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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.
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 Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.

W czwartek, 16 lutego o godz. 18.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon-
ków Bractwa oraz osoby zainteresowane 
zapaszmy do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy na nasze comiesięczne uwiel-
bienie Chrystusa w znaku Eucharystii,          
w najbliższy czwartek 16 lutego br. Czu-
wanie poprowadzi Bractwo Krwi Chrystusa 
wraz z zespołem Wojowników Maryi. Na-
sze czuwanie rozpoczynamy o 21.00. Naj-
pierw modlitwa będzie prowadzona, a póź-
niej będzie możliwość modlitwy w ciszy do 
północy. Serdecznie zapraszamy!

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową. W tym mie-
siącu modlić się będziemy o jedność 
chrześcijan. Modlitwę w kościele prowadzą 
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 

Ks. Tomasz Lis

czwartek o godz. 18.30., w piątek o go-
dzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a          
w niedzielę o godz. 14.00.

W dniu 8 marca br. roku w naszej parafii 
rozpocznie się kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”. Mamy ostanie wolne 
miejsca. Informacje dotyczące zapisów na 
kurs znajdują się na stronie parafialnej          
w zakładce sakramenty.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej pa-
rafii udostępniliśmy program do bezpłatne-
go rozliczenia podatku. Przypominamy, że 
nasza Fundacja poza działalnością chary-
tatywną zajmuje się utrzymaniem zabytko-
wych obiektów znajdujących się na terenie 
naszej parafii.

W tym tygodniu, we wtorek 14 lutego, przy-
pada święto św. Cyryla, mnicha i Metode-
go, biskupa - patronów Europy. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

7.

K O M E N T A R Z
    Autor księgi Mądrości Syracha zaczyna: 
„Jeżeli chcesz, zachowasz przykazania”, 
kontynuuje „po co chcesz, wyciągniesz rę-
kę” i dodaje „co ci się spodoba, to będzie ci 
dane”.

   Gdybyśmy tylko na tym pozostali mogli-
byśmy wyciągnąć wniosek, że Bogu obo-
jętne jest jak postępujemy, co wybieramy, 
w czym mamy upodobanie. Jednym sło-
wem wzywa nas do „Róbta co chceta”, by 
posłużyć się swego czasu znanym zawo-
łaniem. 

   Wówczas wolność człowieka, dar dany 
nam od Boga, byłaby wyniesiona na pie-
destał i została oderwana od prawdy i miło-
ści, a tego Bóg nie chce. Dlatego mamy 
dalej: „Nikomu On nie przykazał być bezbo-
żnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć”. A Je-
zus w Ewangelii nie znosi Prawa Bożego, 
ale je wypełnia i wzywa nas do tego.

   „Błogosławieni, którzy postępują zgodnie 
z Prawem Pańskim” mówi psalmista. Bądź-
my, więc błogosławieni!

16 lutego 2020 r. godz. 18.00 
Msza św. w intencji Bractwa 
Adoracyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Święte ikony Kijowa i Czernihowa. . . . . . 3

EWANGELIA
Mt 5, 17-37

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wype-
łnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Do-
póki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Pra-
wie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc 
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby naj-
mniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 
najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki     
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie więk-
sza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słysze-
liście, że powiedziano przodkom: „Nie zabi-
jaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega 
sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi. A 
kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega 
Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbo-
żniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli 
więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś prze-
ciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołta-
rzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Po-
gódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciw-
nik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i 
aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, 
powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki 
nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, 
że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest 
ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od 
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zgi-
nie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I 
jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden          
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 
miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli 
ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem 
nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by 
oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cud-
zołóstwa. Słyszeliście również, że powiedzia-
no przodkom: „Nie będziesz fałszywie przy-
sięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. 
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgaj-
cie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani 
na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani 
na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo 
nawet jednego włosa nie możesz uczynić 
białym albo czarnym. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 15, 15-20

Czytanie z Mądrości Syracha: Jeżeli zechcesz, 
zachowasz przykazania, a dochowanie wierno-
ści zależy od Jego upodobania. Położył przed 
tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz 
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spo-
doba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest 
mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi 
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go 
boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. 
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i ni-
komu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Błogosławieni słuchający Pana
Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego 
napomnienia * i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, * 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, * 
abym podziwiał Twoje Prawo.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, * bym 
ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa * 
i zachowywał je całym sercem.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 6-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Głosimy mą-
drość między doskonałymi, ale nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, zresztą 
przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądro-
ści Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, któ-
rej nie pojął żaden z władców tego świata; gdy-
by ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana 
chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało 
napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Du-
cha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 11, 25

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto Słowo Pańskie
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Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela – tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

16  lutego 2023 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz. 18.00 
za członków Bractwa 

Adoracyjnego, o nowe powołania 
do Bractwa oraz za księży 

posługujących w naszej parafii.
Zapraszamy na Mszę św. sympatyków 
Bractwa, osoby Adorujące Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie w Kaplicy św. 
Anny oraz osoby pragnące wstąpić do 
Bractwa.

Regularne spotkania Bractwa Adoracyj-
nego odbywają się w pierwsze niedziele 
miesiąca o godz. 16.00 w kanonii. 
Dotychczas odbyły się trzy takie spotka-
nia.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

ŚRODA  godz.  7.30 –21.00 
CZWARTEK  godz.  7.30 – 24.00 

PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00

"Wobec ogromu cierpienia, jakie spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii, apeluję do wszystkich biskupów, księży, osób 
życia konsekrowanego i wiernych świeckich w Polsce o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie" – poprosił przewo-
dniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu

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


Być świętym to upodobnić się we wszystkim do Chrystusa: w myślach, uczuciach, 
słowach i czynach. Najbardziej charakterystyczną cechą świętości jest miłość 

(kochać Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego), która ożywia wszystkie 
cnoty: pokorę, sprawiedliwość, pracowitość, czystość, posłuszeństwo, radość... 
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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.    

Kultura Kościoła Wschodniego 

Wystawa "Święte Ikony Kijowa i Czerniho-
wa "ma na celu ukazanie dorobku kultury 
Kościoła Wschodniego, który jest mało znany 
i niedoceniany. To właśnie w Kijowie działał 
przez stulecia jeden z najprężniejszych ośro-
dków intelektualnych i artystycznych prawo-
sławia, którego wpływ na kulturę europejską 
był imponujący.

Ikony z czasów Rusi Kijowskiej oraz ich 
kolejne powtórzenia – ryciny, ulotki i druko-
wane źródła piśmiennicze, są świadectwem 
ciągłości tradycji w kulturze ukraińskiej. Nieli-
czne dzieła, które dochowały się do naszych 
czasów pokazują jak niezwykle silne były
związki Metropolii Kijowskiej z resztą kraju.
Dzieła sztuki scalały naród zamieszkujący 
między Dniestrem a Bugiem i stawały się 
częścią jego historii. Wystawa, którą przy-
gotowało Muzeum Archidiecezji Warszaw-
skiej przypomina najstarsze ikony powstające
pod wpływem tradycji bizantyńskiej, dzieła
które nie zachowały się do dnia dzisiejszego. 
Burzliwe dzieje Ukrainy i krajów ościennych, 
wojny, pożary, grabieże spowodowały ogro-
mne spustoszenie cerkwi. XX wiek był szcze-
gólnie okrutnym okresem dla ludności zamie-
szkującej te tereny. Wielokrotnie mieszkańcy
miast i wsi chronili to co najdroższe – święte
ikony, obrazy i inne skarby.

Przełom XVII i XVIII to okres powstawania 
imponującej architektury barokowej oraz de-
korowania cerkwi i pałaców. Miejscowi arty-
ści, którzy czerpali wzory z zachodniej trady-
cji barokowej tworzyli prężne ośrodki artysty-
czne na terytorium lewobrzeżnej Ukrainy.
Dziesiątki malarzy uczących się w Kijowie 
stworzyło swoistą szkołę malarską, która 
emanowała na całą Wschodnią i Centralną 
Ukrainę. Na wystawie prezentujemy ikony 
związane z ośrodkami artystycznymi wscho-
dniej Ukrainy. Pokazujemy również dzieła
powstałe na pograniczu polsko-ukraińskim 
pod wpływem wypracowanych w Kijowie 
wzorów ikonograficznych.

Niszczenie duchowości
w latach 30-tych XX wieku

Planowe niszczenie duchowości religijnej 
mieszkańców Kijowa i Czernihowa rozpoczę-
ło się od burzenia ich świątyń. Apogeum 
przyniosły lata trzydzieste. Grecka cerkiew 
św. Katarzyny w dzielnicy Padół została roze-
brana w 1929 r. Na jej miejscu postawiono
fabrykę maszyn rolniczych. Dawny kościół 
dominikanów, późniejsza cerkiew św. Piotra i 
Pawła została zburzona przez sowietów

Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne! 

Każdy może świętym być – czyli wywiad prosto z nieba.
   W minioną niedzielę 5 lutego odbyły się kolejne dedykowane dzieciom z naszej parafii warsztaty, których organizatorem jest Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym. Tym razem tematem była świętość, a celem spotkania - przybliżenie uczestnikom sylwetek wybranych świętych 
polskich patronów. 

   Następnie dzieci zostały losowo przydzielo-
ne do zespołów, którym patronowali poznani 
święci. Gracze szukali właściwych symboli i 
atrybutów związanych z życiem każdego         
z bohaterów i sprawdzali zdobyte wiadomości 
za pomocą pytań quizu. Wszystkie drużyny 
wykazały się uważnością i ułożyły portrety 
swoich patronów zaledwie w dwóch rundach 
pytań. 

   Na warsztatach nie zabrakło muzyki i śpie-
wu. Poza znaną wszystkim piosenką Arki No-
ego „Taki duży, taki mały może świętym być”, 
której refrenem dzieci przywoływały świętych 
na scenę, nauczyliśmy się także utworu „Każ-
dy może być święty” .

   Wszyscy w Kościele powołani jesteśmy, 
aby dążyć do świętości - tej szczególnej blis-
kości z Bogiem, aby nie zaniechać wysiłku 
pójścia za Chrystusem na żadnym etapie ży-
cia. Mamy nadzieję, że mali uczestnicy war-
sztatów zachęceni przykładem poznanych 
świętych zapragną odnaleźć własną drogę do 
świętości.

Kolejne spotkanie z cyklu Rodzinnych Wars-
ztatów już 5 marca. Gorąco zapraszamy!

Wspólnota 
Odnowa w Duchu Świętym

   Jak zwykle rozpoczęliśmy wspólną modli-
twą, po której rozmawialiśmy o tym, kim jest 
święty, czym się wyróżnia i jak można taką 
osobę rozpoznać. Co oznaczają używane       
w Kościele słowa „beatyfikacja” czy „kanoni-
zacja”. Co to jest relikwiarz i do czego służy? 
Czy możemy modlić się do świętych?

  Po tym krótkim wstępie dzieci, z pomocą 
detektywa - dziennikarza, w którego postać 
wcieliła się prowadząca warsztaty, miały wy-
tropić oznaki świętości u różnych osób ogło-
szonych świętymi lub błogosławionymi Koś-
cioła. 

  Centralną część spotkania stanowiły tytu-
łowe wywiady prosto z Nieba. Święci kolejno 
przedstawiali się zgromadzonej młodej wido-
wni, udzielając odpowiedzi na pytania detek-
tywa i opowiadając ciekawostki i anegdoty       
z ich życia. W rolach świętych i błogosławio-
nych wystąpili członkowie naszej parafialnej 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz 
gościnnie ksiądz Maciej Czapliński. W teatral-
nej konwencji obecni mogli spotkać się ze 
świętą Faustyną, świętymi Janem Pawłem II, 
Maksymilianem Kolbe i błogosławionymi 
kardynałem Stefanem Wyszyńskim i ojcem 
Michałem Tomaszkiem, męczennikiem z Pa-
riacoto.

   Zdjęcie z archiwum Wspólnoty 
Odnowa w Duchu Świętym

Święte ikony Kijowa i Czernihowa.

Wizerunek Matki Boskiej Jeleckiej, zwany też 
ikoną Matki Boskiej Jodłowej, cieszył się żywym 
kultem w Czernihowie. Według tradycji cudowny 
obraz objawił się na drzewie jodłowym w XI wie-
ku jednemu z książąt ruskich. Ikona, która znaj-
duje się w Czernihowie, powstała w wieku XVII. 
Jej historię opisał Joanicjusz Galatowski. Podo-
bnie ikona Matki Boskiej Ilińskiej, namalowana 
przez mnicha z Dubna Gennadiego Konstanty-
nowicza w 1658 roku z cerkwi pod wezwaniem 
Proroka Eliasza, w obrębie monasteru Troicko-
Ilińskiego w Czernihowie cieszyła się uznaniem. 
Ogromnym orędownikiem kultu maryjnego był 
Jan Mazepa, jeden z największych ukraińskich 
mecenasów sztuk, fundator wielu cerkwi. Współ-
cześni wielokrotnie poświęcali mu swe utwory 
literackie, a rytownicy wykonywali wielkich for-
matów kompozycje graficzne z różnych okazji. 
Zawierały one często bogaty program ikonogra-
ficzny, niejednokrotnie odwołujący się do mito-
logii, emblematami i symboliki heraldycznej, wy-
wodzącej się z tradycji antycznej, przekazanej 
za pośrednictwem interpretacji chrześcijańskiej, 
nierozerwalnie złączonych w środowisku pisa-
rzy, teologów i artystów kijowskich. Na wystawie 
pokazujemy kilka kompozycji jemu dedykowa-
nych.

Tekst pochodzi ze strony 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Źródło:
https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-
i-czernihowa/

w 1936 r. 14 sierpnia 1937 r. wysadzono       
w powietrze sobór Michajłowski w Kijowie. Akt 
barbarzyństwa poprzedzony został grabieżą 
wyposażenia świątyni. W latach 1934-1937, 
w okresie największych represji, zburzono       
w samym Kijowie ponad 60 świątyń. Dzieła 
zniszczenia dokończyły hitlerowskie Niemcy. 
W 1941 roku wysadzono sobór Zaśnięcia Bo-
gurodzicy w Ławrze Peczerskiej. Bezpowrot-
nie zniknęły malowidła ścienne, ikonostas, 
wyposażenie świątyni. Ostały się jedynie frag-
menty.

Wystawa

Na wystawie przedstawiamy dzieła sztuki 
związane z ośrodkami religijnymi Kijowa i 
Czernihowa. Pokazujemy zarówno ikony jak i 
przekazy ikonograficzne w postaci rycin i foto-
grafii ukazujących nieistniejące już zabytki. 
Archiwalne fotografie dokumentują proces 
zniszczeń w okresie stalinowskim, podczas 
okupacji niemieckiej i teraz w czasie inwazji 
rosyjskiej. Wyjątkowym eksponatem na wy-
stawie są drzwi ikonostasowe i drzwi diakoń-
skie z ikonostasu z Lipowca na Bracław-
szczyźnie datowane na poł. XVIII w. (zbiory 
Muzeum Narodowego w Krakowie). Pokaże-
my także starodruki ze zbiorów Muzeum 
Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Prezentowane ryciny i ikony pochodzą ze 
zbiorów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie; Biblioteka Narodowa w Warszawie; 
Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum Warszaw-
skiej Metropolii Prawosławnej.

Wydruki rycin z pochodzą z Biblioteki Gda-
ńskiej, fotografie ikon ze zbiorów muzeum 
„Duchowe Skarby Ukrainy” w Kijowie.

Ikony Maryjne

Ławra Peczerska, położona w południowo-
zachodniej części dzisiejszego Kijowa, stała 
się najważniejszym centrum duchowości 
w Ukrainie. Pierwsza wspólnota monastyczna 
została założona na początku XI wieku, a bo-
gate źródła piśmiennicze opisują historię tego 
miejsca od początku średniowiecza. Tu znaj-
dowały się cudowne ikony bizantyńskie, relik-
wie i zabytki sztuki cerkiewnej powstające 
w różnych epokach. Ikona Zaśnięcia Marii, 
Matki Boskiej Igoriewskiej, czy św. Mikołaja 
były czczone przez mieszkańców Ukrainy. 
W innych cerkwiach w Kijowie także znajdo-
wały się dawne ikony, jak na przykład Matka 
Boża Kupiatycka z Sofii Kijowskiej.

Podobnie w Czernihowie i niedaleko poło-
żonym Lubeczu, czczono ikony Maryjne, któ-
rych wzmożony kult przypadał na czasy dzia-
łalności jako mecenasa Jana Mazepy i współ-
czesnych jemu pisarzy: Łazarza Baranowicza 
i Filipa Orlika.

W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otwarto nową wystawę przedstawiającą dzieła 
sztuki związane z ośrodkami religijnymi Kijowa i Czernihowa. To zarówno ikony, jak i 
przekazy ikonograficzne w postaci rycin i fotografii ukazujących nieistniejące już zabytki.
"Każdy, kto obejrzy tę wystawę, uświadomi sobie, jakie bogactwo niszczeje na Ukrainie
przez tę wojnę" - mówił w czasie otwarcia ekspozycji kard. Kazimierz Nycz.

Jedna z ikon prezentowanych na Wystawie

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
00-279 Warszawa, ul. Dziekania 1
Tel: +48 22 621 34 14
E-mail: muzeum (at) maw.art.pl
GODZINY OTWARCIA MUZEUM
wtorek–piątek: 12.00–18.00
sobota-niedziela: 12.00–16.00
poniedziałek: nieczynne
KRYPTY KATEDRY
poniedziałek–sobota: 10.00–17.00
niedziela: 15.00–17.00

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 12.02. do 12.03.2023
Módlmy się, 

a osoby życia konsekrowanego,
aby nie traciły ducha i wytrwały
w świętości swojego powołania.

PRZEBIEG SPOTKANIA:
21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 

z Zespołem WMband
22.00 - 24.00  Modlitwa w ciszy
            24.00  Błogosławieństwo   

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej
Prace można oglądać 

w każdą niedzielę 
od 8 stycznia do 5 marca br.

https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-i-czernihowa/
https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-i-czernihowa/
https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-i-czernihowa/
http://www.parafiawilanow.pl


Być świętym to upodobnić się we wszystkim do Chrystusa: w myślach, uczuciach, 
słowach i czynach. Najbardziej charakterystyczną cechą świętości jest miłość 

(kochać Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego), która ożywia wszystkie 
cnoty: pokorę, sprawiedliwość, pracowitość, czystość, posłuszeństwo, radość... 
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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.    

Kultura Kościoła Wschodniego 

Wystawa "Święte Ikony Kijowa i Czerniho-
wa "ma na celu ukazanie dorobku kultury 
Kościoła Wschodniego, który jest mało znany 
i niedoceniany. To właśnie w Kijowie działał 
przez stulecia jeden z najprężniejszych ośro-
dków intelektualnych i artystycznych prawo-
sławia, którego wpływ na kulturę europejską 
był imponujący.

Ikony z czasów Rusi Kijowskiej oraz ich 
kolejne powtórzenia – ryciny, ulotki i druko-
wane źródła piśmiennicze, są świadectwem 
ciągłości tradycji w kulturze ukraińskiej. Nieli-
czne dzieła, które dochowały się do naszych 
czasów pokazują jak niezwykle silne były 
związki Metropolii Kijowskiej z resztą kraju. 
Dzieła sztuki scalały naród zamieszkujący 
między Dniestrem a Bugiem i stawały się 
częścią jego historii. Wystawa, którą przy-
gotowało Muzeum Archidiecezji Warszaw-
skiej przypomina najstarsze ikony powstające 
pod wpływem tradycji bizantyńskiej, dzieła 
które nie zachowały się do dnia dzisiejszego. 
Burzliwe dzieje Ukrainy i krajów ościennych, 
wojny, pożary, grabieże spowodowały ogro-
mne spustoszenie cerkwi. XX wiek był szcze-
gólnie okrutnym okresem dla ludności zamie-
szkującej te tereny. Wielokrotnie mieszkańcy 
miast i wsi chronili to co najdroższe – święte 
ikony, obrazy i inne skarby.

Przełom XVII i XVIII to okres powstawania 
imponującej architektury barokowej oraz de-
korowania cerkwi i pałaców. Miejscowi arty-
ści, którzy czerpali wzory z zachodniej trady-
cji barokowej tworzyli prężne ośrodki artysty-
czne na terytorium lewobrzeżnej Ukrainy. 
Dziesiątki malarzy uczących się w Kijowie 
stworzyło swoistą szkołę malarską, która 
emanowała na całą Wschodnią i Centralną 
Ukrainę. Na wystawie prezentujemy ikony 
związane z ośrodkami artystycznymi wscho-
dniej Ukrainy. Pokazujemy również dzieła 
powstałe na pograniczu polsko-ukraińskim 
pod wpływem wypracowanych w Kijowie 
wzorów ikonograficznych.

Niszczenie duchowości
w latach 30-tych XX wieku

Planowe niszczenie duchowości religijnej 
mieszkańców Kijowa i Czernihowa rozpoczę-
ło się od burzenia ich świątyń. Apogeum 
przyniosły lata trzydzieste. Grecka cerkiew 
św. Katarzyny w dzielnicy Padół została roze-
brana w 1929 r. Na jej miejscu postawiono 
fabrykę maszyn rolniczych. Dawny kościół 
dominikanów, późniejsza cerkiew św. Piotra i 
Pawła  została  zburzona  przez  sowietów 

Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne! 

Każdy może świętym być – czyli wywiad prosto z nieba.
   W minioną niedzielę 5 lutego odbyły się kolejne dedykowane dzieciom z naszej parafii warsztaty, których organizatorem jest Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym. Tym razem tematem była świętość, a celem spotkania - przybliżenie uczestnikom sylwetek wybranych świętych 
polskich patronów. 

   Następnie dzieci zostały losowo przydzielo-
ne do zespołów, którym patronowali poznani 
święci. Gracze szukali właściwych symboli i 
atrybutów związanych z życiem każdego         
z bohaterów i sprawdzali zdobyte wiadomości 
za pomocą pytań quizu. Wszystkie drużyny 
wykazały się uważnością i ułożyły portrety 
swoich patronów zaledwie w dwóch rundach 
pytań. 

   Na warsztatach nie zabrakło muzyki i śpie-
wu. Poza znaną wszystkim piosenką Arki No-
ego „Taki duży, taki mały może świętym być”, 
której refrenem dzieci przywoływały świętych 
na scenę, nauczyliśmy się także utworu „Każ-
dy może być święty” .

   Wszyscy w Kościele powołani jesteśmy, 
aby dążyć do świętości - tej szczególnej blis-
kości z Bogiem, aby nie zaniechać wysiłku 
pójścia za Chrystusem na żadnym etapie ży-
cia. Mamy nadzieję, że mali uczestnicy war-
sztatów zachęceni przykładem poznanych 
świętych zapragną odnaleźć własną drogę do 
świętości.

Kolejne spotkanie z cyklu Rodzinnych Wars-
ztatów już 5 marca. Gorąco zapraszamy!

Wspólnota 
Odnowa w Duchu Świętym

   Jak zwykle rozpoczęliśmy wspólną modli-
twą, po której rozmawialiśmy o tym, kim jest 
święty, czym się wyróżnia i jak można taką 
osobę rozpoznać. Co oznaczają używane       
w Kościele słowa „beatyfikacja” czy „kanoni-
zacja”. Co to jest relikwiarz i do czego służy? 
Czy możemy modlić się do świętych?

  Po tym krótkim wstępie dzieci, z pomocą 
detektywa - dziennikarza, w którego postać 
wcieliła się prowadząca warsztaty, miały wy-
tropić oznaki świętości u różnych osób ogło-
szonych świętymi lub błogosławionymi Koś-
cioła. 

  Centralną część spotkania stanowiły tytu-
łowe wywiady prosto z Nieba. Święci kolejno 
przedstawiali się zgromadzonej młodej wido-
wni, udzielając odpowiedzi na pytania detek-
tywa i opowiadając ciekawostki i anegdoty       
z ich życia. W rolach świętych i błogosławio-
nych wystąpili członkowie naszej parafialnej 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz 
gościnnie ksiądz Maciej Czapliński. W teatral-
nej konwencji obecni mogli spotkać się ze 
świętą Faustyną, świętymi Janem Pawłem II, 
Maksymilianem Kolbe i błogosławionymi 
kardynałem Stefanem Wyszyńskim i ojcem 
Michałem Tomaszkiem, męczennikiem z Pa-
riacoto.

   Zdjęcie z archiwum 
Wspólnoty w Duchu Świętym

Święte ikony Kijowa i Czernihowa.

   Wizerunek Matki Boskiej Jeleckiej, zwany też 
ikoną Matki Boskiej Jodłowej, cieszył się żywym 
kultem w Czernihowie. Według tradycji cudowny 
obraz objawił się na drzewie jodłowym w XI wie-
ku jednemu z książąt ruskich. Ikona, która znaj-
duje się w Czernihowie, powstała w wieku XVII. 
Jej historię opisał Joanicjusz Galatowski. Podo-
bnie ikona Matki Boskiej Ilińskiej, namalowana 
przez mnicha z Dubna Gennadiego Konstanty-
nowicza w 1658 roku z cerkwi pod wezwaniem 
Proroka Eliasza, w obrębie monasteru Troicko-
Ilińskiego w Czernihowie cieszyła się uznaniem. 
Ogromnym orędownikiem kultu maryjnego był 
Jan Mazepa, jeden z największych ukraińskich 
mecenasów sztuk, fundator wielu cerkwi. Współ-
cześni wielokrotnie poświęcali mu swe utwory 
literackie, a rytownicy wykonywali wielkich for-
matów kompozycje graficzne z różnych okazji. 
Zawierały one często bogaty program ikonogra-
ficzny, niejednokrotnie odwołujący się do mito-
logii, emblematami i symboliki heraldycznej, wy-
wodzącej się z tradycji antycznej, przekazanej 
za pośrednictwem interpretacji chrześcijańskiej, 
nierozerwalnie złączonych w środowisku pisa-
rzy, teologów i artystów kijowskich. Na wystawie 
pokazujemy kilka kompozycji jemu dedykowa-
nych.

Tekst pochodzi ze strony 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Źródło:
https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-
i-czernihowa/

w 1936 r. 14 sierpnia 1937 r. wysadzono       
w powietrze sobór Michajłowski w Kijowie. Akt 
barbarzyństwa poprzedzony został grabieżą 
wyposażenia świątyni. W latach 1934-1937, 
w okresie największych represji, zburzono       
w samym Kijowie ponad 60 świątyń. Dzieła 
zniszczenia dokończyły hitlerowskie Niemcy. 
W 1941 roku wysadzono sobór Zaśnięcia Bo-
gurodzicy w Ławrze Peczerskiej. Bezpowrot-
nie zniknęły malowidła ścienne, ikonostas, 
wyposażenie świątyni. Ostały się jedynie frag-
menty.

Wystawa

   Na wystawie przedstawiamy dzieła sztuki 
związane z ośrodkami religijnymi Kijowa i 
Czernihowa. Pokazujemy zarówno ikony jak i 
przekazy ikonograficzne w postaci rycin i foto-
grafii ukazujących nieistniejące już zabytki. 
Archiwalne fotografie dokumentują proces 
zniszczeń w okresie stalinowskim, podczas 
okupacji niemieckiej i teraz w czasie inwazji 
rosyjskiej. Wyjątkowym eksponatem na wy-
stawie są drzwi ikonostasowe i drzwi diakoń-
skie z ikonostasu z Lipowca na Bracław-
szczyźnie datowane na poł. XVIII w. (zbiory 
Muzeum Narodowego w Krakowie). Pokaże-
my także starodruki ze zbiorów Muzeum 
Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Prezentowane ryciny i ikony pochodzą ze 
zbiorów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie; Biblioteka Narodowa w Warszawie; 
Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum Warszaw-
skiej Metropolii Prawosławnej.

Wydruki rycin z pochodzą z Biblioteki Gda-
ńskiej, fotografie ikon ze zbiorów muzeum 
„Duchowe Skarby Ukrainy” w Kijowie.

Ikony Maryjne

Ławra Peczerska, położona w południowo-
zachodniej części dzisiejszego Kijowa, stała 
się najważniejszym centrum duchowości         
w Ukrainie. Pierwsza wspólnota monastyczna 
została założona na początku XI wieku, a bo-
gate źródła piśmiennicze opisują historię tego 
miejsca od początku średniowiecza. Tu znaj-
dowały się cudowne ikony bizantyńskie, relik-
wie i zabytki sztuki cerkiewnej powstające       
w różnych epokach. Ikona Zaśnięcia Marii, 
Matki Boskiej Igoriewskiej, czy św. Mikołaja 
były czczone przez mieszkańców Ukrainy. 
W innych cerkwiach w Kijowie także znajdo-
wały się dawne ikony, jak na przykład Matka 
Boża Kupiatycka z Sofii Kijowskiej.

Podobnie w Czernihowie i niedaleko poło-
żonym Lubeczu, czczono ikony Maryjne, któ-
rych wzmożony kult przypadał na czasy dzia-
łalności jako mecenasa Jana Mazepy i współ-
czesnych jemu pisarzy: Łazarza Baranowicza 
i Filipa Orlika.

W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otwarto nową wystawę przedstawiającą dzieła 
sztuki związane z ośrodkami religijnymi Kijowa i Czernihowa. To zarówno ikony, jak i 
przekazy ikonograficzne w postaci rycin i fotografii ukazujących nieistniejące już zabytki. 
"Każdy, kto obejrzy tę wystawę, uświadomi sobie, jakie bogactwo niszczeje na Ukrainie 
przez tę wojnę" - mówił w czasie otwarcia ekspozycji kard. Kazimierz Nycz.

Jedna  z ikon prezentowanych na Wystawie

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
00-279 Warszawa, ul. Dziekania 1
Tel: +48 22 621 34 14
E-mail: muzeum (at) maw.art.pl
GODZINY OTWARCIA MUZEUM
wtorek–piątek: 12.00–18.00
sobota-niedziela: 12.00–16.00
poniedziałek: nieczynne
KRYPTY KATEDRY
poniedziałek–sobota: 10.00–17.00
niedziela: 15.00–17.00

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 12.02. do 12.03.2023
Módlmy się, 

a osoby życia konsekrowanego,
aby nie traciły ducha i wytrwały
w świętości swojego powołania.

PRZEBIEG SPOTKANIA:
21.00 - 22.00  Modlitwa prowadzona 

z Zespołem WMband
22.00 - 24.00  Modlitwa w ciszy
            24.00  Błogosławieństwo   

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej
Prace można oglądać 

w każdą niedzielę 
od 8 stycznia do 5 marca br.

https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-i-czernihowa/
https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-i-czernihowa/
https://maw.art.pl/exhibition/swiete-ikony-kijowa-i-czernihowa/
http://www.parafiawilanow.pl
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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.
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 Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.

W czwartek, 16 lutego o godz. 18.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon-
ków Bractwa oraz osoby zainteresowane 
zapaszmy do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy na nasze comiesięczne uwiel-
bienie Chrystusa w znaku Eucharystii,          
w najbliższy czwartek 16 lutego br. Czu-
wanie poprowadzi Bractwo Krwi Chrystusa 
wraz z zespołem Wojowników Maryi. Na-
sze czuwanie rozpoczynamy o 21.00. Naj-
pierw modlitwa będzie prowadzona, a póź-
niej będzie możliwość modlitwy w ciszy do 
północy. Serdecznie zapraszamy!

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową. W tym mie-
siącu modlić się będziemy o jedność 
chrześcijan. Modlitwę w kościele prowadzą 
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 

Ks. Tomasz Lis

czwartek o godz. 18.30., w piątek o go-
dzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a          
w niedzielę o godz. 14.00.

W dniu 8 marca br. roku w naszej parafii 
rozpocznie się kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”. Mamy ostanie wolne 
miejsca. Informacje dotyczące zapisów na 
kurs znajdują się na stronie parafialnej          
w zakładce sakramenty.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej pa-
rafii udostępniliśmy program do bezpłatne-
go rozliczenia podatku. Przypominamy, że 
nasza Fundacja poza działalnością chary-
tatywną zajmuje się utrzymaniem zabytko-
wych obiektów znajdujących się na terenie 
naszej parafii.

W tym tygodniu, we wtorek 14 lutego, przy-
pada święto św. Cyryla, mnicha i Metode-
go, biskupa - patronów Europy. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

7.

K O M E N T A R Z
Autor księgi Mądrości Syracha zaczyna: 

„Jeżeli chcesz, zachowasz przykazania”, 
kontynuuje „po co chcesz, wyciągniesz rę-
kę” i dodaje „co ci się spodoba, to będzie ci 
dane”.

Gdybyśmy tylko na tym pozostali mogli-
byśmy wyciągnąć wniosek, że Bogu obo-
jętne jest jak postępujemy, co wybieramy, 
w czym mamy upodobanie. Jednym sło-
wem wzywa nas do „Róbta co chceta”, by 
posłużyć się swego czasu znanym zawo-
łaniem. 

Wówczas wolność człowieka, dar dany 
nam od Boga, byłaby wyniesiona na pie-
destał i została oderwana od prawdy i miło-
ści, a tego Bóg nie chce. Dlatego mamy 
dalej: „Nikomu On nie przykazał być bezbo-
żnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć”. A Je-
zus w Ewangelii nie znosi Prawa Bożego, 
ale je wypełnia i wzywa nas do tego.

„Błogosławieni, którzy postępują zgodnie 
z Prawem Pańskim” mówi psalmista. Bądź-
my, więc błogosławieni!

16 lutego 2020 r. godz. 18.00 
Msza św. w intencji Bractwa 
Adoracyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Święte ikony Kijowa i Czernihowa. . . . . . 3

EWANGELIA
Mt 5, 17-37

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wype-
łnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Do-
póki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Pra-
wie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc 
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby naj-
mniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 
najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki     
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie więk-
sza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słysze-
liście, że powiedziano przodkom: „Nie zabi-
jaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega 
sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi. A 
kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega 
Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbo-
żniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli 
więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś prze-
ciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołta-
rzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Po-
gódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciw-
nik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i 
aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, 
powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki 
nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, 
że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest 
ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od 
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zgi-
nie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I 
jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden          
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 
miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli 
ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem 
nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by 
oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cud-
zołóstwa. Słyszeliście również, że powiedzia-
no przodkom: „Nie będziesz fałszywie przy-
sięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. 
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgaj-
cie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani 
na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani 
na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo 
nawet jednego włosa nie możesz uczynić 
białym albo czarnym. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 15, 15-20

Czytanie z Mądrości Syracha: Jeżeli zechcesz, 
zachowasz przykazania, a dochowanie wierno-
ści zależy od Jego upodobania. Położył przed 
tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz 
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spo-
doba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest 
mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi 
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go 
boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. 
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i ni-
komu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Błogosławieni słuchający Pana
Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego 
napomnienia * i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, * 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, * 
abym podziwiał Twoje Prawo.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, * bym 
ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa * 
i zachowywał je całym sercem.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 6-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Głosimy mą-
drość między doskonałymi, ale nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, zresztą 
przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądro-
ści Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, któ-
rej nie pojął żaden z władców tego świata; gdy-
by ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana 
chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało 
napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Du-
cha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 11, 25

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto Słowo Pańskie

6.

8.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela –  tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

16  lutego 2023 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz. 18.00 
za członków Bractwa 

Adoracyjnego, o nowe powołania 
do Bractwa oraz za księży 

posługujących w naszej parafii.
Zapraszamy na Mszę św. sympatyków 
Bractwa, osoby Adorujące Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie w Kaplicy św. 
Anny oraz osoby pragnące wstąpić do 
Bractwa.

Regularne spotkania Bractwa Adoracyj-
nego odbywają się w pierwsze niedziele 
miesiąca o godz. 16.00 w kanonii. 
Dotychczas odbyły się trzy takie spotka-
nia.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

ŚRODA  godz.  7.30 –21.00 
CZWARTEK  godz.  7.30 – 24.00 

PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00

"Wobec ogromu cierpienia, jakie spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii, apeluję do wszystkich biskupów, księży, osób 
życia konsekrowanego i wiernych świeckich w Polsce o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie" – poprosił  przewo-
dniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu

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