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

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

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godz.:      
o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – dla
dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, mło-
dzieży, studentów i młodzieży pracującej.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym po-
prowadzi wielkopostne Warsztaty Rodzin-
ne, które rozpoczną się o godz. 12.30.       
W czasie spotkania omówione zostaną po-    

Ks. dr Waldemar R Macko

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w Wielkim 
Poście w intencji: o potrzebne łaski dla na-
szej parafii. Modlitwę w kościele prowadzą 
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzi-
nie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a w nie-
dzielę o godz. 14.00.

W ubiegłą niedzielę na pomoc Ukrainie 
zebraliśmy 4600 PLN. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zachecamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafilnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczania podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii.

K O M E N T A R Z
   Słyszymy dzisiaj, w drugą niedzielę Wiel-
kiego Postu, fragment Ewangelii o przemie-
nieniu Pańskim. Ten sam opis czytamy 6 
sierpnia każdego roku, kiedy obchodzimy 
święto Przemienienia Pańskiego. Nie bez 
powodu, ponieważ w czasie Wielkiego Po-
stu mamy umocnić się przeżyciem prawdy 
o chwalebnej naturze Tego, który jest Pra-
wdą, Drogą i Życiem. Nasze życie jest bo-
wiem pielgrzymowaniem wraz z Jezusem -
od góry błogosławieństw, przez górę prze-
mienienia i górę Kalwarii, aż po górę wnie-
bowstąpienia. I tak jak Apostołowie mamy
być świadkami wielkich dzieł Boga w na-
szym życiu.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 12, 1-4a

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg rzekł do 
Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z do-
mu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię 
bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosła-
wił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosła-
wieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie 
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą zło-
rzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą 
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej zie-
mi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 8b-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Weź udział  
w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał 
świętym powołaniem nie na podstawie naszych 
czynów, lecz stosownie do własnego postano-
wienia i łaski, która nam dana została w Chry-
stusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Uka-
zana zaś została ona teraz przez pojawienie się 
naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który 
zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność 
rzucił światło przez Ewangelię.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 17, 5

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

EWANGELIA
Mt 17, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz 
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec 
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzie-
nie zaś stało się białe jak światło. A oto uka-
zali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, posta-
wię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 
ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upa-
dli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, 
nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo 
nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, Jezus przykazał im, mó-
wiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwsta-
nie».

Oto Słowo Pańskie
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www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych 

w Wielkim Poście:
o potrzebne łaski dla

naszej parafii

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

Pon. 16.30 
Wt.   18.30 

Czw. 18.30 
Śr.     18.30 

Sob.    7.30
Nied.14.00 

Pt.     12.30 

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca
- wszystkie wspólnoty

"Święci, wielcy i starzy - portrety"
Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę do 26 marca br. . . . . . . . . . 3

Z Dzienniczka siostry Faustyny . . . . . . . 3

Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami 
- Niedziela "Ad Gentes" . . . . . . . . . . . . . 4

szczególne okresu Roku Liturgicznego.       
W sposób szczególny omówiony zosta-
nie czas Wielkiego Postu i podejmowa-
ne w nim postanowienia. Zapraszamy 
wszystkie dzieci z rodzicami. Zbiórka jak 
zawsze przy dzwonnicy. 

W poniedziałek, 6 marca br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy
na wspólną modlitwę.

We wtorek, 7 marca, o godz. 17.30. zapra-
szamy na różaniec rodziców w intencji 
dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 
18.00. sprawowaną w intencji rodziców i 
dzieci, z prośbą o wierność Bogu i nauce 
Kościoła oraz opiekę Matki Bożej.

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami - Niedziela "Ad Gentes".
Niedziela "Ad Gentes" jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1 743 polskich misjonarzy posługują-
cych w 99 krajach świata. W tym roku Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy 
Kościół”. Misjonarze są pos-łani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych 
uczniów Jezusa Chrystusa. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się 
młode wspólnoty misyjne.
Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzenia 
w wierze, aby z niej rodziło się nasze misyjne zaangażowanie. Wyrazem zaangażowania misyjnego jest jałmużna na 
rzecz misji. Misjonarze bowiem potrzebują środków finansowych i materialnych, by tworzyć i rozwijać dzieła charyta-
tywne, solidarności i braterstwa z ubogimi, chorymi i potrzebującymi pomocy. Mamy okazję do wsparcia ich naszym 
darem serca poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji jest „długą ręką” 
Kościoła w Polsce i wspiera wysiłki polskich misjonarzy. W roku 2022, dzięki Darczyńcom, szczególnie z naszych pol-
skich parafii, Dzieło sfinansowało 124 projekty pomocowe na misjach o wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finanso-
wą otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich.

Fragment Komunikatu Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misj

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
mailto:misteriumsac@gmail.com
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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.    

Z Dzienniczka siostry Faustyny
ŚW. FAUSTYNA PRZYPOMINA ZNACZENIE 

WYTRWAŁEJ MODLITWY W CZASIE DUCHOWEJ POSUCHY

7/1. W czasie godziny świętej, udzielił mi Pan skosztować Swej Męki, 
podzieliłam gorzkość męki, którą była przepełniona dusza Jego. Jezus dał mi 
poznać, jak dusza powinna być wierną modlitwie, pomimo udręczeń i 
oschłości i pokus, bo od takiej przeważnie modlitwy zależy urzeczywistnienie 
nieraz wielkich zamiarów Bożych, a jeżeli nie wytrwamy w takiej modlitwie, 
krzyżujemy to, co Bóg chciał przez nas dokonać, albo w nas. Niech słowa te, 
wszelka dusza zapamięta: - a będąc w ciężkości dłużej się modlił. Ja taką 
modlitwę zawsze przedłużam o tyle, o ile jest w mej mocy i zgodnie z 
obowiązkiem. (Dz 872)

Możemy jedynie pokornie prosić o łaskę np. 
nawrócenia naszego bliźniego, dodając do 
modlitwy konkretny post lub też czyn miło-
sierdzia. Sam czyn miłosierdzia może mieć 
znacznie większą wartość przed Bogiem, niż 
nasze osobiste umartwianie się. Tak nauczał 
m.in. żyjący w V wieku św. Piotr Chryzolog: 
„Du-szą modlitwy jest post, a życiem postu 
miłosierdzie. Kto się więc modli, niech poś-
ci, a kto pości, niech spełnia uczynki miło-
sierdzia, niech wysłucha proszącego, który 
chce być słyszany. 

Czym jest post?

   Jaki ma sens rezygnacja z czegoś, co sa-
mo w sobie jest dobre i pozwala nam żyć? Te 
i inne pytania mogą nasuwać się, gdy myśli-
my o poście. Warto na początku przywołać 
pewną duchową zasadę: aby otworzyć się 
głębiej na duchowy pokarm, winniśmy naj-
pierw doświadczyć pewnego braku w zaspo-
kojeniu potrzeb fizycznych.
   Jednym z rodzajów postów jest więc ogra-
niczenie spożywania pokarmów. Niektóre po-
sty dotyczące ograniczenia pokarmów są dla 
nas obowiązkowe, inne możemy dobrowolnie 
sobie nałożyć. Dobrowolnymi formami postu,  
o których warto wspomnieć, są: podjęcie cał-
kowitej bądź okresowej abstynencji od alko-
holu, czy też rezygnacja ze spożywania sło-
dyczy. Możemy pościć, umartwiając zmysł
wzroku i ograniczyć oglądanie telewizji, czy
internetu. Dla wielu z nas wyrzeczenie to mo-
że okazać się niezwykle wymagające i trudne

W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, 
który nigdy się nie zamyka na głos błagają-
cego”. Dlatego też z modlitwą i postem Je-
zus wiązał jeszcze jeden czyn pokutny: 
jałmużnę. Zaoszczędzone na poście środki 
materialne można przekazać na cele 
dobroczynne.

   Przy każdej decyzji na post liczy się nasza 
roztropność, by nie podejmować takich zo-
bowiązań, których nie jesteśmy w stanie wy-
pełnić. Przy większych decyzjach dotyczą-
cych praktyk pokutnych powinniśmy zasię-
gnąć rady spowiednika albo kierownika du-
chowego.

Ks. Wojciech Bartoszek
Fragment artykułu 

ze strony Apostolstwa Chorych  
Źródło:
https://www.apchor.pl/2018/10/31/
Chrzescijanskie-znaczenie-postu

Pokusy często powstają z naszej winy, z 
braku i umartwienia i czuwania, z powodu 
niestałości umysłu i braku ufności w miłosier-
dzie Boże. Jak łodzią bez steru rzucają bał-
wany, tak człowiek niestały i wylany na zew-
nątrz bywa miotany różnymi pokusami. Cza-
sami pokusy przychodzą bez naszej winy i 
wówczas nie należy się niepokoić. Walka bo-
wiem z pokusami nie jest wprawdzie przyje-
mną, ale nader pożyteczna. Dlatego Bóg po-
kusy dopuszcza i posługuje się nimi jak nie-
raz lekarz trucizną - dla większego dobra 
duszy. 

Pokusa uczy pokory. Wielu ludzi żyje w złu-
dzeniu, ukrywając przed sobą swoją nędzę, 
jaką odkrywa pokusa, by nauczyć nas pogar-
dzać soba, a ufać Bogu. Piotr w Wieczerniku 
był zuchwały mówiąc, że nigdy nie zdradzi 
Mistrza, a po upadku stał się nad wyraz 
poko-rny i na pytanie Mistrza, czy miłuje Go, 
odpo-wiada, że „Ty wiesz, że Cię kocham” (J 
21, 17). Jak okręt winien być nieco 
zanurzony w wodzie, by się nie przewrócił, 
tak Bóg dopu-szcza nam zanurzyć się w 
nędzy pokusy, by nas utrzymać w pokorze. 

Pokusa oczyszcza duszę i wyrywa ją ze 
złudnego niedbalstwa, czyniąc ją czujną i os-
trożną. Jak morze wyrzuca męty i brudy, tak 
dusza miotana pokusą uwalnia się od złu-
dzeń co do swojej doskonałości. (…)

Pokusa utwierdza duszę w cnotach i uła-
twia postęp w doskonałości. Bez walki nie 
ma zwycięstwa, a bez zwycięstwa nie ma 
cnoty, którą się nabywa przez ustawicznie 
ćwiczenie. Jak drzewo narażone na wichry 
zapuszcza głęboko korzenie, tak dusza mio-
tana pokusami umacnia się w cnocie. (…)

Godność istoty rozumnej wykwita przede 
wszystkim z wolnej woli. Zasługą i chwałą 
istoty wolnej jest opór stawiany złym popę-
dom, jaki się uwalnia przy zwalczaniu poku-

Wszyscy na ziemi pozostajemy jakby mię-
dzy dwoma biegunami: nad nami Bóg Miło-
sierny i najrozkoszniejsze niebo, a pod nami 
szatan złośliwy i piekło. Bóg nas wzywa ku 
Sobie, zaszczepiając w nas wiarę, nadzieję i 
miłość, a Szatan ciągnie ku sobie przez „po-
żądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę te-
go życia” (J 2,16). Powinniśmy zrobić wybór i 
przechylić się ku jednemu lub drugiemu bie-
gunowi; neutralność tu jest niemożliwa: albo 
ulegniemy wezwaniu miłosierdzia i cnoty, 
albo damy się porwać powabom występku. 
(…)

O pokusach. 
Ktokolwiek chce być prawym chrześcijaninem i nabyć prawdziwą cnotę, winien się 

przygotować na różnorakie pokusy, od których nawet Chrystus nie był wolny. (…)

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
sy. Bóg pozostawił nas wolnymi, byśmy przy 
Jego łasce samorzutnie czynili wybór. Dlate-
go dzierżymy w swoim ręku wagę życia i 
śmierci, zła i dobra. Celem naszym ma być 
zjednoczenie z Bogiem, które możemy osią-
gnąć tylko aktami wolnymi. W ten sposób 
przez pokusy pomnażają się nasze zasługi i 
nagroda. „Błogosławiony mąż, który oprze się 
pokusie” (Jk 1,12). 

Wreszcie pokusa przyczynia się do po-
mnożenia chwały Boga i naszej. Po każdym 
naszym zwycięstwie nad szatanem Bóg jest 
uwielbiony, bo Jego żołnierz odniósł tryumf 
nad wrogiem orężem łaski. (…)

Nie smućmy się, gdy na nas uderzają po-
kusy, bo Ten pozwala na kusić, który chce 
nas udekorować koroną i nie pozwoli kusić 
nas nad to, co możemy. „Wierny jest Bóg i 
nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie 
znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie 
wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli 
przetrwać” (1 Kor 10,13). (…)

   Aby odnieść pożytek z pokus, należy im za-
pobiegać, zwalczać je energicznie i po odnie-
sionym zwycięstwie dziękować Bogu za po-
moc. (…) Nie trzeba pokus się lękać, ale na-
leży im raczej zapobiegać. Gdy zaś pokusa 
naciera, nie dowierzajmy sobie, a raczej ufnie 
prośmy Boga o pomoc i unikajmy okazji. (…)

Modlitwa ufna stawia nas obok Boga i czyni 
nas niezwyciężonymi. Mamy się modlić z 
wielką ufnością w miłosierdzie Boże, które 
nigdy nas nie zawiedzie. Módlmy się ustnie i 
myślą, prywatnie i publicznie, w chwilach 
spokoju, by się uzbroić przed atakiem przy-
szłych pokus, a gdy one nadejdą, wzbudzaj-
my krótkie akty strzeliste, np. „Okaż mi, Pa-
nie, miłosierdzie swoje,” „Jezu, ufam Tobie”, 
„Zmiłuj się nade mną, Panie!” itp.

Chrześcijańskie znaczenie postu.
   Współcześnie wiele osób ze względów zdrowotnych decyduje się na trud zrzucenia zbęd-nych kilogramów. Dieta jest nieraz zalecana przez 
lekarzy w trosce o nasze zdrowie. Chrześcijańska praktyka postu ma jednak o wiele głębsze znaczenie, niż jedynie dbałość o piękną sylwet-
kę. Celem chrześcijańskiego postu jest zdrowie duszy człowieka, dla ludzi wierzących stanowi w pierwszej kolejności terapię pomagającą żyć 
według zamysłu Bożego. Przez modlitwę i post człowiek ostatecznie pozwala, by Bóg przyszedł i by zaspokoił największy głód jego serca: 
głód i pragnienie Boga.

Im bardziej człowiek nasycony jest 
dobrami tego świata, tym mniejsze  

pragnienie poznania Boga. 
Im bardziej doświadcza ogołocenia, 

tym naturalniej wzmaga się pragnienie 
poznania Boga.

w realizacji. Jesteśmy tak przywiązani do massmediów, że nieraz 
nie potrafimy bez nich żyć. Z czasem stają się one dla nas jakąś 
formą bałwochwalstwa. Tym bardziej jest to znak ostrzegawczy i 
okazja do podjęcia rewizji życia.

 Jeszcze inna forma umartwienia dotyczy pracy nad językiem – by 
nie krytykować innych, nie obmawiać… Jeden z ojców pustyni, ab-
ba Doroteusz, tak o tym pisał: „jak pości nasz brzuch, tak musi poś-
cić i język. Niech się powstrzyma od obmowy, od kłamstwa, od słów 
zbytecznych, od obelg, od gniewu, słowem od wszelkich grzechów 
popełnianych mową”.

 Papież Benedykt XVI mówiąc o poście, zwracał uwagę, iż jest on 
„wartościową praktyką ascetyczną, duchową bronią w walce z 
wszelkim możliwym, nieuporządkowanym przywiązaniem do nas 
samych. Dobrowolna rezygnacja z przyjemności, jaką jest jedzenie, i 
z innych dóbr materialnych pomaga uczniowi Chrystusa panować 
nad innymi rodzajami głodu osłabionej grzechem pierworodnym 
natury, którego negatywne skutki odbijają się na całej osobowości 
człowieka”. Post więc w tym znaczeniu ma wartość zapobiegaw-
czą, pomaga uniknąć grzechu i tego, co do niego prowadzi. 
Uzbraja duszę przeciw pokusom. Posiada także wartość za-
dośćczyniącą za popełnione grzechy. Ostatecznie buduje w nas 
wewnętrzną wolność.

  Ofiarowanie postu
   Oprócz wspomnianych dwóch wy-miarów (zapobiegawczego i za-
dośćczyniącego), post posiada jeszcze jedno ważne znaczenie: ma 
wartość wstawienniczą. Jezus, gdy przyszli do Niego uczniowie, 
mówiąc Mu, że nie potrafili wyrzucić złego ducha z epileptyka, wska-
zał na wstawienniczy wymiar postu: „Ten zaś rodzaj złych duchów 
wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt17, 21). Modlitwa połączona 
z postem ma ogromną wartość wstawienniczą. Przekonują nas        
o tym święci, którzy podejmowali wręcz heroiczne decyzje postu
ofiarowanego w intencji nawrócenia grzeszników. Pamiętajmy jed-
nak, iż nigdy nie możemy „wymusić” na Bogu danej łaski.

"Święci, wielcy i starzy
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków

dr Ewy Gawrychowskiej
Prace można oglądać 

w każdą niedzielę 
do 26 marca br.

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

7 marca 2023 r. godz. 17.00.
Msza św. w intencji dzieci, 

które odeszły od wia y i ościo a 
o az ic  odziców,

po Mszy św. będzie Różaniec.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

6 marca 2023 r. 

Msza święta wotywna 
o Duchu Świętym,

a po niej nabożeństwo 
do Ducha Świętego.  
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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.    

Z Dzienniczka siostry Faustyny
ŚW. FAUSTYNA PRZYPOMINA ZNACZENIE 

WYTRWAŁEJ MODLITWY W CZASIE DUCHOWEJ POSUCHY

7/1. W czasie godziny świętej, udzielił mi Pan skosztować Swej Męki, 
podzieliłam gorzkość męki, którą była przepełniona dusza Jego. Jezus dał mi 
poznać, jak dusza powinna być wierną modlitwie, pomimo udręczeń i 
oschłości i pokus, bo od takiej przeważnie modlitwy zależy urzeczywistnienie 
nieraz wielkich zamiarów Bożych, a jeżeli nie wytrwamy w takiej modlitwie, 
krzyżujemy to, co Bóg chciał przez nas dokonać, albo w nas. Niech słowa te, 
wszelka dusza zapamięta: - a będąc w ciężkości dłużej się modlił. Ja taką 
modlitwę zawsze przedłużam o tyle, o ile jest w mej mocy i zgodnie z 
obowiązkiem. (Dz 872)      

Możemy jedynie pokornie prosić o łaskę np. 
nawrócenia naszego bliźniego, dodając do 
modlitwy konkretny post lub też czyn miło-
sierdzia. Sam czyn miłosierdzia może mieć 
znacznie większą wartość przed Bogiem, niż 
nasze osobiste umartwianie się. Tak nauczał 
m.in. żyjący w V wieku św. Piotr Chryzolog: 
„Du-szą modlitwy jest post, a życiem postu 
miłosierdzie. Kto się więc modli, niech poś-
ci, a kto pości, niech spełnia uczynki miło-
sierdzia, niech wysłucha proszącego, który 
chce być słyszany. 

Czym jest post?

   Jaki ma sens rezygnacja z czegoś, co sa-
mo w sobie jest dobre i pozwala nam żyć? Te 
i inne pytania mogą nasuwać się, gdy myśli-
my o poście. Warto na początku przywołać 
pewną duchową zasadę: aby otworzyć się 
głębiej na duchowy pokarm, winniśmy naj-
pierw doświadczyć pewnego braku w zaspo-
kojeniu potrzeb fizycznych.
   Jednym z rodzajów postów jest więc ogra-
niczenie spożywania pokarmów. Niektóre po-
sty dotyczące ograniczenia pokarmów są dla 
nas obowiązkowe, inne możemy dobrowolnie 
sobie nałożyć. Dobrowolnymi formami postu,  
o których warto wspomnieć, są: podjęcie cał-
kowitej bądź okresowej abstynencji od alko-
holu, czy też rezygnacja ze spożywania sło-
dyczy. Możemy pościć, umartwiając zmysł
wzroku i ograniczyć oglądanie telewizji, czy
internetu. Dla wielu z nas wyrzeczenie to mo-
że okazać się niezwykle wymagające i trudne

W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, 
który nigdy się nie zamyka na głos błagają-
cego”. Dlatego też z modlitwą i postem Je-
zus wiązał jeszcze jeden czyn pokutny: 
jałmużnę. Zaoszczędzone na poście środki 
materialne można przekazać na cele 
dobroczynne.

   Przy każdej decyzji na post liczy się nasza 
roztropność, by nie podejmować takich zo-
bowiązań, których nie jesteśmy w stanie wy-
pełnić. Przy większych decyzjach dotyczą-
cych praktyk pokutnych powinniśmy zasię-
gnąć rady spowiednika albo kierownika du-
chowego.

Ks. Wojciech Bartoszek
Fragment artykułu 

ze strony Apostolstwa Chorych  
Źródło:
https://www.apchor.pl/2018/10/31/
Chrzescijanskie-znaczenie-postu

   Pokusy często powstają z naszej winy, z 
braku i umartwienia i czuwania, z powodu 
niestałości umysłu i braku ufności w miłosier-
dzie Boże. Jak łodzią bez steru rzucają bał-
wany, tak człowiek niestały i wylany na zew-
nątrz bywa miotany różnymi pokusami. Cza-
sami pokusy przychodzą bez naszej winy i 
wówczas nie należy się niepokoić. Walka bo-
wiem z pokusami nie jest wprawdzie przyje-
mną, ale nader pożyteczna. Dlatego Bóg po-
kusy dopuszcza i posługuje się nimi jak nie-
raz lekarz trucizną - dla większego dobra 
duszy. 

 Pokusa uczy pokory. Wielu ludzi żyje w złu-
dzeniu, ukrywając przed sobą swoją nędzę, 
jaką odkrywa pokusa, by nauczyć nas pogar-
dzać soba, a ufać Bogu. Piotr w Wieczerniku 
był zuchwały mówiąc, że nigdy nie zdradzi 
Mistrza, a po upadku stał się nad wyraz 
poko-rny i na pytanie Mistrza, czy miłuje Go, 
odpo-wiada, że „Ty wiesz, że Cię kocham” (J 
21, 17). Jak okręt winien być nieco 
zanurzony w wodzie, by się nie przewrócił, 
tak Bóg dopu-szcza nam zanurzyć się w 
nędzy pokusy, by nas utrzymać w pokorze. 

   Pokusa oczyszcza duszę i wyrywa ją ze 
złudnego niedbalstwa, czyniąc ją czujną i os-
trożną. Jak morze wyrzuca męty i brudy, tak 
dusza miotana pokusą uwalnia się od złu-
dzeń co do swojej doskonałości. (…)

   Pokusa utwierdza duszę w cnotach i uła-
twia postęp w doskonałości. Bez walki nie 
ma zwycięstwa, a bez zwycięstwa nie ma 
cnoty, którą się nabywa przez ustawicznie 
ćwiczenie. Jak drzewo narażone na wichry 
zapuszcza głęboko korzenie, tak dusza mio-
tana pokusami umacnia się w cnocie. (…)

   Godność istoty rozumnej wykwita przede 
wszystkim z wolnej woli. Zasługą i chwałą 
istoty wolnej jest opór stawiany złym popę-
dom, jaki się uwalnia przy zwalczaniu poku-

   Wszyscy na ziemi pozostajemy jakby mię-
dzy dwoma biegunami: nad nami Bóg Miło-
sierny i najrozkoszniejsze niebo, a pod nami 
szatan złośliwy i piekło. Bóg nas wzywa ku 
Sobie, zaszczepiając w nas wiarę, nadzieję i 
miłość, a Szatan ciągnie ku sobie przez „po-
żądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę te-
go życia” (J 2,16). Powinniśmy zrobić wybór i 
przechylić się ku jednemu lub drugiemu bie-
gunowi; neutralność tu jest niemożliwa: albo 
ulegniemy wezwaniu miłosierdzia i cnoty, 
albo damy się porwać powabom występku. 
(…)

O pokusach. 
   Ktokolwiek chce być prawym chrześcijaninem i nabyć prawdziwą cnotę, winien się 
przygotować na różnorakie pokusy, od których nawet Chrystus nie był wolny. (…)

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
sy. Bóg pozostawił nas wolnymi, byśmy przy 
Jego łasce samorzutnie czynili wybór. Dlate-
go dzierżymy w swoim ręku wagę życia i 
śmierci, zła i dobra. Celem naszym ma być 
zjednoczenie z Bogiem, które możemy osią-
gnąć tylko aktami wolnymi. W ten sposób 
przez pokusy pomnażają się nasze zasługi i 
nagroda. „Błogosławiony mąż, który oprze się 
pokusie” (Jk 1,12). 

   Wreszcie pokusa przyczynia się do po-
mnożenia chwały Boga i naszej. Po każdym 
naszym zwycięstwie nad szatanem Bóg jest 
uwielbiony, bo Jego żołnierz odniósł tryumf 
nad wrogiem orężem łaski. (…)

   Nie smućmy się, gdy na nas uderzają po-
kusy, bo Ten pozwala na kusić, który chce 
nas udekorować koroną i nie pozwoli kusić 
nas nad to, co możemy. „Wierny jest Bóg i 
nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie 
znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie 
wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli 
przetrwać” (1 Kor 10,13). (…)

   Aby odnieść pożytek z pokus, należy im za-
pobiegać, zwalczać je energicznie i po odnie-
sionym zwycięstwie dziękować Bogu za po-
moc. (…)  Nie trzeba pokus się lękać, ale na-
leży im raczej zapobiegać. Gdy zaś pokusa 
naciera, nie dowierzajmy sobie, a raczej ufnie 
prośmy Boga o pomoc i unikajmy okazji. (…)

   Modlitwa ufna stawia nas obok Boga i czyni 
nas niezwyciężonymi. Mamy się modlić z 
wielką ufnością w miłosierdzie Boże, które 
nigdy nas nie zawiedzie. Módlmy się ustnie i 
myślą, prywatnie i publicznie, w chwilach 
spokoju, by się uzbroić przed atakiem przy-
szłych pokus, a gdy one nadejdą, wzbudzaj-
my krótkie akty strzeliste, np. „Okaż mi, Pa-
nie, miłosierdzie swoje,” „Jezu, ufam Tobie”, 
„Zmiłuj się nade mną, Panie!” itp.

Chrześcijańskie znaczenie postu.
   Współcześnie wiele osób ze względów zdrowotnych decyduje się na trud zrzucenia zbęd-nych kilogramów. Dieta jest nieraz zalecana przez 
lekarzy w trosce o nasze zdrowie. Chrześcijańska praktyka postu ma jednak o wiele głębsze znaczenie, niż jedynie dbałość o piękną sylwet-
kę. Celem chrześcijańskiego postu jest zdrowie duszy człowieka, dla ludzi wierzących stanowi w pierwszej kolejności terapię pomagającą żyć 
według zamysłu Bożego. Przez modlitwę i post człowiek ostatecznie pozwala, by Bóg przyszedł i by zaspokoił największy głód jego serca: 
głód i pragnienie Boga.

Im bardziej człowiek nasycony jest 
dobrami tego świata, tym mniejsze  

pragnienie poznania Boga. 
Im bardziej doświadcza ogołocenia, 

tym naturalniej wzmaga się pragnienie 
poznania Boga.

w realizacji. Jesteśmy tak przywiązani do massmediów, że nieraz 
nie potrafimy bez nich żyć. Z czasem stają się one dla nas jakąś 
formą bałwochwalstwa. Tym bardziej jest to znak ostrzegawczy i 
okazja do podjęcia rewizji życia.

 Jeszcze inna forma umartwienia dotyczy pracy nad językiem – by 
nie krytykować innych, nie obmawiać… Jeden z ojców pustyni, ab-
ba Doroteusz, tak o tym pisał: „jak pości nasz brzuch, tak musi poś-
cić i język. Niech się powstrzyma od obmowy, od kłamstwa, od słów 
zbytecznych, od obelg, od gniewu, słowem od wszelkich grzechów 
popełnianych mową”.

 Papież Benedykt XVI mówiąc o poście, zwracał uwagę, iż jest on 
„wartościową praktyką ascetyczną, duchową bronią w walce z 
wszelkim możliwym, nieuporządkowanym przywiązaniem do nas 
samych. Dobrowolna rezygnacja z przyjemności, jaką jest jedzenie, i 
z innych dóbr materialnych pomaga uczniowi Chrystusa panować 
nad innymi rodzajami głodu osłabionej grzechem pierworodnym 
natury, którego negatywne skutki odbijają się na całej osobowości 
człowieka”. Post więc w tym znaczeniu ma wartość zapobiegaw-
czą, pomaga uniknąć grzechu i tego, co do niego prowadzi. 
Uzbraja duszę przeciw pokusom. Posiada także wartość za-
dośćczyniącą za popełnione grzechy. Ostatecznie buduje w nas 
wewnętrzną wolność.

  Ofiarowanie postu
   Oprócz wspomnianych dwóch wy-miarów (zapobiegawczego i za-
dośćczyniącego), post posiada jeszcze jedno ważne znaczenie: ma 
wartość wstawienniczą. Jezus, gdy przyszli do Niego uczniowie, 
mówiąc Mu, że nie potrafili wyrzucić złego ducha z epileptyka, wska-
zał na wstawienniczy wymiar postu: „Ten zaś rodzaj złych duchów 
wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt17, 21). Modlitwa połączona 
z postem ma ogromną wartość wstawienniczą. Przekonują nas        
o tym święci, którzy podejmowali wręcz heroiczne decyzje postu
ofiarowanego w intencji nawrócenia grzeszników. Pamiętajmy jed-
nak, iż nigdy nie możemy „wymusić” na Bogu danej łaski.
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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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Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy i solidarności z misjonarzami.

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

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godz.:      
o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – dla
dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, mło-
dzieży, studentów i młodzieży pracującej.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym po-
prowadzi wielkopostne Warsztaty Rodzin-
ne, które rozpoczną się o godz. 12.30.       
W czasie spotkania omówione zostaną po-    

Ks. dr Waldemar R Macko

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w Wielkim 
Poście w intencji: o potrzebne łaski dla na-
szej parafii. Modlitwę w kościele prowadzą 
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzi-
nie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a w nie-
dzielę o godz. 14.00.

W ubiegłą niedzielę na pomoc Ukrainie 
zebraliśmy 4600 PLN. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zachecamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafilnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program 
do rozliczania podatku jest dostępny na 
stronie internetowej parafii.

K O M E N T A R Z
Słyszymy dzisiaj, w drugą niedzielę Wiel-

kiego Postu, fragment Ewangelii o przemie-
nieniu Pańskim. Ten sam opis czytamy 6 
sierpnia każdego roku, kiedy obchodzimy 
święto Przemienienia Pańskiego. Nie bez 
powodu, ponieważ w czasie Wielkiego Po-
stu mamy umocnić się przeżyciem prawdy 
o chwalebnej naturze Tego, który jest Pra-
wdą, Drogą i Życiem. Nasze życie jest bo-
wiem pielgrzymowaniem wraz z Jezusem -
od góry błogosławieństw, przez górę prze-
mienienia i górę Kalwarii, aż po górę wnie-
bowstąpienia. I tak jak Apostołowie mamy
być świadkami wielkich dzieł Boga w na-
szym życiu.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 12, 1-4a

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg rzekł do 
Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z do-
mu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię 
bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosła-
wił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosła-
wieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie 
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą zło-
rzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą 
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej zie-
mi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 8b-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Weź udział  
w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał 
świętym powołaniem nie na podstawie naszych 
czynów, lecz stosownie do własnego postano-
wienia i łaski, która nam dana została w Chry-
stusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Uka-
zana zaś została ona teraz przez pojawienie się 
naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który 
zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność 
rzucił światło przez Ewangelię.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 17, 5

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

EWANGELIA
Mt 17, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz 
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec 
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzie-
nie zaś stało się białe jak światło. A oto uka-
zali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, posta-
wię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 
ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upa-
dli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, 
nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo 
nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, Jezus przykazał im, mó-
wiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwsta-
nie».

Oto Słowo Pańskie
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www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia
Villanovensis”

– numer KRS: 0000331641

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych 

w Wielkim Poście:
o potrzebne łaski dla

naszej parafii

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

Pon. 16.30 
Wt.   18.30 

Czw. 18.30 
Śr.     18.30 

Sob.    7.30
Nied.14.00 

Pt.     12.30 

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca
- wszystkie wspólnoty

"Święci, wielcy i starzy - portrety"
Galeria Dzwonnica zaprasza
na wystawę do 26 marca br. . . . . . . . . . 3

Z Dzienniczka siostry Faustyny . . . . . . . 3

Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami 
- Niedziela "Ad Gentes" . . . . . . . . . . . . . 4

szczególne okresu Roku Liturgicznego.       
W sposób szczególny omówiony zosta-
nie czas Wielkiego Postu i podejmowa-
ne w nim postanowienia. Zapraszamy 
wszystkie dzieci z rodzicami. Zbiórka jak 
zawsze przy dzwonnicy. 

W poniedziałek, 6 marca br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna      
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy
na wspólną modlitwę.

We wtorek, 7 marca, o godz. 17.30. zapra-
szamy na różaniec rodziców w intencji 
dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 
18.00. sprawowaną w intencji rodziców i 
dzieci, z prośbą o wierność Bogu i nauce 
Kościoła oraz opiekę Matki Bożej.

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami - Niedziela "Ad Gentes".
Niedziela "Ad Gentes" jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1 743 polskich misjonarzy posługują-
cych w 99 krajach świata. W tym roku Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy 
Kościół”. Misjonarze są pos-łani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych 
uczniów Jezusa Chrystusa. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się 
młode wspólnoty misyjne.
Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzenia 
w wierze, aby z niej rodziło się nasze misyjne zaangażowanie. Wyrazem zaangażowania misyjnego jest jałmużna na 
rzecz misji. Misjonarze bowiem potrzebują środków finansowych i materialnych, by tworzyć i rozwijać dzieła charyta-
tywne, solidarności i braterstwa z ubogimi, chorymi i potrzebującymi pomocy. Mamy okazję do wsparcia ich naszym 
darem serca poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji jest „długą ręką” 
Kościoła w Polsce i wspiera wysiłki polskich misjonarzy. W roku 2022, dzięki Darczyńcom, szczególnie z naszych pol-
skich parafii, Dzieło sfinansowało 124 projekty pomocowe na misjach o wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finanso-
wą otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich.

Fragment Komunikatu Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misj

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
mailto:misteriumsac@gmail.com
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