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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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Oto Słowo Pańskie
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7.

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki Pań-
skiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym
kościele odprawiane jest w każdy piątek
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych,
młodzieży, studentów i młodzieży pracują-
cej.
We środę 1 marca o godz. 18.00 zostanie
odprawiona Msza św. wotywna o św. Józe-
fie, a po mszy św. nabożeństwo pierwszo-
środowe do św. Józefa.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek 2 marca o godz. 17.00 zosta-

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. oddają.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie, 
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie 
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest 
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, 
by posiadł mądrość. 

wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech 
był na świecie, grzechu się jednak nie 
poczytuje, gdy nie ma Prawa. A prze-
cież śmierć rozpanoszyła się od Adama 
do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 
zgrzeszyli przestępstwem na wzór Ada-
ma. On to jest typem Tego, który miał 
przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz  
z przestępstwem, jak z darem łaski. Je-
żeli bowiem przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich śmierć, to     
o ileż obficiej spłynęła na nich wszy-
stkich łaska i dar Boży, łaskawie udzie-
lony przez jednego Człowieka, Jezusa
Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz
z tym darem, jak ze skutkiem grzechu
spowodowanym przez jednego grze-
szącego. Gdy bowiem jeden tylko
grzech przynosi wyrok potępiający, to
łaska przynosi usprawiedliwienie ze
wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem
przez przestępstwo jednego śmierć
zakrólowała z powodu jego jednego, to
o ileż bardziej ci, którzy otrzymują ob-
fitość łaski i daru sprawiedliwości, kró-
lować będą w życiu z powodu Jednego
– Jezusa Chrystusa. A zatem, jak prze-
stępstwo jednego sprowadziło na wszy-
stkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn
sprawiedliwy Jednego sprowadza na
wszystkich ludzi usprawiedliwienie da-
jące życie. Albowiem jak przez niepo-
słuszeństwo jednego człowieka wszy-
scy stali się grzesznikami, tak przez
posłuszeństwo Jednego wszyscy staną
się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz ka-
żdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
Mt 4, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 
już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł 
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy 
wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
napisane jest bowiem:  „Aniołom swoim da 

Dokończenie na str 2

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg ulepił czło-
wieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza 
tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek 
istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na 
wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 
którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z 
gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smacz-
ny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku 
tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A 
wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwie-
rzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to 
rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg po-
wiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała 
wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść mo-
żemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 
środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam 
jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na 
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spo-
żyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do 
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był z 
nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu 
oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki 
figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej, w ogromie swej litości zgładź moją 
nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
* i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Przez jednego człowieka 
grzech wszedł do świata, a przez grzech 
śmierć, i  w   ten   sposób   śmierć   przeszła  na

K O M E N T A R Z
  „Nie samym chlebem żyje człowiek” mówi 
nam dzisiaj Jezus w Ewangelii na samym po-
czątku Wielkiego Postu. Natomiast w Środę 
Popielcową Jezus wskazał nam trzy środki,     
z którym możemy skorzystać, i które mogą 
nam dopomóc, by ta prawda coraz pełniej wy-
brzmiewała w naszym życiu.

  Pierwszy z nich to POST. Tu namacalnie 
odmawiamy sobie przysłowiowego chleba, by 
ćwiczyć swoje ciało, ale też wolę. Zdolność do 
wyrzeczeń, odmówienia sobie czegoś, co sa-
mo z siebie jest dobre i dodaje sił witalnych 
oraz trwanie w tym umacnia nasze ciało i du-
cha. 

    Dzięki temu łatwiej jest nam podjąć syste-
matycznie, nawet w trudnym czasie MODLIT-
WĘ – drugi środek zaproponowany przez Je-
zusa. Ona ma nas uczyć stawiania Pana Bo-
ga i jego woli w centrum. Dzięki niej mamy 
wzrastać w miłości do Ojca.

   Aż wreszcie JAŁMUŻNA, trzeci środek, któ-
ry ćwiczy nas dzielić się swoim, często ciężko 
zapracowanym chlebem. Ona uczy nas, że 
nie tylko „nie samym chlebem” żyjemy, ale że 
nie żyjemy tylko dla siebie.

ks. Tomasz Lis
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nie odprawiona Msza św. wotywna o Chry-
stusie Najwyższym Wiecznym Kapłanie, a 
po Mszy zostanie odmówiona koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny modlimy się o powołania 
kapłańskie. 
W piątek 3 marca, Msza św. wotywna o 
Najświętszym Sercu Pana Jezusa zostanie 
odprawiona o godz. 12.00., a o godz. 18.00 
Msza św. z intencją wynagradzającą Bo-
żemu Sercu. Nabożeństwo Pierwszopiąt-
kowe odprawimy po Drodze Krzyżowej o 
godz.18.30. Z sakramentu pokuty i pojed-
nania można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku. 
Imiona i nazwiska oraz adresy osób prag-
nących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sa-
krament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w 
kancelarii parafialnej. 

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.

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia
Villanovensis”

– numer KRS: 0000331641

W sobotę 4 marca, Msza św. wotywna o 
Niepokalanym Sercu NMP zostanie odpra-
wiona o godz. 7.00., a po niej Nabożeństwo 
Pierwszosobotnie, na które składa się od-
mówienie jednej części Różańca i 15 minu-
towe rozważanie w ciszy jednej z tajemnic 
Różańca Świętego.
Z piątku 3 marca na sobotę 4 marca w na-
szej parafii, odbędzie się kolejna Nocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ci-
szy, w intencji "Zatrzymania aborcji". Adora-
cja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakoń-
czy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy 
parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie 
porze. Więcej informacji na stronie interne-
towej naszej parafii i fb.
W następną niedzielę, 5 marca, Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi 
wielkopostne Warsztaty Rodzinne. Przy-
pomnimy sobie wspólnie okresy roku liturg-
icznego i pomożemy najmłodszym zrozu-
mieć sens Wielkiego Postu. Zastanowimy 
się jak wzrastać w dobrym dzięki mądrym 
postanowieniom i małym gestom ofiarowa-
nym Jezusowi. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci z rodzicami. Zbiórka jak zawsze przy 
dzwonnicy. Warsztaty rozpoczną się o 
12.30. w kanonii i potrwają około godziny. 
Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnej za-
bawy. Szczegóły na plakatach.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w sobotę, 4 marca, święto św. Kazimierza,
królewicza.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Droga Krzyżowa - piątek
godz. 12.30; 16.30; 18.30 

Gorzkie Żale - niedziela 
godz. 17.00

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

Wielki Post

Modlitwa 
jako dar Boga

2559 Modlitwa jest wzniesieniem duszy do 
Boga lub prośbą skierowaną do Niego o sto-
sowne dobra . Z jakiej pozycji mówimy w cza-
sie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i 
własnej woli czy też z "głębokości" (Ps 130, 1) 
pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się 
uniża, będzie wywyższony. Podstawą modli-
twy jest pokora. "Nie umiemy się modlić tak, 
jak trzeba" (Rz 8, 26). Pokora jest dyspozycją 
do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Czło-
wiek jest żebrakiem wobec Boga 4 .
2560 "O, gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). 
Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy 
studni, do której przychodzimy szukać naszej 
wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie 
każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i 
to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa 
pragnienie, Jego prośba pochodzi z głęboko-
ści Boga, który nas pragnie. Modlitwa - czy 
zdajemy sobie z tego sprawę czy nie - jest 
spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg 
pragnie, abyśmy Go pragnęli .
2561 "Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wo-
dy żywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna 
jest - w sposób paradoksalny - odpowiedzią. 
Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego: 

"Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wy-
kopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13). 
Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmo-
wą obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości 
na pragnienie Jedynego Syna.

Modlitwa 
jako przymierze

2562 Skąd pochodzi modlitwa człowieka? 
Niezależnie od tego, jaki byłby język modli-
twy (gesty, słowa), zawsze modli się cały 
człowiek. Aby jednak określić miejsce, z któ-
rego wypływa modlitwa, Pismo święte mówi 
niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej 
zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się 
serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modli-
twa pozostaje pusta.
2563 Serce jest mieszkaniem, w którym je-
stem, gdzie przebywam (według wyrażenia 
semickiego lub biblijnego: gdzie "zstępuję"). 
Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwyt-
nym dla naszego rozumu ani dla innych; je-
dynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. 
Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych 
wewnętrznych dążeń. Jest miejscem praw-
dy, w którym wybieramy życie lub śmierć. 
Jest miejscem spotkania, albowiem nasze 
życie, ukształtowane na obraz Boży, ma 
charakter relacyjny: serce jest miejscem 
przymierza.

    Praktyka Wielkiego Postu pojawiła się 
w IV wieku i szybko rozpowszechniła w ca-
łym Kościele. Pierwotnie był to czas ostat-
nich dni przygotowania katechumenów do 
przyjęcia chrztu (chrzest przyjmowali naj-
częściej ludzie dorośli) oraz przygotowania 
tzw. grzeszników publicznych (którzy do-
puścili się najcięższych grzechów, np. od-
stępstwo od wiary, zabójstwo, cudzołóstwo) 
do pojednania z Kościołem. 
   Katechumeni przyjmowali chrzest w Wiel-
ką Sobotę, dlatego okres 40-tu dni  poprze-

PIERWSZA  ŚRODA 
MIESIĄCA

1 marca 2023 r. 
Modlitwa  św. wotywna 

o św. Józefie o godz. 18.00,
po mszy św. Nabożeństwo

pierwszośrodowe do św. Józefa

2564 Modlitwa chrześcijańska jest związkiem 
przymierza między Bogiem i człowiekiem        
w Chrystusie. Jest działaniem Boga i czło-
wieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, 
jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zje-
dnoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem.

Modlitwa 
jako komunia

2565 W Nowym Przymierzu modlitwa jest 
żywym związkiem dzieci Bożych z ich nie-
skończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem 
Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. 
Łaska Królestwa Bożego jest "zjednocze-
niem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem 
(człowieka)". Życie modlitwy polega zatem 
na stałym trwaniu w obecności trzykroć świę-
tego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia 
życia jest zawsze możliwa, gdyż przez 
chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Mo-
dlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest ko-
munią z Chrystusem i rozszerza się w Koś-
ciele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymia-
ry miłości Chrystusa .

Fragmenty 
Katechizmu Kościoła Katolickiego

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA

2 marca 2023 r. godz. 17.00
Mszy święta w intencji kapłanów 

pracujących w naszej parafii. 
Po Mszy świętej odmawiamy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA

3 marca 2023 r. 
Msza Święta wotywna o Najświę-

tszm Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00
Msza Święta  w intencji wynagra-

dzającej Bożemu Sercu o godz 18.00. 
Po Mszy św.  Droga Krzyżowa i 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

pierwszopiątkowe. 

rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi   
o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisa-
ne jest także: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz
wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, po-
kazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszy-
stko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na
to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł,
a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto Słowo Pańskie

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

4 marca 2023 r. godz. 7.00  

Msza św o Niepokalanym Sercu NMP. 
Po Mszy Różaniec i  piętnastominu-
towe rozważanie w ciszy, nad wskaza-

ną tajemnicą różańca świętego.

Dusza oziębła jest nikczemnie wyrachowa-
na: unika tylko tego, co wyraźnie jest grze-
chem ciężkim, a grzechy powszednie popeł-
nia z całym rozmysłem; nigdy nie myśli o poś-
więceniu się, o delikatniejszych względem 
Boga uczuciach, o tym, co się Panu Bogu po-
doba lub nie podoba. Stąd płynie brak umart-
wienia, dzięki czemu burzy się pycha, gniew, 
niecierpliwość i cierpkość w obcowaniu z in-
nymi, odmowy i plotki, dobrowolne rozprosze-
nia na modlitwie, z których nie chce i nie usi-
łuje się poprawić.

Duszę oziębłą można poznać po następują-
cych znakach: 
1. Brak albo słabe tylko pragnienie doskona-
łości i co za tym idzie - słaby albo żaden żal
za niewierności i niedbalstwa w służbie Bożej.
Kto nie pragnie dobra, ten nigdy go nie posią-
dzie, gdyż ono zdobywa się gwałtem.
2. Zaniedbanie walki wewnętrznej. Nie zwy-
cięży ten, kto się walki obawia, a bez boju nie
ma zwycięstwa ani nagrody. Oziębły walczy
nie z namiętnościami, ale z łaską Bożą, która
go nawołuje do poprawy.
3. Wielka niestałość w postanowieniach. Ten,
który się wciąż zatrzymuje lub cofa, nigdy nie
zrobi postępu.

4. Szukanie rozrywek w grach i ustawicznych
zabawach oraz wylewanie się na zewnątrz      
w niepotrzebnych rozmowach z pobudek miło-
ści własnej, czyli braku umartwienia.
5. Częste oglądanie się za siebie, a nie spo-
glądanie na ideał.

Oziębłość jest bardzo groźnym stanem, 
albowiem dusza w nim pozostaje w złudzeniu - 
jak chory, który udaje zdrowego i do lekarza 
się nie zwraca. Nie zważa na przestrogi su-
mienia ani na natchnienia, ani na przestrogi 
bliźnich, na których się nawet za nie gniewa. 
Poczytuje za błahostkę niezliczoną ilość grze-
chów powszednich, w których często zaciąga 
nałóg, a czasami wpada i w grzechy ciężkie, 
do których również powoli się przyzwyczaja.

Oziębłość godzi się z pewnymi cnotami, 
które utrzymują duszę w złowieszczym ubez-
pieczeniu. Sługa ewangeliczny nie przekroczył 
prawa sprawiedliwości, wstrzemięźliwości ani 
czystości, przynajmniej o tym nie wiemy, a 
tylko był leniwy - oziębły i za to usłyszał wyrok: 
„A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zew-
nątrz- w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów” (Mt 25,30).

Panny głupie również zachowały skarb 
dziewictwa, a zostały pozbawione godów nie

O oziębłości. 
Tak Chrystus ustami Jana Apostoła piętnuje dusze oziębłe wskazując, jak one są wstrętne 

dla Boga. Taka dusza, mimo wielu łask miłosierdzia Bożego, gardzi nimi i poddaje się obez-
władniającemu lenistwu, które odciąga od gorliwości, a pod byle pretekstem zupełnie opu-
szcza modlitwę. Niby uczęszcza do sakramentów, ale lekkomyślnie, bez przygotowania nale-
żytego i dlatego najczęściej bezowocnie, jeżeli nie świętokradzko. Niby spełnia obowiązki sta-
nu, ale bez ducha wiary, z ubieganiem się o to, co sprawia przyjemność, z szukaniem wszę-
dzie i we wszystkim siebie.

za zbrodnie jakieś, ale za brak roztropności i 
czuwania (por. Mt 25,12). Po złota z noty i 
pozór pobożności mogą znaleźć łaskę u ludzi, 
ale Bóg patrzy w serca i rzuca przekleństwo 
za brak owoców na drzewie (por. Mt 20,19). 
„Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie 
niedbale!” (Jr 48,10), A sprawy Pańskie do 
modlitwy, obowiązki itd.

Oziębła dusza nie chce życia prawdziwie 
Chrystusowego, ale i do światowego nie lgnie 
całkowicie, wlecze się między złym i dobrym, 
nie oddając się całkowicie żadnemu. Żyje 
opuszczona i osamotniona, wygnana ze świa-
ta, gdzie się bawią, i odepchnięta od grona 
świętych, gdzie Bóg rozlewa pociechy - mo-
żna rzec, że zawieszona między piekłem a 
niebem. Człowiek oziębły sądzi, że potrafi się 
ostać w tym niepewnym położeniu. Tymcza-
sem ani Bóg, ani szatan, ani własna natura na 
to nie pozwolą. Bóg zawoła: „Zdaj sprawę 
z twego zarządzania” (Łk 16,2). Szatan powoli 
zdobywa teren niestrzeżony i doprowadza 
oziębła go do grzechu ciężkiego. Natura po-
woli traci siły w walce, zanim jeszcze ona zo-
stała rozpoczęta, i niechybnie upada. (…)

Wszakże Oziębłość nie jest chorobą zupeł-
nie nieuleczalną. (…) Oto lekarstwo skute-
czne przeciw oziębłości: kupić miłość Boga za 
monetę modlitwy, która wprawdzie dla duszy 
oziębłej jest uciążliwa, ale konieczna.

ks. Michał Sopoćko,
spowiednik św. s. Faustyny Kowalskiej

Fragment książki 
pt. „Miłosierdzie Jego na wieki.

Rozważania o Bożym miłosierdziu" 
wybrany przez Wspólnotę Miłosierdzia 

Bożego i Matki Bożej Miłosiernej  

Modlitwa – Post – Jałmużna
   Modlitwa, post i jałmużna to trzy podstawowe praktyki religijne w chrześcijaństwie, a zwła-
szcza w okresie Wielkiego Postu. Każda z tych praktyk ma swoje znaczenie i cele.

   Modlitwa to spotkanie z Bogiem, wyrażenie naszej miłości do Boga, wdzięczności i 
zależności od Niego. Modlitwa umacnia naszą wiarę i więź z Bogiem.

 Post to dobrowolne powstrzymywanie się od jedzenia pewnych pokarmów lub czynności, 
które nas rozpraszają, aby skupić się na Bogu. Post pomaga nam uzyskać większą kon-
trolę nad naszymi pragnieniami i pożądaniami, a także umacnia naszą wolę, pokorę i 
miłość do siebie samego.
   Jałmużna polega na dzieleniu się naszymi zasobami z potrzebującymi. W ten sposób  
możemy praktykować przykazanie miłości bliźniego. 
   Te trzy praktyki: modlitwa, post i jałmużna pomagają nam rozwijać i umacniać naszą  
miłość do Boga, do siebie i do naszych bliźnich. 

Opracowała Elżbieta Wrotek

Czym jest modlitwa?
Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w Katechiźmie Kościoła Katolickiego. Modlitwie chrze-
ścijańskiej poświęcona jest Część czwarta KKK (2558-2865).

dzających Wielkanoc polegał na codziennym słuchaniu nauk i uczestnictwie w tzw. skruty-
niach. Czterdziestodniowa długość Wielkiego Postu jest związana z symboliką biblijną. Liczba 
40 w Biblii często jest używana jako okres próby, przygotowania, pokuty lub przej-
ścia nawiązując do wielu ważnych wydarzeń m.in.:

1) Potopu w czasach Noego – deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy (Rdz 7, 4.12.17)
2) 40-to dniowego pobytu Mojżesza na górze Synaj przed otrzymaniem tablic Dekalogu

(Wj 24, 18)
3) 40-tu lat wędrówki Izraelitów po pustyni po wyjściu z niewoli w Egipcie, a przed wej-

ściem do Ziemi Obiecanej (Wj 16, 35)
4) 40-tu dni, podczas których prorok Eliasz szedł do góry Horeb, aby spotkać się z Bo-

giem (1 Krl19, 8)
5) Nawoływania Jonasza w Niniwie do postu i nawrócenia: «Jeszcze czterdzieści dni, a

Niniwa zostanie zburzona» (Jon 3, 4)
6) 40-dniowego postu Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem Jego misji publicznej

(Mt 4, 2; Mk 1, 13; Łk 4, 2)
   W przygotowaniu katechumenów do chrztu oraz pokucie publicznych grzeszników brała 
udział cała wspólnota chrześcijańska, aby z jednej strony przypomnieć sobie własny chrzest, 
z drugiej zaś odnowić świadomość, że wszyscy jesteśmy  grzesznikami i potrzebujemy  na-
wrócenia.
   W miarę upowszechnienia chrztu dzieci i zaniku instytucji publicznych pokutników praktyka 
intensywnego przeżywania przez chrześcijan ostatnich tygodni przed Wielkanocą przyjęła 
charakter powszechny, ponieważ ciągle potrzebujemy odkrywania, czym jest dla nas chrzest i 
wciąż konieczne jest nawracanie się. Stąd nazwa okresu - Wielki Post i konkretne praktyki 
(wstrzemięźliwość, sakrament pokuty, udział w rekolekcjach) i nabożeństwa z Nim związane 
np. Droga Krzyżowa, Gorzkie żale, aby pogłębić wiarę i odnowić więź z Bogiem.

Opracowała Elżbieta Wrotek
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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.    

Wielki Post

Modlitwa 
jako dar Boga

 2559 Modlitwa jest wzniesieniem duszy do 
Boga lub prośbą skierowaną do Niego o sto-
sowne dobra . Z jakiej pozycji mówimy w cza-
sie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i 
własnej woli czy też z "głębokości" (Ps 130, 1) 
pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się 
uniża, będzie wywyższony. Podstawą modli-
twy jest pokora. "Nie umiemy się modlić tak, 
jak trzeba" (Rz 8, 26). Pokora jest dyspozycją 
do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Czło-
wiek jest żebrakiem wobec Boga 4 .
2560 "O, gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). 
Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy 
studni, do której przychodzimy szukać naszej 
wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie 
każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i 
to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa 
pragnienie, Jego prośba pochodzi z głęboko-
ści Boga, który nas pragnie. Modlitwa - czy 
zdajemy sobie z tego sprawę czy nie - jest 
spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg 
pragnie, abyśmy Go pragnęli .
2561 "Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wo-
dy żywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna 
jest - w sposób paradoksalny - odpowiedzią. 
Jest  odpowiedzią  na  skargę  Boga  żywego: 

"Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wy-
kopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13). 
Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmo-
wą obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości 
na pragnienie Jedynego Syna.

Modlitwa 
jako przymierze

2562 Skąd pochodzi modlitwa człowieka? 
Niezależnie od tego, jaki byłby język modli-
twy (gesty, słowa), zawsze modli się cały 
człowiek. Aby jednak określić miejsce, z któ-
rego wypływa modlitwa, Pismo święte mówi 
niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej 
zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się 
serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modli-
twa pozostaje pusta.
2563 Serce jest mieszkaniem, w którym je-
stem, gdzie przebywam (według wyrażenia 
semickiego lub biblijnego: gdzie "zstępuję"). 
Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwyt-
nym dla naszego rozumu ani dla innych; je-
dynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. 
Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych 
wewnętrznych dążeń. Jest miejscem praw-
dy, w którym wybieramy życie lub śmierć. 
Jest miejscem spotkania, albowiem nasze 
życie, ukształtowane na obraz Boży, ma 
charakter relacyjny: serce jest miejscem 
przymierza.

Praktyka Wielkiego Postu pojawiła się     
w IV wieku i szybko rozpowszechniła w ca-
łym Kościele. Pierwotnie był to czas ostat-
nich dni przygotowania katechumenów do 
przyjęcia chrztu (chrzest przyjmowali naj-
częściej ludzie dorośli) oraz przygotowania 
tzw. grzeszników publicznych (którzy do-
puścili się najcięższych grzechów, np. od-
stępstwo od wiary, zabójstwo, cudzołóstwo) 
do pojednania z Kościołem. 

Katechumeni przyjmowali chrzest w Wiel-
ką Sobotę, dlatego okres 40-tu dni poprze-

PIERWSZA  ŚRODA 
MIESIĄCA

1 marca 2023 r. 
Modlitwa św. wotywna 

o św. Józefie o godz. 18.00,
po mszy św. Nabożeństwo

pierwszośrodowe do św. Józefa

2564 Modlitwa chrześcijańska jest związkiem 
przymierza między Bogiem i człowiekiem        
w Chrystusie. Jest działaniem Boga i czło-
wieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, 
jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zje-
dnoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem.

Modlitwa 
jako komunia

2565 W Nowym Przymierzu modlitwa jest 
żywym związkiem dzieci Bożych z ich nie-
skończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem 
Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. 
Łaska Królestwa Bożego jest "zjednocze-
niem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem 
(człowieka)". Życie modlitwy polega zatem 
na stałym trwaniu w obecności trzykroć świę-
tego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia 
życia jest zawsze możliwa, gdyż przez 
chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Mo-
dlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest ko-
munią z Chrystusem i rozszerza się w Koś-
ciele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymia-
ry miłości Chrystusa .

Fragmenty 
Katechizmu Kościoła Katolickiego

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA

2 marca 2023 r. godz. 17.00
Mszy święta w intencji kapłanów 

pracujących w naszej parafii.
Po Mszy świętej odmawiamy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA

3 marca 2023 r. 
Msza Święta wotywna o Najświę-

tszm Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00
Msza Święta w intencji wynagra-

dzającej Bożemu Sercu o godz 18.00.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa i 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

pierwszopiątkowe. 

rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi   
o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisa-
ne jest także: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz
wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, po-
kazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszy-
stko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na
to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł,
a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto Słowo Pańskie

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

4 marca 2023 r. godz. 7.00  

Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.
Po Mszy Różaniec i piętnastominu-
towe rozważanie w ciszy, nad wskaza-

ną tajemnicą różańca świętego.

   Dusza oziębła jest nikczemnie wyrachowa-
na: unika tylko tego, co wyraźnie jest grze-
chem ciężkim, a grzechy powszednie popeł-
nia z całym rozmysłem; nigdy nie myśli o poś-
więceniu się, o delikatniejszych względem 
Boga uczuciach, o tym, co się Panu Bogu po-
doba lub nie podoba. Stąd płynie brak umart-
wienia, dzięki czemu burzy się pycha, gniew, 
niecierpliwość i cierpkość w obcowaniu z in-
nymi, odmowy i plotki, dobrowolne rozprosze-
nia na modlitwie, z których nie chce i nie usi-
łuje się poprawić.
   Duszę oziębłą można poznać po następują-
cych znakach: 
1. Brak albo słabe tylko pragnienie doskona-
łości i co za tym idzie - słaby albo żaden żal
za niewierności i niedbalstwa w służbie Bożej.
Kto nie pragnie dobra, ten nigdy go nie posią-
dzie, gdyż ono zdobywa się gwałtem.
2. Zaniedbanie walki wewnętrznej. Nie zwy-
cięży ten, kto się walki obawia, a bez boju nie
ma zwycięstwa ani nagrody. Oziębły walczy
nie z namiętnościami, ale z łaską Bożą, która
go nawołuje do poprawy.
3. Wielka niestałość w postanowieniach. Ten,
który się wciąż zatrzymuje lub cofa, nigdy nie
zrobi postępu.

4. Szukanie rozrywek w grach i ustawicznych
zabawach oraz wylewanie się na zewnątrz      
w niepotrzebnych rozmowach z pobudek miło-
ści własnej, czyli braku umartwienia.
5. Częste oglądanie się za siebie, a nie spo-
glądanie na ideał.

Oziębłość jest bardzo groźnym stanem, 
albowiem dusza w nim pozostaje w złudzeniu - 
jak chory, który udaje zdrowego i do lekarza 
się nie zwraca. Nie zważa na przestrogi su-
mienia ani na natchnienia, ani na przestrogi 
bliźnich, na których się nawet za nie gniewa. 
Poczytuje za błahostkę niezliczoną ilość grze-
chów powszednich, w których często zaciąga 
nałóg, a czasami wpada i w grzechy ciężkie, 
do których również powoli się przyzwyczaja.

Oziębłość godzi się z pewnymi cnotami, 
które utrzymują duszę w złowieszczym ubez-
pieczeniu. Sługa ewangeliczny nie przekroczył 
prawa sprawiedliwości, wstrzemięźliwości ani 
czystości, przynajmniej o tym nie wiemy, a 
tylko był leniwy - oziębły i za to usłyszał wyrok: 
„A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zew-
nątrz-  w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów” (Mt 25,30).

Panny głupie również zachowały skarb 
dziewictwa, a zostały  pozbawione  godów  nie

O oziębłości. 
   Tak Chrystus ustami Jana Apostoła piętnuje dusze oziębłe wskazując, jak one są wstrętne 
dla Boga. Taka dusza, mimo wielu łask miłosierdzia Bożego, gardzi nimi i poddaje się obez-
władniającemu lenistwu, które odciąga od gorliwości, a pod byle pretekstem zupełnie opu-
szcza modlitwę. Niby uczęszcza do sakramentów, ale lekkomyślnie, bez przygotowania nale-
żytego i dlatego najczęściej bezowocnie, jeżeli nie świętokradzko. Niby spełnia obowiązki sta-
nu, ale bez ducha wiary, z ubieganiem się o to, co sprawia przyjemność, z szukaniem wszę-
dzie i we wszystkim siebie.

za zbrodnie jakieś, ale za brak roztropności i 
czuwania (por. Mt 25,12). Po złota z noty i 
pozór pobożności mogą znaleźć łaskę u ludzi, 
ale Bóg patrzy w serca i rzuca przekleństwo 
za brak owoców na drzewie (por. Mt 20,19). 
„Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie 
niedbale!” (Jr 48,10), A sprawy Pańskie do 
modlitwy, obowiązki itd.
   Oziębła dusza nie chce życia prawdziwie 
Chrystusowego, ale i do światowego nie lgnie 
całkowicie, wlecze się między złym i dobrym, 
nie oddając się całkowicie żadnemu. Żyje 
opuszczona i osamotniona, wygnana ze świa-
ta, gdzie się bawią, i odepchnięta od grona 
świętych, gdzie Bóg rozlewa pociechy - mo-
żna rzec, że zawieszona między piekłem a 
niebem. Człowiek oziębły sądzi, że potrafi się 
ostać w tym niepewnym położeniu. Tymcza-
sem ani Bóg, ani szatan, ani własna natura na 
to nie pozwolą. Bóg zawoła: „Zdaj sprawę 
z twego zarządzania” (Łk 16,2). Szatan powoli 
zdobywa teren niestrzeżony i doprowadza 
oziębła go do grzechu ciężkiego. Natura po-
woli traci siły w walce, zanim jeszcze ona zo-
stała rozpoczęta, i niechybnie upada. (…)
   Wszakże Oziębłość nie jest chorobą zupeł-
nie nieuleczalną. (…) Oto lekarstwo skute-
czne przeciw oziębłości: kupić miłość Boga za 
monetę modlitwy, która wprawdzie dla duszy 
oziębłej jest uciążliwa, ale konieczna.

ks. Michał Sopoćko, 
spowiednik  św. s. Faustyny Kowalskiej

Fragment książki 
pt. „Miłosierdzie Jego na wieki. 

Rozważania o Bożym miłosierdziu" 
wybrany przez Wspólnotę Miłosierdzia 

Bożego i Matki Bożej Miłosiernej  

Modlitwa – Post – Jałmużna
Modlitwa, post i jałmużna to trzy podstawowe praktyki religijne w chrześcijaństwie, a zwła-

szcza w okresie Wielkiego Postu. Każda z tych praktyk ma swoje znaczenie i cele.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem, wyrażenie naszej miłości do Boga, wdzięczności i 
zależności od Niego. Modlitwa umacnia naszą wiarę i więź z Bogiem.

Post to dobrowolne powstrzymywanie się od jedzenia pewnych pokarmów lub czynności, 
które nas rozpraszają, aby skupić się na Bogu. Post pomaga nam uzyskać większą kon-
trolę nad naszymi pragnieniami i pożądaniami, a także umacnia naszą wolę, pokorę i 
miłość do siebie samego.

Jałmużna polega na dzieleniu się naszymi zasobami z potrzebującymi. W ten sposób  
możemy praktykować przykazanie miłości bliźniego.

Te trzy praktyki: modlitwa, post i jałmużna pomagają nam rozwijać i umacniać naszą  
miłość do Boga, do siebie i do naszych bliźnich. 

Opracowała Elżbieta Wrotek

Czym jest modlitwa?
Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w Katechiźmie Kościoła Katolickiego. Modlitwie chrze-
ścijańskiej poświęcona jest Część czwarta KKK (2558-2865).

dzających Wielkanoc polegał na codziennym słuchaniu nauk i uczestnictwie w tzw. skruty-
niach. Czterdziestodniowa długość Wielkiego Postu jest związana z symboliką biblijną. Liczba 
40 w Biblii często jest używana jako okres próby, przygotowania, pokuty lub przej-
ścia nawiązując do wielu ważnych wydarzeń m.in.:

1) Potopu w czasach Noego – deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy (Rdz 7, 4.12.17)
2) 40-to dniowego pobytu Mojżesza na górze Synaj przed otrzymaniem tablic Dekalogu

(Wj 24, 18)
3) 40-tu lat wędrówki Izraelitów po pustyni po wyjściu z niewoli w Egipcie, a przed wej-

ściem do Ziemi Obiecanej (Wj 16, 35)
4) 40-tu dni, podczas których prorok Eliasz szedł do góry Horeb, aby spotkać się z Bo-

giem (1 Krl19, 8)
5) Nawoływania Jonasza w Niniwie do postu i nawrócenia: «Jeszcze czterdzieści dni, a 

Niniwa zostanie zburzona» (Jon 3, 4)
6) 40-dniowego postu Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem Jego misji publicznej 

(Mt 4, 2; Mk 1, 13; Łk 4, 2)
W przygotowaniu katechumenów do chrztu oraz pokucie publicznych grzeszników brała 

udział cała wspólnota chrześcijańska, aby z jednej strony przypomnieć sobie własny chrzest, 
z drugiej zaś odnowić świadomość, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy na-
wrócenia.

W miarę upowszechnienia chrztu dzieci i zaniku instytucji publicznych pokutników praktyka 
intensywnego przeżywania przez chrześcijan ostatnich tygodni przed Wielkanocą przyjęła 
charakter powszechny, ponieważ ciągle potrzebujemy odkrywania, czym jest dla nas chrzest i 
wciąż konieczne jest nawracanie się. Stąd nazwa okresu - Wielki Post i konkretne praktyki 
(wstrzemięźliwość, sakrament pokuty, udział w rekolekcjach) i nabożeństwa z Nim związane 
np. Droga Krzyżowa, Gorzkie żale, aby pogłębić wiarę i odnowić więź z Bogiem.

Opracowała Elżbieta Wrotek
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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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Oto Słowo Pańskie
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 7.

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia, pokuty i rozważania Męki Pań-
skiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzi-
nach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracują-
cej. 
We środę 1 marca o godz. 18.00 zostanie 
odprawiona Msza św. wotywna o św. Józe-
fie, a po mszy św. nabożeństwo pierwszo-
środowe do św. Józefa.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek  2 marca  o  godz. 17.00  zosta-

 

 

  

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. oddają.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie, 
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie 
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest 
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, 
by posiadł mądrość. 

wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech 
był na świecie, grzechu się jednak nie 
poczytuje, gdy nie ma Prawa. A prze-
cież śmierć rozpanoszyła się od Adama 
do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 
zgrzeszyli przestępstwem na wzór Ada-
ma. On to jest typem Tego, który miał 
przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz  
z przestępstwem, jak z darem łaski. Je-
żeli bowiem przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich śmierć, to     
o ileż obficiej spłynęła na nich wszy-
stkich łaska i dar Boży, łaskawie udzie-
lony przez jednego Człowieka, Jezusa
Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz
z tym darem, jak ze skutkiem grzechu
spowodowanym przez jednego grze-
szącego. Gdy bowiem jeden tylko
grzech przynosi wyrok potępiający, to
łaska przynosi usprawiedliwienie ze
wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem
przez przestępstwo jednego śmierć
zakrólowała z powodu jego jednego, to
o ileż bardziej ci, którzy otrzymują ob-
fitość łaski i daru sprawiedliwości, kró-
lować będą w życiu z powodu Jednego
– Jezusa Chrystusa. A zatem, jak prze-
stępstwo jednego sprowadziło na wszy-
stkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn
sprawiedliwy Jednego sprowadza na
wszystkich ludzi usprawiedliwienie da-
jące życie. Albowiem jak przez niepo-
słuszeństwo jednego człowieka wszy-
scy stali się grzesznikami, tak przez
posłuszeństwo Jednego wszyscy staną
się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz ka-
żdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
Mt 4, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 
już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł 
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy 
wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da 

Dokończenie na str 2

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg ulepił czło-
wieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza 
tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek 
istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na 
wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 
którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z 
gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smacz-
ny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku 
tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A 
wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwie-
rzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to 
rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg po-
wiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała 
wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść mo-
żemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 
środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam 
jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na 
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spo-
żyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do 
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był z 
nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu 
oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki 
figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej, w ogromie swej litości zgładź moją 
nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
* i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Przez jednego człowieka 
grzech wszedł do świata, a przez grzech 
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na

K O M E N T A R Z
„Nie samym chlebem żyje człowiek” mówi 

nam dzisiaj Jezus w Ewangelii na samym po-
czątku Wielkiego Postu. Natomiast w Środę 
Popielcową Jezus wskazał nam trzy środki,     
z którym możemy skorzystać, i które mogą 
nam dopomóc, by ta prawda coraz pełniej wy-
brzmiewała w naszym życiu.

Pierwszy z nich to POST. Tu namacalnie 
odmawiamy sobie przysłowiowego chleba, by 
ćwiczyć swoje ciało, ale też wolę. Zdolność do 
wyrzeczeń, odmówienia sobie czegoś, co sa-
mo z siebie jest dobre i dodaje sił witalnych 
oraz trwanie w tym umacnia nasze ciało i du-
cha. 

Dzięki temu łatwiej jest nam podjąć syste-
matycznie, nawet w trudnym czasie MODLIT-
WĘ – drugi środek zaproponowany przez Je-
zusa. Ona ma nas uczyć stawiania Pana Bo-
ga i jego woli w centrum. Dzięki niej mamy 
wzrastać w miłości do Ojca.

Aż wreszcie JAŁMUŻNA, trzeci środek, któ-
ry ćwiczy nas dzielić się swoim, często ciężko 
zapracowanym chlebem. Ona uczy nas, że 
nie tylko „nie samym chlebem” żyjemy, ale że 
nie żyjemy tylko dla siebie.

ks. Tomasz Lis
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13.

nie odprawiona Msza św. wotywna o Chry-
stusie Najwyższym Wiecznym Kapłanie, a 
po Mszy zostanie odmówiona koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny modlimy się o powołania 
kapłańskie. 
W piątek 3 marca, Msza św. wotywna o 
Najświętszym Sercu Pana Jezusa zostanie 
odprawiona o godz. 12.00., a o godz. 18.00 
Msza św. z intencją wynagradzającą Bo-
żemu Sercu. Nabożeństwo Pierwszopiąt-
kowe odprawimy po Drodze Krzyżowej o 
godz.18.30. Z sakramentu pokuty i pojed-
nania można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku. 
Imiona i nazwiska oraz adresy osób prag-
nących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sa-
krament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w 
kancelarii parafialnej. 

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.

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

W sobotę 4 marca, Msza św. wotywna o 
Niepokalanym Sercu NMP zostanie odpra-
wiona o godz. 7.00., a po niej Nabożeństwo 
Pierwszosobotnie, na które składa się od-
mówienie jednej części Różańca i 15 minu-
towe rozważanie w ciszy jednej z tajemnic 
Różańca Świętego.
Z piątku 3 marca na sobotę 4 marca w na-
szej parafii, odbędzie się kolejna Nocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ci-
szy, w intencji "Zatrzymania aborcji". Adora-
cja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakoń-
czy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy 
parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie 
porze. Więcej informacji na stronie interne-
towej naszej parafii i fb.
W następną niedzielę, 5 marca, Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi 
wielkopostne Warsztaty Rodzinne. Przy-
pomnimy sobie wspólnie okresy roku liturg-
icznego i pomożemy najmłodszym zrozu-
mieć sens Wielkiego Postu. Zastanowimy 
się jak wzrastać w dobrym dzięki mądrym 
postanowieniom i małym gestom ofiarowa-
nym Jezusowi. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci z rodzicami. Zbiórka jak zawsze przy 
dzwonnicy. Warsztaty rozpoczną się o 
12.30. w kanonii i potrwają około godziny. 
Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnej za-
bawy. Szczegóły na plakatach.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w sobotę, 4 marca, święto św. Kazimierza,
królewicza.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Droga Krzyżowa - piątek
godz. 12.30; 16.30; 18.30 

Gorzkie Żale - niedziela 
godz. 17.00
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