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W Klimatach:

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.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Uroczysta proce-
sja z palmami odbędzie się przed Mszą       
o godz. 10.00. Uroczyste wejście i poświę-
cenie palm odbędzie się przed każdą Mszą 
św.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorz-
kich Żalach można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Zapraszamy dziewczynki i chłopców do 
udziału w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę 
Wielkanocną o godz. 6.00. 
Z sakramenty pokuty będzie można skorzy-
stać codziennie od Wielkiego Poniedziałku 
do Wielkiej Środy, od godz. 16.00. Prosimy 
nie odkładać spowiedzi na święta, które 
rozpoczynamy Świętym Triduum Paschal-
nym w Wielki Czwartek.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eu-
charystii. Przed południem wszyscy kapłani, 
pod przewodnictwem biskupa, sprawują 
Mszę św. z poświęceniem olejów krzyżma i 
chorych w Archikatedrze Warszawskiej.        
W tym dniu w kościołach parafialnych spra-
wuje się jedną Mszę św. W naszym koś-
ciele Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będzie-
my sprawować o godz. 18.00. Po Mszy św. 
przeniesiemy Najświętszy Sakrament do 
Kaplicy Przechowania. Adoracja, którą 
poprowadzą zespoły parafialne, będzie 
trwała do godz. 22.00.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapra-
szamy do wspólnej modlitwy porannej zwa-
nej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę roz-
poczniemy o godz. 7.00. w kościele.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00. 

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan Bóg 
mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym sło-
wem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofną-
łem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 
moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan 
Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły 
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak 
głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie 
patrzą, *  wykrzywiają wargi i potrząsają 
głowami:  «Zaufał Panu, niech go Pan 
wyzwoli, * niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, * 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, * 
policzyć mogę wszystkie moje kości.

6.

9.   

AKLAMACJA 
Por. Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg 
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię.

EWANGELIA  
Łk 22,14 – 23,56

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa we-
dług Świętego Łukasza:
+ – słowa Chrystusa 
E. – słowa Ewangelisty 
I. – słowa innych osób pojedynczych 
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Ostatnia Pascha
E. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce
u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do
nich:+ Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z
wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powia-
dam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się
spełni w królestwie Bożym.
E. Potem wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, rzekł: + Weźcie go i podzielcie mię-
dzy siebie; albowiem powiadam wam: odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.
Dalsza część Męki Pańskiej nie jest wydrukowa-
na, zachęcamy do uważnego słuchania podczas 
Mszy Świętej.

Ciemna Jutrznia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Fragment Dzienniczka św. Siostry 
Faustyny (Dz 1541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Palmy wielkanocne   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 4

K O M E N T A R Z
Nasz Bóg jest Bogiem ukrytym. Przyjmuje 

postać sługi, stając się podobnym do ludzi. 
Dlatego tak wielu sądziło, że może Jezusa 
wpisać we własne plany i oczekiwania. Czynił 
to rozkrzyczany i pełen radości tłum, czynili to 
faryzeusze i Piłat skazujący Chrystusa, czyni-
my to i my. 

Wobec tych ludzkich kalkulacji On nadal mi-
lczy. W tej ciszy jednak nie ukazuje słabości. 
W niej objawia się cierpliwa Miłość, która jest 
gotowa zapłacić najwyższą cenę dla naszego 
wyzwolenia z własnych pomysłów na życie, w 
których jesteśmy gotowi słuchać boga na-
szych wyobrażeń. 

Potrzeba, abyśmy odkryli Tego, który staje 
w naszej codzienności tak bardzo niepozorny, 
który zdaje się milczeć wobec krzyku grzechu 
i słabości. Odkryć Miłość, która daje się 
przybić do krzyża, aby być z nami do końca, 
nawet jak będzie niezrozumiała i odrzucona. 
Jezus wie, że ostatecznie tylko taka pozornie 
słaba i milcząca Miłość, jest w stanie odkryć 
prawdziwe oblicze wszechmocy Boga. 

Ks. Maciej Czapliński

Wielki Piątek 
i  Wielka Sobota

godz. 7.00. w kościele.

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy porannej zwanej 
Ciemną Jutrznią. 

Fragment Dzienniczka 
św. Siostry Faustyny

- Córko Moja zachęcaj dusze do odmawia-
nia tej koronki, którą ci podałem. Przez od-
mawianie tej koronki podoba Mi się dać 
wszystko, o co Mnie prosić będą. Zatwar-
dziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, 
napełnię ich dusze spokojem, a godzina ich 
śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla 
dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna 
ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni 
przed jej oczyma duszy cała przepaść nę-
dzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpa-
cza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona 
Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia 
ukochanej matki. Dusze te mają pierwsze-
ństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że 
żadna dusza, która wzywała miłosierdzia 
Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała 
zawstydzeni (Dz 1541).

4.  10.

11.

 12.

 13.

14.

15.

16.

Rozważania męki Pańskiej przy stacjach 
kalwarii wilanowskiej prowadzić będą 
przedstawiciele poszczególnych grup 
parafialnych.
W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu 
rozważamy mękę Pana Jezusa i adoruje-
my krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpo-
cznie się o godz. 17.00. Po liturgii adora-
cję Pana Jezusa w Grobie poprowadzą 
Siostry Pasjonistki. Przypominamy, że        
w tym dniu obowiązuje post ścisły.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę 
od godz. 8.00 do 19.00. U naszych mini-
strantów będzie można zaopatrzyć się        
w wodę święconą. 
Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy    
o godz. 20.00.
Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego o godz. 6.00. 
Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30; 
10.00; 11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następujące-
go porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00.
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki 
Boskiej Miłosiernej zwraca się z prośbą do 
wszystkich pragnących zanurzyć się          
w Bożym Miłosierdziu o odprawienie 
przed świętem Miłosierdzia, indywidualnie 
w ciszy własnego serca, nowenny którą 
nakazał Pan Jezus w objawieniach św. 
Siostrze Faustynie słowami: ,,Pragnę, 
abyś przez te dziewięć dni sprowadzała 
dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by 
zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, 
jakiej potrzebują na trudy życia, a szcze-
gólnie w śmierci godzinie.’’ Nowennę roz-
poczynamy w Wielki Piątek, 15 kwietnia, a  

EWANGELIA  
Łk 19, 28-40

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozoli-
my. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku 
górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest 
naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie 
uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A 
gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązuje-
cie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im 
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali 
ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie 
oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I 
przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy 
na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. 
Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy 
całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić rado-
śnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I 
mówili głosem donośnym: «Błogosławiony 
Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój 
w niebie i chwała na wysokościach». Lecz 
niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim 
uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci 
umilkną, kamienie wołać będą».

Oto Słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Aposto-
ła do Filipian: Chrystus Jezus, istniejąc        
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobno-
ści, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, staj-
ąc się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej 
postaci uznany za człowieka, uniżył samego 
siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – 
i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go 
nad wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku 
chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

Dzielą między siebie moje szaty * 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, * 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię * 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, † 
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, * 
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

10.04.-8.05.2022 
Módlmy się za nieuleczalnie 

chorych, aby całą ufność            
i nadzieję pokładali 

w miłosierdziu Bożym.

7.

a kończymy w sobotę 23 kwietnia przed 
Świętem Miłosierdzia.

Koła Żywego Rózańca zapraszają na codzie-
nna modlitwę różańcową w intencji pokoju na 
świecie a zwałaszcza w Ukrainie. Modlitwę 
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne od poniedziałku do piątku o godz. 
16.30. W sobotę o godz. 11.30., a w niedzielę 
o godz. 14.00.

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1700 PLN na 
paczki świąteczne dla najuboższych rodzin 
z naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

http://www.parafiawilanow.pl
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radości.

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. 
Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzone-
go w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia 
bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego 
Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy 
rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wo-
łając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Palmy 
w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe 
z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za 
krzyże i obrazy, by strzegły domu od niesz-
część i zapewniały błogosławieństwo Boże. 
Jak wspomina pani Krystyna Kolbuszowska z 
Trzebnicy, tradycje Niedziel Palmowej są 
bardzo bogate: - Pamiętam, jak uroczyście 
przeżywano Niedzielę Palmową na Kresach. 
Tato, po porannej Mszy św. i po poświęceniu 
przygotowanych przez nas palm, szedł na 
pola i wtykał gałązki w ziemię, by Pan Bóg 
strzegł zasiewów i plonów przed gradem, 
suszą i nadmiernym deszczem. Mama zatyka-
ła je też za wszystkie święte obrazy w domu, 
by zapewniały błogosławieństwo Boże. Potem 
był uroczysty obiad i wspólne czytanie Pisma 
Świętego. Rodzice tłumaczyli mnie i mojemu 
rodzeństwu, że zaczął się najważniejszy 
tydzień w roku, że przed nami wielkie święta. 
Wielka szkoda, że dziś te tradycje zanikają, 
chociaż wiem, że na Dolnym Śląsku są 
jeszcze rodziny, szczególnie te z kresowymi 
korzeniami, które starają się je kultywować.

Wielki Poniedziałek
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygod-
nia są dniami szczególnie poświęconymi sa-
kramentowi pojednania - nie wyróżniają się 
niczym, jeśli chodzi o liturgię. Warto więc, je-
żeli ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się 
wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce. - 
Nie zostawiajmy spowiedzi na ostatnią chwilę 
- przekonuje ks. inf. Adam Drwięga, proboszcz
wrocławskiej katedry. - Jak najwcześniej sko-
rzystajmy z sakramentu pokuty w naszych
parafiach. Kiedy wierni spowiadają się w cza-
sie Triduum Paschalnego, nie mają szans na
głębokie przeżycie tych wyjątkowych liturgii.
Stoją w długich kolejkach, nie skupiają się na
celebracji, nie wchodzą w ten szczególny
czas. A naprawdę inaczej się przeżywa Świę-
ta, kiedy Chrystus Zmartwychwstały jest          
w nas.

Wielki Wtorek
Dla niektórych Wielki Wtorek niczym nie różni 
się od pozostałych dni w roku, ale są osoby, 
takie jak psycholog Elżbieta Łozińska, dla któ-
których to czas wyjątkowy: - Jak sama nazwa 
wskazuje Wielki Tydzień obejmuje siedem dni, 
nie tylko Triduum Paschalne. 

W dzielnicy Wilanów jest kilka miejsc, które 
upamiętniają oficerów Wojska Polskiego za-
mordowanych w Związku Radzieckim na 
Nieludzkiej Ziemi.
Tablica upamiętniająca ofiary Katynia jest 
przytwierdzona do muru cmentarza parafii 
św. Elżbiety w Powsinie. Upamiętnia ona pię-
ciu żołnierzy w różny sposób związanych       
z Powsinem. Są to: ks. mjr rez. Józef Kas-
przak, kpt rez. Bronisław Wasiewicz, por. 
Stefan Latoszek, por. rez. Jerzy Żaboklicki, 
asp. Policji Państwowej Marian Maziński – 
upamiętnieni zostali również „Dębami Pa-
mięci”.
Kapliczka katyńska znajduje się na Wolicy, 
pod skarpą, przy ulicy Prymasa Augusta 
Hlonda. Ustawiona została z inicjatywy mie-
szkańców parafii bł. Edmunda Bojanowskie-
go w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Duży, drewniany krzyż upamiętniający ofiary 
„Katynia” znajduje się na cmentarzu parafii 
św. Anny w Wilanowie. Został postawiony 
jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. 
przez księdza prałata Bogusława Bijaka. 
Upamiętnia ofiary tej okrutnej zbrodni m.in. 
związanych z Wilanowem: Stanisława Gąsio-
rowskiego – posterunkowego Policji Pań-
stwowej, Jerzego Żaboklickiego – por. rez. 
inżyniera rolnika, Jakuba Kondyckiego – 
nauczyciela, Ksawerego Nowosielskiego por. 
Wojska Polskiego urodzonego w Wilanowie 
dnia 5 października 1900 roku, syna Juliana i 
Zofii z Anisiewiczów małżonków Nowosiel-
skich, Aleksandra  Obidzińskiego – kapitana 
Wojska Polskiego. 
Ponieważ osoba kpt Obidzińskiego nie była 
wymieniana dotychczas wśród ofiar zbrodni 
katyńskiej w miejscowych publikacjach, 
chciałbym napisać o nim kilka słów. 
W latach międzywojennych na Powsinku przy 
dzisiejszej ulicy Europejskiej mieszkał kapitan 
Aleksander Obidziński syn Stanisława i Ale-
ksandry z Nowackich. Na początku lat 20-
tych XX wieku kpt Obidziński kupił od hrabie-
go Branickiego grunty nazywane „Młyn na 
Powsinku” o powierzchni 52 804 m2 ze 
stojącym na nich wiatrakiem.

Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje 
poświęcenia wody, a wierni odnawiają przy-
rzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział 
w Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią 
wszystkie dzwony i dzwonki. 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka So-
bota z Niedzielą Paschalną są dniami szcze-
gólnie bogatymi w obchody liturgiczne. War-
to w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest 
to wspaniały dar Kościoła, który może ubo-
gacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystu-
sa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego 
Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej 
Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić 
nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić 
się do Boga.

 Magdalena Lewandowska
Niedziela wrocławska 13/2010

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/55978/nd/Jak-
przezywac-Wielki-Tydzien

jąca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezu-
sa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana 
Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie 
pomodlić - może to właśnie będzie najodpo-
wiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu 
największą prośbę rodziny. Postarajmy się      
w domu w centralnym miejscu wyekspono-
wać krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia 
wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy kom-
putery. Obowiązuje post ścisły, a więc nie 
tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to 
możliwe, weźmy tego dnia udział w parafial-
nej Drodze Krzyżowej. Wieczorem groma-
dzimy się na liturgii wielkopiątkowej - jest ona 
długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia 
Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzy-
żem przez kapłanów przed obnażonym ołta-
rzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i 
procesjonalnie przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pamięta-
jmy, by udać się na adorację Grobu Pańskie-
go. To wielkopostne pielgrzymowanie ma 
swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie groma-
dzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby 
Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i 
Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W 
Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV 
wieku.

 Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Gro-
bie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wy-
pełniony zadumą nad cudem Zmartwych-
wstania. To właśnie dzisiaj jest tak ukochane 
przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. 
Niestety dzieci, które są przyprowadzane do 
kościoła tylko raz w roku, właśnie z koszycz-
kiem „do pokropienia”, pytają, dlaczego Jezus 
leży w grobie i niewiele rozumieją z odpowie-
dzi. - Poranek Wielkiej Soboty to dla naszych 
dzieci czas szczególny - opowiada pani Bar-
bara. - Od rana zajmują kuchnię, malują pisa-
nki, przygotowują koszyczek. Potem wielkie 
mycie, ubieranie i można z dumą iść na świę-
conkę do kościoła. Wtedy też nawiedzamy 
Jezusa w grobie, z nadzieją w sercu czekając 
na jutrzejsze Zmartwychwstanie.  Po zapad-
nięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wi-
gilii Paschalnej - jest to najbardziej uroczysty 
wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschal-
na nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej rado-
sna liturgia należy już do obchodów Dnia 
Zmartwychwstania. Obchód Wigilii Paschal-
nej składa się z czterech części: Liturgii Świa-
tła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii 
Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła 
kapłan przed kościołem poświęca ogień, 
odpala paschał, wnosi uroczyście światło do 
ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Pascha-
lne. W drugiej części są czytane fragmenty 
Pisma Świętego, w których rozważamy, co 
Bóg uczynił dla nas od początku świata.    

Dlatego u nas Święta rozpoczynają się od 
początku ty-godnia. Skupiamy się na modli-
twie, na roz-mowach, dobrej lekturze. To dla 
czas przygotowania, nie tylko domu, stołu, 
potraw, ale przede wszystkim czas przygoto-
wania na-szych serc na przyjście Chrystusa. 
Staramy się wyciszać, nie słuchać radia czy 
innych mediów, dzieciom opowiadamy o Tri-
duum Paschalnym, o Wielkanocy. Przygoto-
wujemy dla nich specjalną lekturę.

Wielka Środa
Warto tak rozłożyć swoje obowiązki, by          
w Wielką Środę nie zajmować się już porząd-
kami i nie biegać po sklepach, ale przygoto-
wywać się do głębokiego wejścia w Triduum 
Paschalne. Dla Barbary Nonckiewicz, mamy 
siódemki dzieci, Wielka Środa to czas skupie-
nia i wyciszenia: - Zawsze tak rozplanowywa-
łam obowiązki, by na Wielką Środę zostały 
już tylko niezbędne rzeczy do zrobienia.         
W ten dzień całą rodziną staramy się pościć i 
wyciszać przed wielką tajemnicą Triduum 
Paschalnego. To dobry czas, by wytłumaczyć 
dzieciom znaczenie następnych dni, by przy-
gotować je do udziału w obchodach świąte-
cznych. Wielka Środa to taki ostatni dzwonek 
wzywający do skupienia się na tym, co na-
prawdę ważne.

Wielki Czwartek
Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wiel-
kanocny, gdy poprzedziło go uczestnictwo        
w liturgii Triduum Paschalnego. To dla chrze-
ścijanina najważniejsze dni w roku. W Wielki 
Czwartek obchodzimy święto kapłanów, po-
nieważ w tym dniu w czasie Ostatniej Wie-
czerzy został ustanowiony sakrament kapłań-
stwa oraz sakrament Eucharystii. Warto te 
wszystkie ważne rzeczy wyjaśniać naszym 
dzieciom: - Przed pójściem na wieczorną 
Mszę św. rozmawiamy z naszym pięcioletnim 
synkiem Jasiem i opowiadamy, że ksiądz bę-
dzie ubrany na biało, ponieważ jest to dzień 
ustanowienia Najświętszego Sakramentu 
oraz sakramentu kapłaństwa - mówi Kata-
rzyna Stasiak z Oleśnicy. - Razem z mężem 
staramy się mu wyjaśnić, co stało się w Wie-
czerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy i że to 
na tę pamiątkę odprawia się dziś w kościele 
Mszę św. Zostajemy również przez chwilę 
przy ołtarzu adoracji, by Jasiu mógł z bliska 
zobaczyć Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. To dla nas i dla naszego synka 
wieczór w kościele pełen wrażeń i głębokich 
przeżyć.

Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym 
dniu będzie w naszym domu cisza pozwala-

    Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać 
nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze 
śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin polskich przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich 
treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brak 
czasu i sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach.

Wielki Tydzień

Jak przeżywać Wielki Tydzień?

Tablica, kapliczka i krzyż upamiętniające „Katyń”.
Kilka lat później na części gruntu pan Aleksa-
nder pobudował dom, stylizowany na dworek 
polski, w którym zamieszkał wraz z żoną Ja-
niną z Tyszków, oraz budynki gospodarcze, a 
drugą część gruntu, tą z wiatrakiem, sprzedał 
na przełomie lat 20 i 30-tych.
W 1918 roku ukończył Wydział Lekarski Uni-
wersytetu Warszawskiego, od 1919 roku słu-
żył w Wojsku Polskim (62pp i 32 pp), 1 maja 
1919 roku otrzymał stopień kapitana, pełniąc 
funkcję lekarza 11 Pułku Ułanów. Był również 
ordynatorem szpitala w Łomży a także nale-
żał do kadry Szpitala Okręgowego Nr 1         
w Warszawie. We wrześniu 1939 roku został 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, po 
przesłuchaniu osadzono go w obozie w Ko-
zielsku, skąd wiosną 1940 roku został prze-
wieziony do Katynia, gdzie Rosjanie zamor-
dowali go strzałem w tył głowy. Pośmiertnie 
awansowany na stopień majora Wojska Pol-
skiego. 
Jego córka Janina Waniewska jeszcze w pie-
rwszych latach XXI wieku mieszkała przy 
ulicy Europejskiej, zmarła w 2008 roku. Pani 
Janina jest autorką biografii „Antoniego Win-
centego Rogozińskiego malarza warszaw-
skiego”, który był portrecistą tworzącym         
w pierwszej połowie XIX wieku.
Kilka lat temu dworek państwa Obidzińskich 
został rozebrany, a działka przy ulicy Europej-
skiej, na której mieszkała pani Janina została 
przyłączona do terenu marketu budowlanego 
Bricoman.
„Katyń”, to w świadomości wszystkich Pola-
ków, symbol tego wszystkiego zła, które spot-
kało żołnierzy polskich, głównie oficerów i po-
licjantów – jeńców wojennych, z ręki funkcjo-
nariuszy NKWD w 1940 r. Wiosną tego roku 
zostało rozstrzelanych co najmniej 21 768 
obywateli Polski, w tym ponad 10 000 ofice-
rów wojska i policji, na mocy decyzji najwyż-
szych władz Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale 
Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 
1940 r. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów 
władzy sowieckiej”, zabijanych strzałami w tył 
głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka 
policja państwowa. 
W latach 1940-90 władze ZSRR zaprzeczały 
swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyń-
ską, lecz 13 kwietnia 1990 r. w końcu przy-
znały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni sta-
linizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrod-
nią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. 
Ofiarami zbrodni katyńskiej byli głównie ofice-
rowie, ale też i podoficerowie i szeregowi żoł-
nierze Wojska Polskiego, częściowo pocho-
dzący z rezerwy: naukowcy, lekarze, inżynie-
rowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy pań-
stwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wol-
nych zawodów, którzy po agresji 1 września 
Niemiec, a po 17 września 1939 r. także 
przez ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez te 
dwa państwa w pakcie Ribbentrop-Mołotow, 
zostali po 17 września w różnych okoliczno-
ściach rozbrojeni i wzięci do niewoli przez Ar-
mię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Zamordowano także kilkutysięczną grupę fu-
nkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu 

Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służ-
by Więziennej. Poza tym wśród ofiar było po-
nad 7 000 osób cywilnych, policjantów i ofice-
rów bez statusu jeńca, osadzonych w więzie-
niach na terenie okupowanych przez ZSRR 
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej przeby-
wające na tych terenach – około 60 000 osób 
– wysiedlono w kwietniu 1940 r. do Kazach-
stanu.
Ofiary Zbrodni Katyńskiej pogrzebano w ma-
sowych dołach śmierci w Katyniu pod Smole-
ńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach 
na przedmieściach Charkowa, Bykowni koło 
Kijowa i w przypadku 6 -7 000 ofiar w innych 
nieznanych miejscach.
Właśnie tam pozbawiono nas Polaków elity 
naszego Narodu. Dlatego nie możemy zapo-
mnieć o tych wszystkich, polskich niedolach 
doznanych i doświadczonych przez naszych 
rodaków na „Nieludzkiej Ziemi”, o co apelował 
kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomordowa-
nych na Wschodzie ksiądz prałat Zdzisław 
Peszkowski mówiąc:
„Przenieśmy się myślą na Jasną Górę i zabie-
rzmy wszystkich naszych bliskich, doświad-
czonych „Golgotą Wschodu” na Apel Jasno-
górski. Przywołajmy tych, którzy pozostali na 
dalekim wschodzie”.

 Krzysztof Kanabus
Krzysztof Kanabus – „Dopełnienie Katyńskiej 
Golgoty!!!”
Krzysztof Kanabus – „Katyń 1940 – 2010 
Smoleńsk”
Wikipedia – Zbrodnia Katyńska
Uzupełnienie do planu gruntów pod nazwą „Młyn 
w Powsinku” złożone 1 grudnia 2004 r. przez 
panią Janinę Waniewską córkę majora 
Aleksandra Obidzińskiego.
https://przystanekhistoria.pl   – Inteligencja Ziemi 
Łomżyńskiej - ofiary Zbrodni Katyńskiej
https://www.sejm-wielki.pl – Lista Katyńska – 
Sejm Wielki.pl 

 Tablica upamiętniająca "Katyń" w Kaplicy 
Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

Fot. Krzysztof Kanabus
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radości.

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. 
Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzone-
go w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia 
bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego 
Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy 
rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wo-
łając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Palmy 
w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe 
z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za 
krzyże i obrazy, by strzegły domu od niesz-
część i zapewniały błogosławieństwo Boże. 
Jak wspomina pani Krystyna Kolbuszowska z 
Trzebnicy, tradycje Niedziel Palmowej są 
bardzo bogate: - Pamiętam, jak uroczyście 
przeżywano Niedzielę Palmową na Kresach. 
Tato, po porannej Mszy św. i po poświęceniu 
przygotowanych przez nas palm, szedł na 
pola i wtykał gałązki w ziemię, by Pan Bóg 
strzegł zasiewów i plonów przed gradem, 
suszą i nadmiernym deszczem. Mama zatyka-
ła je też za wszystkie święte obrazy w domu, 
by zapewniały błogosławieństwo Boże. Potem 
był uroczysty obiad i wspólne czytanie Pisma 
Świętego. Rodzice tłumaczyli mnie i mojemu 
rodzeństwu, że zaczął się najważniejszy 
tydzień w roku, że przed nami wielkie święta. 
Wielka szkoda, że dziś te tradycje zanikają, 
chociaż wiem, że na Dolnym Śląsku są 
jeszcze rodziny, szczególnie te z kresowymi 
korzeniami, które starają się je kultywować.

Wielki Poniedziałek
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygod-
nia są dniami szczególnie poświęconymi sa-
kramentowi pojednania - nie wyróżniają się 
niczym, jeśli chodzi o liturgię. Warto więc, je-
żeli ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się 
wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce. - 
Nie zostawiajmy spowiedzi na ostatnią chwilę 
- przekonuje ks. inf. Adam Drwięga, proboszcz
wrocławskiej katedry. - Jak najwcześniej sko-
rzystajmy z sakramentu pokuty w naszych
parafiach. Kiedy wierni spowiadają się w cza-
sie Triduum Paschalnego, nie mają szans na
głębokie przeżycie tych wyjątkowych liturgii.
Stoją w długich kolejkach, nie skupiają się na
celebracji, nie wchodzą w ten szczególny
czas. A naprawdę inaczej się przeżywa Świę-
ta, kiedy Chrystus Zmartwychwstały jest          
w nas.

Wielki Wtorek
Dla niektórych Wielki Wtorek niczym nie różni 
się od pozostałych dni w roku, ale są osoby, 
takie jak psycholog Elżbieta Łozińska, dla któ-
których to czas wyjątkowy: - Jak sama nazwa 
wskazuje Wielki Tydzień obejmuje siedem dni, 
nie tylko Triduum Paschalne. 

W dzielnicy Wilanów jest kilka miejsc, które 
upamiętniają oficerów Wojska Polskiego za-
mordowanych w Związku Radzieckim na 
Nieludzkiej Ziemi.
Tablica upamiętniająca ofiary Katynia jest 
przytwierdzona do muru cmentarza parafii 
św. Elżbiety w Powsinie. Upamiętnia ona pię-
ciu żołnierzy w różny sposób związanych       
z Powsinem. Są to: ks. mjr rez. Józef Kas-
przak, kpt rez. Bronisław Wasiewicz, por. 
Stefan Latoszek, por. rez. Jerzy Żaboklicki, 
asp. Policji Państwowej Marian Maziński – 
upamiętnieni zostali również „Dębami Pa-
mięci”.
Kapliczka katyńska znajduje się na Wolicy, 
pod skarpą, przy ulicy Prymasa Augusta 
Hlonda. Ustawiona została z inicjatywy mie-
szkańców parafii bł. Edmunda Bojanowskie-
go w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Duży, drewniany krzyż upamiętniający ofiary 
„Katynia” znajduje się na cmentarzu parafii 
św. Anny w Wilanowie. Został postawiony 
jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. 
przez księdza prałata Bogusława Bijaka. 
Upamiętnia ofiary tej okrutnej zbrodni m.in. 
związanych z Wilanowem: Stanisława Gąsio-
rowskiego – posterunkowego Policji Pań-
stwowej, Jerzego Żaboklickiego – por. rez. 
inżyniera rolnika, Jakuba Kondyckiego – 
nauczyciela, Ksawerego Nowosielskiego por. 
Wojska Polskiego urodzonego w Wilanowie 
dnia 5 października 1900 roku, syna Juliana i 
Zofii z Anisiewiczów małżonków Nowosiel-
skich, Aleksandra  Obidzińskiego – kapitana 
Wojska Polskiego. 
Ponieważ osoba kpt Obidzińskiego nie była 
wymieniana dotychczas wśród ofiar zbrodni 
katyńskiej w miejscowych publikacjach, 
chciałbym napisać o nim kilka słów. 
W latach międzywojennych na Powsinku przy 
dzisiejszej ulicy Europejskiej mieszkał kapitan 
Aleksander Obidziński syn Stanisława i Ale-
ksandry z Nowackich. Na początku lat 20-
tych XX wieku kpt Obidziński kupił od hrabie-
go Branickiego grunty nazywane „Młyn na 
Powsinku” o powierzchni 52 804 m2 ze 
stojącym na nich wiatrakiem.

Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje 
poświęcenia wody, a wierni odnawiają przy-
rzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział 
w Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią 
wszystkie dzwony i dzwonki. 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka So-
bota z Niedzielą Paschalną są dniami szcze-
gólnie bogatymi w obchody liturgiczne. War-
to w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest 
to wspaniały dar Kościoła, który może ubo-
gacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystu-
sa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego 
Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej 
Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić 
nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić 
się do Boga.

 Magdalena Lewandowska
Niedziela wrocławska 13/2010

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/55978/nd/Jak-
przezywac-Wielki-Tydzien

jąca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezu-
sa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana 
Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie 
pomodlić - może to właśnie będzie najodpo-
wiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu 
największą prośbę rodziny. Postarajmy się      
w domu w centralnym miejscu wyekspono-
wać krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia 
wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy kom-
putery. Obowiązuje post ścisły, a więc nie 
tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to 
możliwe, weźmy tego dnia udział w parafial-
nej Drodze Krzyżowej. Wieczorem groma-
dzimy się na liturgii wielkopiątkowej - jest ona 
długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia 
Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzy-
żem przez kapłanów przed obnażonym ołta-
rzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i 
procesjonalnie przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pamięta-
jmy, by udać się na adorację Grobu Pańskie-
go. To wielkopostne pielgrzymowanie ma 
swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie groma-
dzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby 
Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i 
Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W 
Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV 
wieku.

 Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Gro-
bie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wy-
pełniony zadumą nad cudem Zmartwych-
wstania. To właśnie dzisiaj jest tak ukochane 
przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. 
Niestety dzieci, które są przyprowadzane do 
kościoła tylko raz w roku, właśnie z koszycz-
kiem „do pokropienia”, pytają, dlaczego Jezus 
leży w grobie i niewiele rozumieją z odpowie-
dzi. - Poranek Wielkiej Soboty to dla naszych 
dzieci czas szczególny - opowiada pani Bar-
bara. - Od rana zajmują kuchnię, malują pisa-
nki, przygotowują koszyczek. Potem wielkie 
mycie, ubieranie i można z dumą iść na świę-
conkę do kościoła. Wtedy też nawiedzamy 
Jezusa w grobie, z nadzieją w sercu czekając 
na jutrzejsze Zmartwychwstanie.  Po zapad-
nięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wi-
gilii Paschalnej - jest to najbardziej uroczysty 
wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschal-
na nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej rado-
sna liturgia należy już do obchodów Dnia 
Zmartwychwstania. Obchód Wigilii Paschal-
nej składa się z czterech części: Liturgii Świa-
tła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii 
Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła 
kapłan przed kościołem poświęca ogień, 
odpala paschał, wnosi uroczyście światło do 
ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Pascha-
lne. W drugiej części są czytane fragmenty 
Pisma Świętego, w których rozważamy, co 
Bóg uczynił dla nas od początku świata.    

Dlatego u nas Święta rozpoczynają się od 
początku ty-godnia. Skupiamy się na modli-
twie, na roz-mowach, dobrej lekturze. To dla 
czas przygotowania, nie tylko domu, stołu, 
potraw, ale przede wszystkim czas przygoto-
wania na-szych serc na przyjście Chrystusa. 
Staramy się wyciszać, nie słuchać radia czy 
innych mediów, dzieciom opowiadamy o Tri-
duum Paschalnym, o Wielkanocy. Przygoto-
wujemy dla nich specjalną lekturę.

Wielka Środa
Warto tak rozłożyć swoje obowiązki, by          
w Wielką Środę nie zajmować się już porząd-
kami i nie biegać po sklepach, ale przygoto-
wywać się do głębokiego wejścia w Triduum 
Paschalne. Dla Barbary Nonckiewicz, mamy 
siódemki dzieci, Wielka Środa to czas skupie-
nia i wyciszenia: - Zawsze tak rozplanowywa-
łam obowiązki, by na Wielką Środę zostały 
już tylko niezbędne rzeczy do zrobienia.         
W ten dzień całą rodziną staramy się pościć i 
wyciszać przed wielką tajemnicą Triduum 
Paschalnego. To dobry czas, by wytłumaczyć 
dzieciom znaczenie następnych dni, by przy-
gotować je do udziału w obchodach świąte-
cznych. Wielka Środa to taki ostatni dzwonek 
wzywający do skupienia się na tym, co na-
prawdę ważne.

Wielki Czwartek
Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wiel-
kanocny, gdy poprzedziło go uczestnictwo        
w liturgii Triduum Paschalnego. To dla chrze-
ścijanina najważniejsze dni w roku. W Wielki 
Czwartek obchodzimy święto kapłanów, po-
nieważ w tym dniu w czasie Ostatniej Wie-
czerzy został ustanowiony sakrament kapłań-
stwa oraz sakrament Eucharystii. Warto te 
wszystkie ważne rzeczy wyjaśniać naszym 
dzieciom: - Przed pójściem na wieczorną 
Mszę św. rozmawiamy z naszym pięcioletnim 
synkiem Jasiem i opowiadamy, że ksiądz bę-
dzie ubrany na biało, ponieważ jest to dzień 
ustanowienia Najświętszego Sakramentu 
oraz sakramentu kapłaństwa - mówi Kata-
rzyna Stasiak z Oleśnicy. - Razem z mężem 
staramy się mu wyjaśnić, co stało się w Wie-
czerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy i że to 
na tę pamiątkę odprawia się dziś w kościele 
Mszę św. Zostajemy również przez chwilę 
przy ołtarzu adoracji, by Jasiu mógł z bliska 
zobaczyć Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. To dla nas i dla naszego synka 
wieczór w kościele pełen wrażeń i głębokich 
przeżyć.

Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym 
dniu będzie w naszym domu cisza pozwala-

    Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać 
nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze 
śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin polskich przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich 
treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brak 
czasu i sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach.

Wielki Tydzień

Jak przeżywać Wielki Tydzień?

Tablica, kapliczka i krzyż upamiętniające „Katyń”.
Kilka lat później na części gruntu pan Aleksa-
nder pobudował dom, stylizowany na dworek 
polski, w którym zamieszkał wraz z żoną Ja-
niną z Tyszków, oraz budynki gospodarcze, a 
drugą część gruntu, tą z wiatrakiem, sprzedał 
na przełomie lat 20 i 30-tych.
W 1918 roku ukończył Wydział Lekarski Uni-
wersytetu Warszawskiego, od 1919 roku słu-
żył w Wojsku Polskim (62pp i 32 pp), 1 maja 
1919 roku otrzymał stopień kapitana, pełniąc 
funkcję lekarza 11 Pułku Ułanów. Był również 
ordynatorem szpitala w Łomży a także nale-
żał do kadry Szpitala Okręgowego Nr 1         
w Warszawie. We wrześniu 1939 roku został 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, po 
przesłuchaniu osadzono go w obozie w Ko-
zielsku, skąd wiosną 1940 roku został prze-
wieziony do Katynia, gdzie Rosjanie zamor-
dowali go strzałem w tył głowy. Pośmiertnie 
awansowany na stopień majora Wojska Pol-
skiego. 
Jego córka Janina Waniewska jeszcze w pie-
rwszych latach XXI wieku mieszkała przy 
ulicy Europejskiej, zmarła w 2008 roku. Pani 
Janina jest autorką biografii „Antoniego Win-
centego Rogozińskiego malarza warszaw-
skiego”, który był portrecistą tworzącym         
w pierwszej połowie XIX wieku.
Kilka lat temu dworek państwa Obidzińskich 
został rozebrany, a działka przy ulicy Europej-
skiej, na której mieszkała pani Janina została 
przyłączona do terenu marketu budowlanego 
Bricoman.
„Katyń”, to w świadomości wszystkich Pola-
ków, symbol tego wszystkiego zła, które spot-
kało żołnierzy polskich, głównie oficerów i po-
licjantów – jeńców wojennych, z ręki funkcjo-
nariuszy NKWD w 1940 r. Wiosną tego roku 
zostało rozstrzelanych co najmniej 21 768 
obywateli Polski, w tym ponad 10 000 ofice-
rów wojska i policji, na mocy decyzji najwyż-
szych władz Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale 
Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 
1940 r. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów 
władzy sowieckiej”, zabijanych strzałami w tył 
głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka 
policja państwowa. 
W latach 1940-90 władze ZSRR zaprzeczały 
swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyń-
ską, lecz 13 kwietnia 1990 r. w końcu przy-
znały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni sta-
linizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrod-
nią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. 
Ofiarami zbrodni katyńskiej byli głównie ofice-
rowie, ale też i podoficerowie i szeregowi żoł-
nierze Wojska Polskiego, częściowo pocho-
dzący z rezerwy: naukowcy, lekarze, inżynie-
rowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy pań-
stwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wol-
nych zawodów, którzy po agresji 1 września 
Niemiec, a po 17 września 1939 r. także 
przez ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez te 
dwa państwa w pakcie Ribbentrop-Mołotow, 
zostali po 17 września w różnych okoliczno-
ściach rozbrojeni i wzięci do niewoli przez Ar-
mię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Zamordowano także kilkutysięczną grupę fu-
nkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu 

Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służ-
by Więziennej. Poza tym wśród ofiar było po-
nad 7 000 osób cywilnych, policjantów i ofice-
rów bez statusu jeńca, osadzonych w więzie-
niach na terenie okupowanych przez ZSRR 
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej przeby-
wające na tych terenach – około 60 000 osób 
– wysiedlono w kwietniu 1940 r. do Kazach-
stanu.
Ofiary Zbrodni Katyńskiej pogrzebano w ma-
sowych dołach śmierci w Katyniu pod Smole-
ńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach 
na przedmieściach Charkowa, Bykowni koło 
Kijowa i w przypadku 6 -7 000 ofiar w innych 
nieznanych miejscach.
Właśnie tam pozbawiono nas Polaków elity 
naszego Narodu. Dlatego nie możemy zapo-
mnieć o tych wszystkich, polskich niedolach 
doznanych i doświadczonych przez naszych 
rodaków na „Nieludzkiej Ziemi”, o co apelował 
kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomordowa-
nych na Wschodzie ksiądz prałat Zdzisław 
Peszkowski mówiąc:
„Przenieśmy się myślą na Jasną Górę i zabie-
rzmy wszystkich naszych bliskich, doświad-
czonych „Golgotą Wschodu” na Apel Jasno-
górski. Przywołajmy tych, którzy pozostali na 
dalekim wschodzie”.

 Krzysztof Kanabus
Krzysztof Kanabus – „Dopełnienie Katyńskiej 
Golgoty!!!”
Krzysztof Kanabus – „Katyń 1940 – 2010 
Smoleńsk”
Wikipedia – Zbrodnia Katyńska
Uzupełnienie do planu gruntów pod nazwą „Młyn 
w Powsinku” złożone 1 grudnia 2004 r. przez 
panią Janinę Waniewską córkę majora 
Aleksandra Obidzińskiego.
https://przystanekhistoria.pl   – Inteligencja Ziemi 
Łomżyńskiej - ofiary Zbrodni Katyńskiej
https://www.sejm-wielki.pl – Lista Katyńska – 
Sejm Wielki.pl 

 Tablica upamiętniająca "Katyń" w Kaplicy 
Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

Fot. Krzysztof Kanabus
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

 

 

 

 

 

8.

W Klimatach:

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.
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L I T U R G I A S Ł O W A

Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Uroczysta proce-
sja z palmami odbędzie się przed Mszą       
o godz. 10.00. Uroczyste wejście i poświę-
cenie palm odbędzie się przed każdą Mszą
św.
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorz-
kich Żalach można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Zapraszamy dziewczynki i chłopców do 
udziału w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę 
Wielkanocną o godz. 6.00. 
Z sakramenty pokuty będzie można skorzy-
stać codziennie od Wielkiego Poniedziałku 
do Wielkiej Środy, od godz. 16.00. Prosimy 
nie odkładać spowiedzi na święta, które 
rozpoczynamy Świętym Triduum Paschal-
nym w Wielki Czwartek.
W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eu-
charystii. Przed południem wszyscy kapłani, 
pod przewodnictwem biskupa, sprawują 
Mszę św. z poświęceniem olejów krzyżma i 
chorych w Archikatedrze Warszawskiej.        
W tym dniu w kościołach parafialnych spra-
wuje się jedną Mszę św. W naszym koś-
ciele Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będzie-
my sprawować o godz. 18.00. Po Mszy św. 
przeniesiemy Najświętszy Sakrament do 
Kaplicy Przechowania. Adoracja, którą 
poprowadzą zespoły parafialne, będzie 
trwała do godz. 22.00.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapra-
szamy do wspólnej modlitwy porannej zwa-
nej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę roz-
poczniemy o godz. 7.00. w kościele.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00. 

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan Bóg 
mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym sło-
wem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofną-
łem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 
moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan 
Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły 
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak 
głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6

Bożemój, Boże, czemuśmnieopuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie 
patrzą, * wykrzywiają wargi i potrząsają 
głowami: «Zaufał Panu, niech go Pan 
wyzwoli, * niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, * 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, * 
policzyć mogę wszystkie moje kości.

6.

  9.   

AKLAMACJA 
Por. Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg 
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię.

EWANGELIA  
Łk 22,14 – 23,56

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa we-
dług Świętego Łukasza:
+ – słowa Chrystusa 
E. – słowa Ewangelisty 
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Ostatnia Pascha
E. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce 
u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do
nich:+ Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z 
wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powia-
dam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się 
spełni w królestwie Bożym.
E. Potem wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, rzekł: + Weźcie go i podzielcie mię-
dzy siebie; albowiem powiadam wam: odtąd 
nie będę już pił napoju z owocu winnego 
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.
Dalsza część Męki Pańskiej nie jest wydrukowa-
na, zachęcamy do uważnego słuchania podczas 
Mszy Świętej.
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K O M E N T A R Z
Nasz Bóg jest Bogiem ukrytym. Przyjmuje 

postać sługi, stając się podobnym do ludzi. 
Dlatego tak wielu sądziło, że może Jezusa 
wpisać we własne plany i oczekiwania. Czynił 
to rozkrzyczany i pełen radości tłum, czynili to 
faryzeusze i Piłat skazujący Chrystusa, czyni-
my to i my. 

Wobec tych ludzkich kalkulacji On nadal mi-
lczy. W tej ciszy jednak nie ukazuje słabości. 
W niej objawia się cierpliwa Miłość, która jest 
gotowa zapłacić najwyższą cenę dla naszego 
wyzwolenia z własnych pomysłów na życie, w 
których jesteśmy gotowi słuchać boga na-
szych wyobrażeń. 

Potrzeba, abyśmy odkryli Tego, który staje 
w naszej codzienności tak bardzo niepozorny, 
który zdaje się milczeć wobec krzyku grzechu 
i słabości. Odkryć Miłość, która daje się 
przybić do krzyża, aby być z nami do końca, 
nawet jak będzie niezrozumiała i odrzucona. 
Jezus wie, że ostatecznie tylko taka pozornie 
słaba i milcząca Miłość, jest w stanie odkryć 
prawdziwe oblicze wszechmocy Boga. 

Ks. Maciej Czapliński

Wielki Piątek 
i  Wielka Sobota

godz. 7.00. w kościele.

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy porannej zwanej 
Ciemną Jutrznią. 

Fragment Dzienniczka 
św. Siostry Faustyny

- Córko Moja zachęcaj dusze do odmawia-
nia tej koronki, którą ci podałem. Przez od-
mawianie tej koronki podoba Mi się dać
wszystko, o co Mnie prosić będą.  Zatwar-
dziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą,
napełnię ich dusze spokojem, a godzina ich
śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla
dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna
ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni
przed jej oczyma duszy cała przepaść nę-
dzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpa-
cza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona
Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia
ukochanej matki. Dusze te mają pierwsze-
ństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że
żadna dusza, która wzywała miłosierdzia
Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała
zawstydzeni  (Dz 1541).

4.  10.

11.

 12.

 13.

  14.

 15.

 16.

Rozważania męki Pańskiej przy stacjach 
kalwarii wilanowskiej prowadzić będą 
przedstawiciele poszczególnych grup 
parafialnych.
W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu 
rozważamy mękę Pana Jezusa i adoruje-
my krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpo-
cznie się o godz. 17.00. Po liturgii adora-
cję Pana Jezusa w Grobie poprowadzą 
Siostry Pasjonistki. Przypominamy, że        
w tym dniu obowiązuje post ścisły.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę 
od godz. 8.00 do 19.00. U naszych mini-
strantów będzie można zaopatrzyć się        
w wodę święconą. 
Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy    
o godz. 20.00.
Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego o godz. 6.00. 
Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30; 
10.00; 11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następujące-
go porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 
11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 20.00.
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki 
Boskiej Miłosiernej zwraca się z prośbą do 
wszystkich pragnących zanurzyć się          
w Bożym Miłosierdziu o odprawienie 
przed świętem Miłosierdzia, indywidualnie 
w ciszy własnego serca, nowenny którą 
nakazał Pan Jezus w objawieniach św. 
Siostrze Faustynie słowami: ,,Pragnę, 
abyś przez te dziewięć dni sprowadzała 
dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by 
zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, 
jakiej potrzebują na trudy życia, a szcze-
gólnie w śmierci godzinie.’’ Nowennę roz-
poczynamy w Wielki Piątek, 15 kwietnia, a  

EWANGELIA  
Łk 19, 28-40

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozoli-
my. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku 
górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest 
naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie 
uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A 
gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązuje-
cie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im 
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali 
ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie 
oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I 
przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy 
na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. 
Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy 
całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić rado-
śnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I 
mówili głosem donośnym: «Błogosławiony 
Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój 
w niebie i chwała na wysokościach». Lecz 
niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim 
uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci 
umilkną, kamienie wołać będą».

Oto Słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Aposto-
ła do Filipian: Chrystus Jezus, istniejąc        
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobno-
ści, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, staj-
ąc się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej 
postaci uznany za człowieka, uniżył samego 
siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – 
i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go 
nad wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku 
chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

Dzielą między siebie moje szaty * 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, * 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię * 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, † 
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, * 
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

10.04.-8.05.2022
Módlmy się za nieuleczalnie 

chorych, aby całą ufność            
i nadzieję pokładali 

w miłosierdziu Bożym.

7.

a kończymy w sobotę 23 kwietnia przed 
Świętem Miłosierdzia.

Koła Żywego Rózańca zapraszają na codzie-
nna modlitwę różańcową w intencji pokoju na 
świecie a zwałaszcza w Ukrainie. Modlitwę 
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne od poniedziałku do piątku o godz. 
16.30. W sobotę o godz. 11.30., a w niedzielę 
o godz. 14.00.

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1700 PLN na 
paczki świąteczne dla najuboższych rodzin 
z naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

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