Jak zrobić postanowienia wielkopostne? Po 
pierwsze, warto znaleźć czas na dobry na-
mysł. Po to, by podjąć postanowienie, które 
będzie dobre w moim życiu, na danym etapie i 
dla mojej relacji z Bogiem. Odkrycie tego 
postanowienia może więc chwilę zająć!
    Dlatego zarezerwuj czas tylko dla siebie i 
Boga na spotkanie, na badanie swojego ser-
ca. Zaaranżuj miejsce modlitwy (tak, robienie 
postanowień może być także modlitwą!) w taki 
sposób, aby pomogło Ci w skupieniu. Wyłącz 
telefon, poproś bliskich, aby dali Ci chwilę ci-
szy. Poproś o pomoc Ducha Świętego – aby 
On wskazywał Ci, nad czym w Twoim życiu 
warto teraz popracować, czego się podjąć. 
Naszykuj coś do pisania – postanowienia war-
to spisać i umieścić w miejscu, do którego 
często będziesz mogła w tym Wielkim Poście 
zaglądać. Może zapiszesz je w swoim Kalen-
darzu 2022, notesie albo w formatniku. 

O czym warto pomyśleć?
   Spójrz realnie na swoje możliwości: nie po-
dejmuj się czegoś, czego nie będziesz w sta-
nie wypełnić ze względu na swoje obowiązki. 
Na przykład: jeśli jesteś mamą niemowlęcia 
może być Ci ciężko zająć się dzieckiem, od-
mawiać codziennie cały różaniec, być na 
Mszy świętej i pomagać w świetlicy środowi-
skowej. Ale niech jednocześnie postanowienia 
czegoś od Ciebie wymagają: przecież mają 
być duchowym zmaganiem się!
   I kiedy już wszystko postanowisz, zapiszesz 
i rozplanujesz… podziękuj. I poproś o siłę       
w wypełnianiu tych postanowień i wielkopost-
nym nawróceniu. Umieść je w widocznym dla 
siebie miejscu i zacznij realizować. Każdego 
dnia na nowo. I codziennie wieczorem spraw-
dzaj, co udało Ci się osiągnąć. Zdarzyło się 
coś, przez co nie dotrzymałaś postanowienia? 
Spróbuj kolejnego dnia na nowo. I walcz o ka-
żdy z nich!
   Jak zrobić dobre postanowienia wielko-
postne? Z pomocą przychodzi nam… Koś-
ciół! We fragmencie Ewangelii, odczytywanym 
w Środę Popielcową przypomina triadę „za-
sad”, na których opiera się pokuta kościelna: 
modlitwa, post i jałmużna. I można na nie 
popatrzeć  standardowo:  modlę  się,  czasem   
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nie zjem czegoś (cukierków?), wesprę mate-
rialnie dobre dzieło. Ale Kościół nie przypomi-
na ich po raz kolejny tylko dlatego, że trzeba 
się modlić, pościć i dawać jałmużnę: tutaj naj-
większe znaczenie mają postawy, na które te 
działania wskazują. I to o kształtowanie tych 
właśnie postaw powinnyśmy zatroszczyć się 
w Wielkim Poście.

1. Modlitwa

   Modlitwa jest jedną z najbardziej podstawo-
wych praktyk chrześcijańskich. Pacierz, mo-
dlitwa Pismem świętym, liturgia, modlitwy 
charyzmatyczne, modlitwa myślna… Można 
wymieniać wiele jej rodzajów. Najważniejsze 
jest jednak to, że modlitwa to dialog dwóch 
osób. Dialog dwóch kochających się osób. 
Aby mówić o dialogu, te strony powinny się 
ze sobą spotykać, mieć na to czas oraz… 
znać się.
   Jak wygląda Twoja modlitwa? A może 
najpierw zastanów się, jak wygląda Twoja 
relacja z Najwyższym? Znajdujesz czas na 
spotkania z Nim w czasie niedzielnej Mszy 
świętej? Poznajesz Go w Jego słowie? Prag-
niesz przeróżnych z Nim spotkań? Rozma-
wiasz z Nim w ciągu dnia? Polecasz Mu to, 
co dla Ciebie ważne? Opowiadasz o poraż-
kach i sukcesach? Dziękujesz za błogosła-
wieństwo?
   Spójrz na swoją modlitwę. Pomyśl, czego 
Ci w niej najbardziej brakuje. Co w Twoim 
życiu modlitwy – w budowaniu relacji z Bo-
giem – mogłoby być lepsze, piękniejsze?         
O co chcesz (i możesz) zawalczyć w ciągu 
tego Wielkiego Postu?

Przykładowe postanowienia:

- codziennie rano będę odmawiała jutrznię /
lub np. wieczorem - nieszpory/kompletę,
- praktyka modlitwy różańcowej – codziennie
jedna tajemnica/jedna część,
- chcę regularnie czytać Pismo Święte – będę
codziennie czytać liturgię słowa,
- przeczytam dokładnie jedną księgę Pisma
Świętego w Wielkim Poście (koniecznie wy-
bierz jaką!),
- codziennie wieczorem będę rozważać frag-
ment Ewangelii,
- uczę się dziękczynienia – (np. w każdą
środę) wybiorę się na 15-minutową Adorację,
żeby podziękować za ubiegły tydzień albo
będę codziennie zapisywać, za co jestem
wdzięczna,

- poznaję Jezusa – Msza święta co najmniej
dwa razy na tygodniu (poza niedzielną),
- chcę uświęcać każdą chwilę – będę
odmawiać różaniec, gotując obiad lub modlić
się przy różnych pracach (np. składając pranie,
mogę oddawać Panu moich domowników,
którzy te ubrania noszą),
- będę chodzić na Gorzkie Żale/Drogę Krzyżo-
wą.

2. Post

   Post jest praktyką bardzo logicznie powiąza-
ną z Wielkim Postem – nasuwa się praktycznie 
od razu. Pan Jezus wskazuje na posępnych 
poszczących pouczając, że nie tędy droga. I 
rzeczywiście: w poście nie chodzi o pokazywa-
nie wszystkim wokół, że ja teraz nie będę jadła 
cukierków, bo zaczął się Wielki Post (a że przy 
okazji zniknie kilka centymetrów w talii…). Post 
ma być umartwieniem, niekoniecznie związa-
nym z jedzeniem.
   W poście chodzi przede wszystkim o kształ-
towanie w sobie postawy gotowości zostawie-
nia czegoś, co mam, ze względu na Boga. Za-
chowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych w każdy piątek – oddajemy coś, co 
mogłybyśmy zrobić dla siebie (zjeść pysznego 
kotleta) ze względu na Chrystusa, który właś-
nie w ten dzień tygodnia oddał za nas życie, 
cierpiąc na Krzyżu. Post pomaga nam w ucze-
niu się życia miłością – rezygnujemy z czegoś 
dla nas wygodnego, w zamian za to czyniąc 
coś dobrego. I tak trzeba pamiętać, że jeśli       
w poście decydujesz się zrezygnować z oglą-
dania telewizji, to zamiana tego na dłuższe 
przeglądanie stron internetowych o charakte-
rze rozrywkowym wcale nie będzie miała wy-
miaru postnego!
   Spójrz na swoje życie, na to, co sprawia Ci 
przyjemność, ale nie prowadzi do budowania 
relacji z innymi ludźmi czy z Bogiem. Spójrz, co 
zabiera Ci zbyt wiele czasu, co odciąga Cię od 
naprawdę ważnych spraw. Pamiętaj, żeby nie 
pozbawiać się możliwości odpoczynku czy 
relaksu – drobne przyjemności wcale nie są złe! 
Pomyśl jednak o tych przyjemnościach, które 
mogą sprawić, że zamykasz się w życiu tylko 
na siebie.

Ile czasu spędzasz przed telewizorem lub 
komputerem, zamiast spotkać się z przyjaciół-
mi, porozmawiać z rodziną? A może podej-
mujesz się wielu rzeczy, nieustannie robiąc 
coś dobrego dla innych, ale nie masz czasu 
na swój własny odpoczynek? Może kupujesz 
niepotrzebnie dużo rzeczy (bibelotów, ubrań, 
akcesoriów)? Z czego możesz zrezygnować, 
nie robiąc krzywdy sobie i innym?

Przykładowe postanowienia:
- będę oglądać dziennie/tygodniowo maksy-
malnie jeden odcinek serialu,
- szukam ciszy: zrezygnuję z oglądania telewi-
zji/z korzystania z mediów społecznościowych,
- rezygnuję z tego, co lubię jeść/pić (kawa/je-
dzenie na mieście/słodycze),
- zrezygnuję z aktywności zawodowych/spo-
łecznych, by spędzić zyskany czas z bliskimi,
- przestanę w Wielkim Poście kupować niepo-
trzebne akcesoria domowe,
- nie będę słuchać muzyki albo będę słuchać
tylko konkretnej muzyki, która będzie zgodna    
z klimatem wielkopostnym,
- będę mówić mniej o rzeczach niepotrzeb-
nych/mniej narzekania.

 Wielki Post

Jak wybrać postanowienia wielkopostne?
    Wielki Post - czas nawrócenia i pokuty. W tym okresie zastanawiamy się nad tym, 
kim jesteśmy i jak wygląda nasza relacja z Bogiem. I często podejmujemy też 
wyzwania – postanowienia, które mają nam pomóc przemienić życie i uczynić je 
bardziej uBOGAconym.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

Wiara i rozum.

Fot. Elżbieta Wrotek

się jako autentyczna dziedzina wiedzy. Inte-
llectus fidei wyjaśnia tę prawdę nie tylko 
przez to, że ukazuje struktury logiczne i poję-
ciowe twierdzeń, z których składa się naucza-
nie Kościoła, ale także i przede wszystkim 
przez to, że podkreśla zawartą w nich zbaw-
czą treść, przeznaczoną dla pojedynczego 
człowieka i dla ludzkości. Cały zbiór tych 
twierdzeń pozwala wierzącemu poznać histo-
rię zbawienia, której ukoronowaniem jest oso-
ba Jezusa Chrystusa i Jego tajemnica pas-
chalna. W tę tajemnicę chrześcijanin włącza 
się wyrażając przyzwolenie wiary.
Ze swej strony teologia dogmatyczna musi 
umieć wyrazić uniwersalny sens tajemnicy 
Boga w Trójcy Jedynego oraz ekonomii zba-
wienia zarówno w sposób narracyjny, jak i 
przede wszystkim w formie argumentów. Mu-
si to zatem uczynić posługując się ukształ-
towanymi w sposób krytyczny pojęciami, któ-
re są powszechnie komunikowalne. Bez 
udziału filozofii nie można by bowiem wyja-
śnić takich zagadnień teologicznych, jak — 
na przykład — język opisujący Boga, relacje 
osobowe w łonie Trójcy, stwórcze działanie 
Boga w świecie, relacja między Bogiem a 
człowiekiem, tożsamość Chrystusa, który jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowie-
kiem. To samo można powiedzieć o różnych 
kwestiach z dziedziny teologii moralnej, gdzie 
bezpośrednio stosowane są takie pojęcia, jak 
prawo moralne, sumienie, wolność, odpowie-
dzialność osobista, wina itp., których definicje 
określa się na płaszczyźnie etyki filozoficznej.

64. Słowo Boże skierowane jest do każdego 
człowieka, w każdym czasie i we wszystkich
częściach ziemi, człowiek zaś jest z natury filo-
zofem. Teologia, ze swej strony, rozwija w 
sposób świadomy i naukowy rozumienie tegoż 
słowa w świetle wiary, nie może się za-tem 
obyć bez relacji z systemami filozoficzny-mi 
wypracowanymi w ciągu wieków, a to ze
względu na pewne procedury, które stosuje,
oraz na zadania, jakie ma do wykonania. Nie 
zamierzam tu wskazywać teologom konkret-
nych metodologii, nie należy to bowiem do
kompetencji Magisterium, ale raczej przypom-
nieć pewne specyficzne zadania teologii, któ-
rych realizacja wymaga odwołania się do myśli 
filozoficznej ze względu na naturę samego
objawionego słowa.
65. Struktura teologii jako nauki wiary ukształ-
towana jest przez podwójną zasadę metodolo-
giczną: auditus fidei i intellectus fidei. W świe-
tle pierwszej z nich teologia przyswaja sobie 
treści Objawienia, w miarę jak są one stopnio-
wo wyjaśniane przez Świętą Tradycję, Pismo 
Święte i żywy Urząd Nauczycielski Kościo-
ła88. Stosując drugą zasadę, teologia stara się 
spełnić specyficzne wymogi rozumu przez ref-
leksję spekulatywną.
66. 66. W odniesieniu do intellectus fidei, nale-
ży przede wszystkim zauważyć, że Boża Pra-
wda, «ukazana nam w Piśmie Świętym i właś-
ciwie tłumaczona przez nauczanie Kościo-
ła»89, jest sama w sobie zrozumiała, odznacza 
się bowiem taką logiczną spójnością, że jawi 

67. Teologia fundamentalna jako dyscyplina, 
której zadaniem jest uzasadnienie wiary (por. 
1 P 3, 15), powinna starać się usprawiedliwić 
i wyjaśnić relację między wiarą a refleksją 
filozoficzną. Już Sobór Watykański I, nawią-
zując do nauczania Pawłowego (por. Rz 1, 
19-20), zwrócił uwagę na fakt, że istnieją pra-
wdy dostępne poznaniu naturalnemu, a za-
tem filozoficznemu. Poznanie ich stanowi nie-
zbędny warunek przyjęcia Bożego Objawie-
nia. Badając Objawienie i jego wiarygodność, 
a zarazem odpowiadający mu akt wiary, teo-
logia fundamentalna winna wykazać, jak        
w świetle poznania uzyskanego dzięki wierze 
można dostrzec pewne prawdy, do których 
rozum dochodzi już w drodze samodzielnego 
poszukiwania. Objawienie nadaje im pełny 
sens, kierując je ku bogactwu objawionej 
tajemnicy, w której znajdują one swój ostate-
czny cel. Jako przykład można tu podać na-
turalne poznanie Boga, możliwość odróżnie-
nia Bożego Objawienia od innych zjawisk lub 
uznania jego wiarygodności, zdolność ludz-
kiego języka do opisania w sposób znaczący 
i prawdziwy także tego, co przekracza wszel-
kie ludzkie doświadczenie. Wszystkie te pra-
wdy skłaniają umysł do uznania, że rzeczy-
wiście istnieje droga przygotowująca go do 
wiary, którą może dojść do przyjęcia Obja-
wienia, nie uchybiając w niczym swoim zasa-
dom ani też własnej autonomii90.
Teologia fundamentalna powinna wykazać 
wewnętrzną zgodność między wiarą a jej fun-
damentalną potrzebą wyrażania się za pośre-
dnictwem rozumu zdolnego dać swoje przy-
zwolenie w sposób całkowicie wolny. Dzięki 
temu wiara będzie mogła «w pełni ukazać 
drogę rozumowi szczerze poszukującemu 
prawdy»91. 
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ROZDZIAŁ VI   WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Nauka wiary a wymogi rozumu filozoficznego

3. Jałmużna

   Jałmużna kojarzy się z ofiarowaniem oso-
bom potrzebującym jakichś dóbr material-
nych: oddanie starych ubrań do schroniska 
dla bezdomnych, ofiarowanie kilku złotych na 
dobry cel, kupienie kanapki komuś biednemu. 
Jednak w jałmużnie chodzi o dzielenie się nie-
koniecznie środkami materialnymi. Celem 
jałmużny jest wypracowanie w sobie postawy 
dawania, tej bezinteresownej miłości, która 
staje się ofiarą. Uczymy się tej miłości patrząc 
na Chrystusa – który właśnie nią natchniony 
oddaje nam wszystko, umierając za nas na 
Krzyżu.

   Jak wygląda Twoje dawanie? Czy potrafisz 
uczynić względem kogoś gest miłości, oddać 
coś tylko dlatego, że ktoś tego potrzebuje – a 
nie Tobie zbywa? Czy potrafisz dzielić się z 
ludźmi swoimi talentami i czasem? Czy może 
uciekasz, gdy ktoś potrzebuje Twojej pom-
ocy? Albo pomagasz, bo wypada, bo źle się 
czujesz nie pomagając?

   Spójrz na swoje dawanie. Ile w nim miłości, 
a ile przymusu czy powinności? Co możesz 
zrobić, aby pomału, drobnymi gestami uczyć 
się chrześcijańskiej jałmużny: daru miłości?
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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.
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 Przykładowe postanowienia:

- będę częściej rozmawiać z przyjaciółmi
(konkretny plan, np. raz/dwa razy w tygodniu 
telefon; spotkanie),
- wesprę organizację charytatywną,
- zaangażuję się w wolontariat,
- posprzątam łazienkę, wyręczając w tym ko-
goś bliskiego,
- pomogę przyjaciółce w opiece nad dziećmi,
- odbuduję jakąś zniszczoną relację.

Warto w taki sposób spojrzeć na swoje po-
stanowienia wielkopostne. Najpierw w świetle 
budowania naszej własnej relacji z Bogiem – 
w końcu to On ma być źródłem wszelkiego 
dobra, wszelkiej miłości w naszym życiu! Na-
stępnie ucząc się rezygnacji z pewnego do-
bra, z własnego komfortu, ucząc się postawy 
ubóstwa tylko ze względu na Boga. I wreszcie 
ofiarowywania, obdarowywania ludzi dobrem, 
obdarowywania miłością.

Paulina Piątkowska
Przedruk posta ze strony uBogacOna

Źródło:
https://www.ubogacona.pl/post/postanowienia-
wielkopostne-jakie

Sposobów na robienie postanowień jest 
bardzo wiele. Najczęściej intuicyjnie decyduje-
my się na jakieś dobro, do którego możemy 
się zobowiązać. Znane (zwłaszcza dzieciom!) 
są postanowienia o niejedzeniu słodyczy czy 
rzetelnym wypełnianiu obowiązków. Jednak 
dobrze podjęte postanowienia mogą nam po-
móc w prawdziwej przemianie serca, a pewne 
zobowiązania wejść na stałe w codzienność.

Jak zrobić postanowienia wielkopostne? Po 
pierwsze, warto znaleźć czas na dobry na-
mysł. Po to, by podjąć postanowienie, które 
będzie dobre w moim życiu, na danym etapie i 
dla mojej relacji z Bogiem. Odkrycie tego 
postanowienia może więc chwilę zająć!

Dlatego zarezerwuj czas tylko dla siebie i 
Boga na spotkanie, na badanie swojego ser-
ca. Zaaranżuj miejsce modlitwy (tak, robienie 
postanowień może być także modlitwą!) w taki 
sposób, aby pomogło Ci w skupieniu. Wyłącz 
telefon, poproś bliskich, aby dali Ci chwilę ci-
szy. Poproś o pomoc Ducha Świętego – aby 
On wskazywał Ci, nad czym w Twoim życiu 
warto teraz popracować, czego się podjąć. 
Naszykuj coś do pisania – postanowienia war-
to spisać i umieścić w miejscu, do którego 
często będziesz mogła w tym Wielkim Poście 
zaglądać. Może zapiszesz je w swoim Kalen-
darzu 2022, notesie albo w formatniku. 

O czym warto pomyśleć?
Spójrz realnie na swoje możliwości: nie po-

dejmuj się czegoś, czego nie będziesz w sta-
nie wypełnić ze względu na swoje obowiązki. 
Na przykład: jeśli jesteś mamą niemowlęcia 
może być Ci ciężko zająć się dzieckiem, od-
mawiać codziennie cały różaniec, być na 
Mszy świętej i pomagać w świetlicy środowi-
skowej. Ale niech jednocześnie postanowienia 
czegoś od Ciebie wymagają: przecież mają 
być duchowym zmaganiem się!

I kiedy już wszystko postanowisz, zapiszesz 
i rozplanujesz… podziękuj. I poproś o siłę      
w wypełnianiu tych postanowień i wielkopost-
nym nawróceniu. Umieść je w widocznym dla 
siebie miejscu i zacznij realizować. Każdego 
dnia na nowo. I codziennie wieczorem spraw-
dzaj, co udało Ci się osiągnąć. Zdarzyło się 
coś, przez co nie dotrzymałaś postanowienia? 
Spróbuj kolejnego dnia na nowo. I walcz o ka-
żdy z nich!

Jak zrobić dobre postanowienia wielko-
postne? Z pomocą przychodzi nam… Koś-
ciół! We fragmencie Ewangelii, odczytywanym 
w Środę Popielcową przypomina triadę „za-
sad”, na których opiera się pokuta kościelna: 
modlitwa, post i jałmużna. I można na nie 
popatrzeć standardowo: modlę się, czasem   
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nie zjem czegoś (cukierków?), wesprę mate-
rialnie dobre dzieło. Ale Kościół nie przypomi-
na ich po raz kolejny tylko dlatego, że trzeba 
się modlić, pościć i dawać jałmużnę: tutaj naj-
większe znaczenie mają postawy, na które te 
działania wskazują. I to o kształtowanie tych 
właśnie postaw powinnyśmy zatroszczyć się 
w Wielkim Poście.

1. Modlitwa

Modlitwa jest jedną z najbardziej podstawo-
wych praktyk chrześcijańskich. Pacierz, mo-
dlitwa Pismem świętym, liturgia, modlitwy 
charyzmatyczne, modlitwa myślna… Można 
wymieniać wiele jej rodzajów. Najważniejsze 
jest jednak to, że modlitwa to dialog dwóch 
osób. Dialog dwóch kochających się osób. 
Aby mówić o dialogu, te strony powinny się 
ze sobą spotykać, mieć na to czas oraz… 
znać się.

Jak wygląda Twoja modlitwa? A może 
najpierw zastanów się, jak wygląda Twoja 
relacja z Najwyższym? Znajdujesz czas na 
spotkania z Nim w czasie niedzielnej Mszy 
świętej? Poznajesz Go w Jego słowie? Prag-
niesz przeróżnych z Nim spotkań? Rozma-
wiasz z Nim w ciągu dnia? Polecasz Mu to, 
co dla Ciebie ważne? Opowiadasz o poraż-
kach i sukcesach? Dziękujesz za błogosła-
wieństwo?

Spójrz na swoją modlitwę. Pomyśl, czego 
Ci w niej najbardziej brakuje. Co w Twoim 
życiu modlitwy – w budowaniu relacji z Bo-
giem – mogłoby być lepsze, piękniejsze?         
O co chcesz (i możesz) zawalczyć w ciągu 
tego Wielkiego Postu?

Przykładowe postanowienia:

- codziennie rano będę odmawiała jutrznię /
lub np. wieczorem - nieszpory/kompletę,
- praktyka modlitwy różańcowej – codziennie
jedna tajemnica/jedna część,
- chcę regularnie czytać Pismo Święte – będę
codziennie czytać liturgię słowa,
- przeczytam dokładnie jedną księgę Pisma
Świętego w Wielkim Poście (koniecznie wy-
bierz jaką!),
- codziennie wieczorem będę rozważać frag-
ment Ewangelii,
- uczę się dziękczynienia – (np. w każdą
środę) wybiorę się na 15-minutową Adorację, 
żeby podziękować za ubiegły tydzień albo 
będę codziennie zapisywać, za co jestem 
wdzięczna,

- poznaję Jezusa – Msza święta co najmniej
dwa razy na tygodniu (poza niedzielną),
- chcę uświęcać każdą chwilę – będę
odmawiać różaniec, gotując obiad lub modlić
się przy różnych pracach (np. składając pranie,
mogę oddawać Panu moich domowników,
którzy te ubrania noszą),
- będę chodzić na Gorzkie Żale/Drogę Krzyżo-
wą.

2. Post

Post jest praktyką bardzo logicznie powiąza-
ną z Wielkim Postem – nasuwa się praktycznie 
od razu. Pan Jezus wskazuje na posępnych 
poszczących pouczając, że nie tędy droga. I 
rzeczywiście: w poście nie chodzi o pokazywa-
nie wszystkim wokół, że ja teraz nie będę jadła 
cukierków, bo zaczął się Wielki Post (a że przy 
okazji zniknie kilka centymetrów w talii…). Post 
ma być umartwieniem, niekoniecznie związa-
nym z jedzeniem.

W poście chodzi przede wszystkim o kształ-
towanie w sobie postawy gotowości zostawie-
nia czegoś, co mam, ze względu na Boga. Za-
chowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych w każdy piątek – oddajemy coś, co 
mogłybyśmy zrobić dla siebie (zjeść pysznego 
kotleta) ze względu na Chrystusa, który właś-
nie w ten dzień tygodnia oddał za nas życie, 
cierpiąc na Krzyżu. Post pomaga nam w ucze-
niu się życia miłością – rezygnujemy z czegoś 
dla nas wygodnego, w zamian za to czyniąc 
coś dobrego. I tak trzeba pamiętać, że jeśli       
w poście decydujesz się zrezygnować z oglą-
dania telewizji, to zamiana tego na dłuższe 
przeglądanie stron internetowych o charakte-
rze rozrywkowym wcale nie będzie miała wy-
miaru postnego!

Spójrz na swoje życie, na to, co sprawia Ci 
przyjemność, ale nie prowadzi do budowania 
relacji z innymi ludźmi czy z Bogiem. Spójrz, co 
zabiera Ci zbyt wiele czasu, co odciąga Cię od 
naprawdę ważnych spraw. Pamiętaj, żeby nie 
pozbawiać się możliwości odpoczynku czy 
relaksu – drobne przyjemności wcale nie są złe! 
Pomyśl jednak o tych przyjemnościach, które 
mogą sprawić, że zamykasz się w życiu tylko 
na siebie.

   Ile czasu spędzasz przed telewizorem lub 
komputerem, zamiast spotkać się z przyjaciół-
mi, porozmawiać z rodziną? A może podej-
mujesz się wielu rzeczy, nieustannie robiąc 
coś dobrego dla innych, ale nie masz czasu 
na swój własny odpoczynek? Może kupujesz 
niepotrzebnie dużo rzeczy (bibelotów, ubrań, 
akcesoriów)? Z czego możesz zrezygnować, 
nie robiąc krzywdy sobie i innym?

Przykładowe postanowienia:
- będę oglądać dziennie/tygodniowo maksy-
malnie jeden odcinek serialu,
- szukam ciszy: zrezygnuję z oglądania telewi-
zji/z korzystania z mediów społecznościowych,
- rezygnuję z tego, co lubię jeść/pić (kawa/je-
dzenie na mieście/słodycze),
- zrezygnuję z aktywności zawodowych/spo-
łecznych, by spędzić zyskany czas z bliskimi,
- przestanę w Wielkim Poście kupować niepo-
trzebne akcesoria domowe,
- nie będę słuchać muzyki albo będę słuchać
tylko konkretnej muzyki, która będzie zgodna    
z klimatem wielkopostnym,
- będę mówić mniej o rzeczach niepotrzeb-
nych/mniej narzekania.

Wielki Post - czas nawrócenia i pokuty. W tym okresie zastanawiamy się nad tym, 
kim jesteśmy i jak wygląda nasza relacja z Bogiem. I często podejmujemy też 
wyzwania – postanowienia, które mają nam pomóc przemienić życie i uczynić je 
bardziej uBOGAconym.

Wielki Post

Jak wybrać postanowienia wielkopostne?

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

Wiara i rozum.

Fot. Elżbieta Wrotek

się jako autentyczna dziedzina wiedzy. Inte-
llectus fidei wyjaśnia tę prawdę nie tylko 
przez to, że ukazuje struktury logiczne i poję-
ciowe twierdzeń, z których składa się naucza-
nie Kościoła, ale także i przede wszystkim 
przez to, że podkreśla zawartą w nich zbaw-
czą treść, przeznaczoną dla pojedynczego 
człowieka i dla ludzkości. Cały zbiór tych 
twierdzeń pozwala wierzącemu poznać histo-
rię zbawienia, której ukoronowaniem jest oso-
ba Jezusa Chrystusa i Jego tajemnica pas-
chalna. W tę tajemnicę chrześcijanin włącza 
się wyrażając przyzwolenie wiary.
Ze swej strony teologia dogmatyczna musi 
umieć wyrazić uniwersalny sens tajemnicy 
Boga w Trójcy Jedynego oraz ekonomii zba-
wienia zarówno w sposób narracyjny, jak i 
przede wszystkim w formie argumentów. Mu-
si to zatem uczynić posługując się ukształ-
towanymi w sposób krytyczny pojęciami, któ-
re są powszechnie komunikowalne. Bez 
udziału filozofii nie można by bowiem wyja-
śnić takich zagadnień teologicznych, jak — 
na przykład — język opisujący Boga, relacje 
osobowe w łonie Trójcy, stwórcze działanie 
Boga w świecie, relacja między Bogiem a 
człowiekiem, tożsamość Chrystusa, który jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowie-
kiem. To samo można powiedzieć o różnych 
kwestiach z dziedziny teologii moralnej, gdzie 
bezpośrednio stosowane są takie pojęcia, jak 
prawo moralne, sumienie, wolność, odpowie-
dzialność osobista, wina itp., których definicje 
określa się na płaszczyźnie etyki filozoficznej.

64. Słowo Boże skierowane jest do każdego
człowieka, w każdym czasie i we wszystkich
częściach ziemi, człowiek zaś jest z natury filo-
zofem. Teologia, ze swej strony, rozwija w
sposób świadomy i naukowy rozumienie tegoż
słowa w świetle wiary, nie może się za-tem
obyć bez relacji z systemami filozoficzny-mi
wypracowanymi w ciągu wieków, a to ze
względu na pewne procedury, które stosuje,
oraz na zadania, jakie ma do wykonania. Nie
zamierzam tu wskazywać teologom konkret-
nych metodologii, nie należy to bowiem do
kompetencji Magisterium, ale raczej przypom-
nieć pewne specyficzne zadania teologii, któ-
rych realizacja wymaga odwołania się do myśli
filozoficznej ze względu na naturę samego
objawionego słowa.
65. Struktura teologii jako nauki wiary ukształ-
towana jest przez podwójną zasadę metodolo-
giczną: auditus fidei i intellectus fidei. W świe-
tle pierwszej z nich teologia przyswaja sobie
treści Objawienia, w miarę jak są one stopnio-
wo wyjaśniane przez Świętą Tradycję, Pismo
Święte i żywy Urząd Nauczycielski Kościo-
ła88. Stosując drugą zasadę, teologia stara się
spełnić specyficzne wymogi rozumu przez ref-
leksję spekulatywną.
66. 66. W odniesieniu do intellectus fidei, nale-
ży przede wszystkim zauważyć, że Boża Pra-
wda, «ukazana nam w Piśmie Świętym i właś-
ciwie tłumaczona przez nauczanie Kościo-
ła»89, jest sama w sobie zrozumiała, odznacza
się bowiem taką  logiczną  spójnością,  że  jawi

67. Teologia fundamentalna jako dyscyplina,
której zadaniem jest uzasadnienie wiary (por.
1 P 3, 15), powinna starać się usprawiedliwić
i wyjaśnić relację między wiarą a refleksją
filozoficzną. Już Sobór Watykański I, nawią-
zując do nauczania Pawłowego (por. Rz 1,
19-20), zwrócił uwagę na fakt, że istnieją pra-
wdy dostępne poznaniu naturalnemu, a za-
tem filozoficznemu. Poznanie ich stanowi nie-
zbędny warunek przyjęcia Bożego Objawie-
nia. Badając Objawienie i jego wiarygodność,
a zarazem odpowiadający mu akt wiary, teo-
logia fundamentalna winna wykazać, jak
w świetle poznania uzyskanego dzięki wierze
można dostrzec pewne prawdy, do których
rozum dochodzi już w drodze samodzielnego
poszukiwania. Objawienie nadaje im pełny
sens, kierując je ku bogactwu objawionej
tajemnicy, w której znajdują one swój ostate-
czny cel. Jako przykład można tu podać na-
turalne poznanie Boga, możliwość odróżnie-
nia Bożego Objawienia od innych zjawisk lub
uznania jego wiarygodności, zdolność ludz-
kiego języka do opisania w sposób znaczący
i prawdziwy także tego, co przekracza wszel-
kie ludzkie doświadczenie. Wszystkie te pra-
wdy skłaniają umysł do uznania, że rzeczy-
wiście istnieje droga przygotowująca go do
wiary, którą może dojść do przyjęcia Obja-
wienia, nie uchybiając w niczym swoim zasa-
dom ani też własnej autonomii90.
Teologia fundamentalna powinna wykazać 
wewnętrzną zgodność między wiarą a jej fun-
damentalną potrzebą wyrażania się za pośre-
dnictwem rozumu zdolnego dać swoje przy-
zwolenie w sposób całkowicie wolny. Dzięki 
temu wiara będzie mogła «w pełni ukazać 
drogę rozumowi szczerze poszukującemu 
prawdy»91. 

https://www.ubogacona.pl/post/postanowienia-wielkopostne-jakie
https://www.ubogacona.pl/post/postanowienia-wielkopostne-jakie
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Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie od-
prawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych po-
lecanych w wypominkach rocznych.

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. 

Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w niedzielę, 3 kwietnia, będą trwały do śro-
dy 6 kwietnia br. W tych dniach druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek, wto-
rek i środę będzie odprawiana o godz. 
19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. 
Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. 
chcemy umo-żliwić udział w rekolekcjach 
osobom, które wracają później z pracy. 
Rekolekcje popro-wadzi ks. Rafał Urbiak.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis.

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

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

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

Ks. dr Waldemar R. Macko

W tym roku nie bedzie rekolekcji wielkopo-
stnych dla dzieci ze szkół podstawowych i 
młodzieży licealnej. Przed świętami zorga-
nizowany będzie jeden dzień skupienia       
z możliwością spowiedzi. Szczegółowe in-
formacje zostaną podane w późniejszym 
terminie. 

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.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, roz-
prowadza świece Wielkanocne. 

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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K O M E N T A R Z
Znamy powiedzenie „czas to pieniądz”. 

Kard. Wyszyński zwykł mawiać: „czas to 
miłość”. Dwa różne opisy tej samej rze-
czywistości i dwa różne jej rozumienia. 
Różnica między nimi jest podobna do tej, 
jaka jest między egoizmem, a altruiz-
mem. Albo jesteśmy skoncentrowani na 
sobie i doczesności, albo też żyjemy dla 
innych, przychodząc im z pomocą, aby 
przez to wypełniać wolę Boga. 

Powtarzające się wezwanie do nawró-
cenia jest przypomnieniem, że czas życia 
ziemskiego jest darem. Wyłącznie od nas 
samych zależy, jak ten dar wykorzysta-
my.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 3, 1-8a. 13-15

Czytanie z Księgi Wyjścia: Gdy Mojżesz pasł 
owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana 
Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni 
i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 
mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze 
środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew 
płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy 
Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, że-
by się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan 
ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał 
Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, 
Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto je-
stem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! 
Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na któ-
rym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział 
jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, 
Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bo-
wiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: 
«Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 
mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań 
jego na ciemięzców, znam więc jego ucie-
miężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk 
Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi 
żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 
w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu: 
«Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg 
ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy 
oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im 
mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Moj-
żeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: 
«Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał 
mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 
«Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje 
na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze 
pokolenia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię 
Jego. Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, * 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, * 
swoje dzieła synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

AKLAMACJA 
Mt 4, 17

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest 
królestwo niebieskie.

EWANGELIA  
Łk 13, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowie-
dział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajca-
mi niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynaj-
mniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I 
opowiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogro-
dnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i 
szukam owocu na tym figowcu, a nie znajdu-
ję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjała-
wia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jesz-
cze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i 
obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli 
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 10, 1-6. 10-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Nie chciałbym, bracia, 
byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy 
co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy 
przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni 
w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszy-
scy też spożywali ten sam pokarm duchowy i 
pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzy-
szącej im duchowej skały, a skałą był Chry-
stus. Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało 
się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za 
przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do 
złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, 
jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytra-
ceni przez dokonującego zagłady. A wszystko 
to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu 
nas, których dosięga kres czasów. Niech prze-
to ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie 
upadł.

Oto słowo Boże

Środki uzyskane z tego tytułu przeznacza-
ne są na potrzeby najuboższych dzieci. 
Caritas AW dofinansowuje Świetlice Śro-
dowisko-we, wyjazdy wakacyjne, funduje 
Stypendia Naukowe dla dzieci i młodzieży. 
Świece Caritas będzie można nabyć 
przed kościołem począwszy od przyszłej 
niedzieli.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety sy-
nodalnej. Ankietę można pobrać skanując 
kod QR z plakatu umieszczonego na 
drzwiach kościoła i w gablocie oraz ze 
strony internetowej parafii, gdzie można 
wypełnić ankietę także on-line.
Dziś i w następną niedzielę członkowie 
Kół Żywego Różańca zbierają ofiary na 
kwiaty do Grobu Pańskiego.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3390 PLN 
na pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać.
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REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE
3-6 kwietnia 2022 r.

Msze święte 
w poniedziałek, wtorek i środę 

o godz. 17.00 i 19.00
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