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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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Ks. dr Waldemar R Macko

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Pan rzekł 
do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Po-
syłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między 
jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy 
przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pew-
nością przed Panem jest jego pomazaniec». 
Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani 
na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż od-
sunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, 
widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił 
Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Sa-
muel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszy-
scy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze 
najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel pow-
iedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź 
tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on 
nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono 
go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający 
wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to 
ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił 
go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch 
Pański opanował Dawida.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, † 
niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,† 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy. 

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 5, 8-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, 
lecz teraz jesteście światłością w Panu: po-
stępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem

Ostatni tydzień wystawy
"Święci, wielcy i starzy 

- portrety".
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7.

25 marca, o godz.18.45., w naszym koś-
ciele. Dyrygować będą Natalia Knyziak i s. 
Susi Ferfoglia, przy organach Leszek Kny-
ziak.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, roz-
prowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu przeznaczane są 
na potrzeby najuboższych dzieci. Caritas 
AW dofinansowuje Świetlice Środowisko-
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Świece 
Caritas będzie można nabyć przed 
kościołem.

Członkowie Kół Żywego Różańca dziś i      
w następną niedzielę będą zbierać ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w Wielkim 
Poście w intencji: o potrzebne łaski dla 
naszej parafii. Modlitwę w kościele prowa-
dzą poszczególne grupy parafialne: w po-
niedziałek o godz. 16.30., we wtorek, śro-
dę i czwartek o godz. 18.30., w piątek         
o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30., 
a w niedzielę o godz. 14.00.

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

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 godzi-
nach.: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej.

Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w następną niedzielę będą trwały do środy 
29 marca br. W tych dniach druga Msza 
św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i śro-
dę będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie 
jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzi-
nę wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić 
udział w rekolekcjach osobom, które wra-
cają później z pracy. 

Zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzy-
żową na trasie Rososz-Wilanów. Rozpo-
cznie się ona 24 marca br. o godz. 21.00. 
Mszą św. w parafii Narodzenia NMP w Ro-
soszy. Chętni muszą się zarejestrować na 
stronie www.edk.org.pl.

Zapraszamy na Koncert Maryjny połączo-
nych chórów "Sanctae Annae" oraz "Gau-
dete" z Krakowa, który odbędzie się  

światłości jest wszelka prawość i sprawie-
dliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe 
Panu. I nie miejcie udziału w bezowo-
cnych uczynkach ciemności, a raczej pięt-
nując je, nawracajcie tamtych. O tym bo-
wiem, co się u nich dzieje po kryjomu, 
wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie 
te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje 
się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: 
«Zbudź się, o śpiący, i powstań z mar-
twych, a zajaśnieje ci Chrystus».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
J 8, 12

Ja jestem światłością świata, kto idzie za 
Mną, będzie miał światło życia.

EWANGELIA
J 9, 1-41

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego 
zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że 
się urodził niewidomy – on czy jego rodzi-
ce?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrze-
szył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby 
się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba 
nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, 
dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt 
nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na 
świecie, jestem światłością świata». To po-
wiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i 
rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce 
Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsie-
dzi i ci, którzy przedtem widywali go jako że-
braka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który sie-
dzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest 
ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tam-
tego podobny». On zaś mówił: «To ja je-
stem». Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci 
się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, 
zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał mo-
je oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Si-
loam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem 
się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież 
On jest?» Odrzekł: «Nie wiem». Zaprowadzili 
więc tego człowieka, niedawno jeszcze nie-
widomego, do faryzeuszów. A tego dnia,        
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go 
o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do
nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się
i widzę».

K O M E N T A R Z
 Ostatnie zdania, tego dość długiego 

fragmentu Ewangelii wyjaśniają nam głów-
ne przesłanie całego wydarzenia. Można 
być niewidomym, ale można także być 
zaślepionym. Między jednym i drugim nie 
ma też związku przyczynowego. Ci, którzy 
dobrze widzą mogą być zaślepieni, a nie-
widomi mogą mieć serce szeroko otwarte 
na Boga i drugiego człowieka. To, co nas 
zaślepia, to przede wszystkim nasz grzech. 
Nie trzeba zbytniego wysiłku, aby dostrzec, 
jak wiele w naszych relacjach jest niewła-
ściwych zachowań. Tym, który może nas     
z tego uleczyć jest Bóg i Jego bezintereso-
wna miłość.

Ciąg dalszy na stronie 2

8.

6.

Środki uzyskane ze 
sprzedaży  są 

przeznaczane na 
potrzeby najuboższych 

dzieci. 

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 12.03. do 9.04.2023

Módlmy się 
o umocnienie ducha pokuty,

aby wszyscy rozumieli

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

–numer KRS: 0000331641
Świece Wielkanocne Caritas  

można nabyć przed kościołem. 5.

9.

31 mara o godz. 18.30 Droga krzyżowa w intencji kapłanów 
Rozważania: Parafialna Odnowa w Duchu Świętym. 

Śpiew: Chór parafialny "Sanctae Annae".

http://www.parafiawilanow.pl
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Nr 733z w2 3Nr 733

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 UWIELBIA NAJŚWIĘTSZĄ EUCHARY
S. Maria Faustyna
od Najświętszego Sakramentu
O Hostio święta, zdroju Bożej słodyczy,
Ty dajesz duszy mojej moc,
O, Tyś Wszechmocny, Któryś przybrał Ciało z Dziewicy, 
Przychodzisz do serca mego utajony,
I nie dosięga Cię zmysłów moc. (Dz 1233).

Jak dziecko śpiące na łonie matki jest nie-
dbały i nie zdaje sobie sprawy, komu zawdzię-
cza swój sen bezpieczny, tak często ludzie, 
korzystając z darów miłosierdzia Bożego, nie 
myślą, komu je zawdzięczają i mogą zasłużyć 
na wyrzuty ze strony Boga, jak owych dzie-
więciu ewangelicznych trędowatych - że za 
nie nie składają podziękowania.

Przede wszystkim dziełem miłosierdzia Bo-
żego jest to, żeśmy się urodzili w tym złotym 
wieku łaski, a nie w czasie przed przyjściem 
Chrystusa Pana. Pan Jezus uprzedził nas łas-
kami i pozwolił nam się urodzić w wieku praw-
dziwie złotym, w którym już szatan jest poko-
nany, śmierć wieczna zwyciężona, niebo ot-
warte, miłosierdzie Boże ujawnione, wskaza-
na droga zbawienia, ustanowione środki łaski, 
przez które tak łatwo odzyskuje się pojedna-
nie Z bogiem. Teraz składa się ustawiczna 
ofiara przebłagalna za grzechy całego świata, 
ofiara nie z krwi zwierząt - jak dawniej - ale      
z Krwi i Ciała Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa. (…)  

Bliskie Warsztaty Rodzinne

Podróż przez rok liturgiczny.

Jeżeli miłosierdziem nazywamy skłonienie 
się Boga ku nam dla wyprowadzenia nas        
z nędzy grzechu, co to cóż mówić nie o skło-
nieniu się tylko, lecz o oddaniu samego Sie-
bie dla nas na pokarm i napój w Przenaj-
świętszym Sakramencie, do którego wszy-
scy wierni w stanie łaski mają taki łatwy do-
stęp? (…) Jezus przystępuje do nas pełen 
mocy i życia, świeży i pokrzepiający, z cia-
łem, duszą i bóstwem Swoim, by zmyć i wy-
palić w nas wszelką grzeczną naleciałość, by 
pobudzić do większej gorliwości i do żywszej 
czynności. Nie słowem ani mową, ale Ciałem 
i Krwią własną zapala nas ku Swojej miłości i 
napełnia nas prawdziwą, trwałą radością. Za-
pał ten czyni nas ochotnymi do pracy, a ra-
dość wlewa odwagę do walki. Wobec takie-
go objawu miłosierdzia naszego Zbawiciela, 
jacyśmy weseli, pomimo łez płynących obfi-
cie z naszych oczu, jacyśmy bogaci, pomimo 
ubóstwa wydzielającego zewsząd!

Człowiek niejednokrotnie czuje się opu-
szczonym i samotnym, nie rozumie wówczas 
świata ani siebie samego, a wśród wewnę-
trznych udręczeń poczyna się chwiać jego 
wiara. Jak wielki jest Bóg w przestworzu, 
gdzie ja tylko ciemnym punkcikiem; jak nie-
skończony w czasie, w którym jestem tylko 
jedną chwilką. Jak jest święty i wszechwła-
dny wobec mojej grzeszności słabości. Zbyt 
święty, wielki i sprawiedliwy, byśmy mogli 
wznieść się do niego! Takie myśli trwożliwe 
powstają nieraz w naszym sercu. Ale oto 
wzrok nasz pada na kościół sąsiedni i naty-
chmiast ufność wraca do naszego serca, 
spostrzegamy tam światło lampki wiecznej, 
które nam mówi, że ten Bóg nieskończony     
w przestrzeni i czasie, z miłosierdzia Swojego 
zamknął się w Hostii pod postacią chleba, że 
przebywa wśród nas, że nas zaprasza do 
Siebie. Idziemy do Komunii świętej i klękamy 
wszyscy obok siebie: bogaci i ubodzy, wiel-
możni i maluczcy - wszyscy czujemy się rów-
ni w obliczu Sędziego - wszyscy jednoczymy 
się świętym braterstwie. To właśnie jest pra-
wdziwe wychowanie w równości, braterstwie 
i wolności synów Bożych. (…)

L I T U R G I A
S Ł O W A

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie za-
chowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale      
w jaki sposób człowiek grzeszny może czy-
nić takie znaki?» I powstał wśród nich roz-
łam. Ponownie więc zwrócili się do niewido-
mego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci ot-
worzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». 
Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i 
że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, któ-
ry przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy 
waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, 
że się niewidomy urodził? W jaki to sposób 
teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowie-
dzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się 
urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to sta-
ło, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu 
otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma 
swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak 
powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Ży-
dów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy 
ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wy-
łączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzie-
li jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego 
zapytajcie». Znowu więc przywołali tego 
człowieka, który był niewidomy, i rzekli do 
niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że 
człowiek ten jest grzesznikiem». Na to od-
powiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego 
nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a 
teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci 
uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» 
Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a 
wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie 
słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego ucz-
niami?» Wówczas go obrzucili obelgami i 
rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my je-
steśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że 
Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego 
zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi». Na to od-
powiedział im ów człowiek: «W tym wszy-
stkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd 
pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że 
Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłu-
chuje każdego, kto jest czcicielem Boga i 
pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, 
aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od 
urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Bo-
ga, nie mógłby nic uczynić». Rzekli mu w od-
powiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a 
nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy 
go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł 
do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego wi-
dzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpo-
wiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pok-
łon. A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten 
świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy 
nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali 
się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy fa-
ryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: 
«Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus po-
wiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, 
nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówi-
cie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».

Oto Słowo Pańskie

 Czym jest kalendarz liturgiczny? Jak wygląda rok liturgiczny? Dlaczego co roku 
obchodzimy te same święta? 
 Na te i inne pytania udało nam się odpowiedzieć w niedzielę 5 marca br., w trakcie 

kolejnego spotkania z cyklu Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzinne. Tym razem Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym zabrała dzieci z naszej parafii w podróż przez kolejne okresy i 
dni roku liturgicznego. 

   Wspólna podróż rozpoczęła się o godzinie 
12:30 modlitwą, którą poprowadził ksiądz 
Maciej.  Zaraz po niej ruszyliśmy w najważ-
niejsze okresy i uroczystości roku liturgicz-
nego – od Adwentu po Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. Poznaliśmy 
mnóstwo symboli związanych z poszczegól-
nymi świętami i okresami oraz kolory im od-
powiadające. Był to wyjątkowy czas odkry-
wania Boga. Niezwykłego działania Chrystu-
sa w świętych misteriach i wsłuchiwanie się 
w Jego głos, zapraszający w szczególną 
bliskość z Nim w każdym TERAZ.  
   W szczególności w obecnym czasie Wiel-
kiego Postu. Wraz z dziećmi zastanawialiś-
my się jak wzrastać w dobrym dzięki mą-
drym i konkretnym postanowieniom wielko-
postnym - małym gestom ofiarowanym Je-
zusowi. Na koniec, dzieci zamknęły uczynki 
pokutne w zdobionych własnoręcznie sakie-
wkach. Każda opatrzona wizerunkiem Chry-
stusa, skryła postanowienia i wyrzeczenia, 
którym towarzyszyć ma wewnętrzne nawró-
cenie i duchowa przemiana. 

   Te warsztaty udowodniły wszystkim, że 
rok liturgiczny to nie tylko daty, dni i okresy, 
lecz moc, miłość, siła i bogactwo Boga! 
   Wyjawić możemy także, że udało nam się 
osiągnąć jeszcze coś - wspaniałe poczucie 
przyjaźni i wspólnoty. Uczestnicy już czeka-
ją, żeby znowu się spotkać – jak zazwyczaj, 
w pierwszą niedzielę miesiąca – 2.04.23 r. 

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

Zdjęcie z archiwum 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Wydarzyło się...

Miłosierdzie Boże w Najświętszym Sakramencie.
Objawy miłosierdzia Bożego zlewają się na nas jak płatki śniegu w zimie, biją w nas codziennie jak zapach leśny, wydobywający się z 

nieznanych kielichów. Tymczasem wielu chrześcijan rości sobie prawo do tego, jak gdyby Bóg miał obowiązek wyróżniać nas spośród milionów 
niewiernych, i zapomina, że wszystko jest właściwie tylko darem łaski. (…)

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  

Misterium Męki Pańskiej.
Klerycy z pallotyńskiego seminarium w podwarszawskim Ołtarzewie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej pt. "Marana Tha!". Spektakl 

będzie wystawiany w Wielkim Poście od 4 marca w każdą sobotę: o godz. 14:00 i 16:00 oraz niedzielę o godz. 15:00. Bezpłatne wejściówki 
można rezerwować mejlowo i telefonicznie

Tradycja przygotowywania Misteriów Męki 
Pańskiej w Ołtarzewie ma już prawie 70 lat.
Tegoroczny spektakl pt. „Marana Tha!” na-
pisał i wyreżyserował kl. Paweł Strojewski 
SAC. – Można powiedzieć, że jest to opo-
wieść o Bogu, który czeka na zaproszenie ze
strony człowieka, aby dać mu siebie w cało-
ści – wyjaśniają klerycy.

Premiera spektaklu odbyła się w piątek 3 
marca o godz. 19:15. Następnie misterium 
będzie wystawiane przez okres Wielkiego 
Postu od 4 marca w każdą sobotę o godz. 
14:00 i 16:00 oraz niedzielę o godz. 15:00.

Z uwagi na duże zainteresowanie spekta-
klem, klerycy proszą o rezerwację bezpłat-
nych wejściówek drogą mailową:
misteriumsac@gmail.com lub pod numerami 
telefonu: 22 722 10 24 lub 733 598 046. Dla 
grup zorganizowanych oglądających spektakl 
istnieje możliwość wykupienia posiłków.

Zapowiedź Misterium można obejrzeć na kanale Yt: www.youtube.com/@WSDPallotyni
Link: www.youtube.com/watch?v=Ub_rHv9w5zU&t=4s

Po lewej stronie obrazu Matki Bożej na trzecim zdjęciu od góry, na pierwszym planie 
widać księdza Romana Trzcińskiego, który w latach 1980-83 był wikariuszem w na-
szej parafii. W tym roku Ks. Roman Trzciński obchodzi jubileusz 50-lecia posługi 
kapłańskiej i zaprasza parafian św. Anny na uroczystość 24 czerwca 2023 r. o go-
dzinie 14.30 do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 1.

mailto:misteriumsac@gmail.com
http://www.youtube.com/@WSDPallotyni
http://www.youtube.com/watch?v=Ub_rHv9w5zU&t=4s


Nr 733z w2 3Nr 733

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 UWIELBIA NAJŚWIĘTSZĄ EUCHARY
S. Maria Faustyna
od Najświętszego Sakramentu
O Hostio święta, zdroju Bożej słodyczy,
Ty dajesz duszy mojej moc,
O, Tyś Wszechmocny, Któryś przybrał Ciało z Dziewicy, 
Przychodzisz do serca mego utajony,
I nie dosięga Cię zmysłów moc. (Dz 1233).

   Jak dziecko śpiące na łonie matki jest nie-
dbały i nie zdaje sobie sprawy, komu zawdzię-
cza swój sen bezpieczny, tak często ludzie, 
korzystając z darów miłosierdzia Bożego, nie 
myślą, komu je zawdzięczają i mogą zasłużyć 
na wyrzuty ze strony Boga, jak owych dzie-
więciu ewangelicznych trędowatych - że za 
nie nie składają podziękowania.
   Przede wszystkim dziełem miłosierdzia Bo-
żego jest to, żeśmy się urodzili w tym złotym 
wieku łaski, a nie w czasie przed przyjściem 
Chrystusa Pana. Pan Jezus uprzedził nas łas-
kami i pozwolił nam się urodzić w wieku praw-
dziwie złotym, w którym już szatan jest poko-
nany, śmierć wieczna zwyciężona, niebo ot-
warte, miłosierdzie Boże ujawnione, wskaza-
na droga zbawienia, ustanowione środki łaski, 
przez które tak łatwo odzyskuje się pojedna-
nie Z bogiem. Teraz składa się ustawiczna 
ofiara przebłagalna za grzechy całego świata, 
ofiara nie z krwi zwierząt - jak dawniej - ale      
z Krwi i Ciała Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa. (…)  

Bliskie Warsztaty Rodzinne

Podróż przez rok liturgiczny.

   Jeżeli miłosierdziem nazywamy skłonienie 
się Boga ku nam dla wyprowadzenia nas        
z nędzy grzechu, co to cóż mówić nie o skło-
nieniu się tylko, lecz o oddaniu samego Sie-
bie dla nas na pokarm i napój w Przenaj-
świętszym Sakramencie, do którego wszy-
scy wierni w stanie łaski mają taki łatwy do-
stęp? (…) Jezus przystępuje do nas pełen 
mocy i życia, świeży i pokrzepiający, z cia-
łem, duszą i bóstwem Swoim, by zmyć i wy-
palić w nas wszelką grzeczną naleciałość, by 
pobudzić do większej gorliwości i do żywszej 
czynności. Nie słowem ani mową, ale Ciałem 
i Krwią własną zapala nas ku Swojej miłości i 
napełnia nas prawdziwą, trwałą radością. Za-
pał ten czyni nas ochotnymi do pracy, a ra-
dość wlewa odwagę do walki. Wobec takie-
go objawu miłosierdzia naszego Zbawiciela, 
jacyśmy weseli, pomimo łez płynących obfi-
cie z naszych oczu, jacyśmy bogaci, pomimo 
ubóstwa wydzielającego zewsząd!

   Człowiek niejednokrotnie czuje się opu-
szczonym i samotnym, nie rozumie wówczas 
świata ani siebie samego, a wśród wewnę-
trznych udręczeń poczyna się chwiać jego 
wiara. Jak wielki jest Bóg w przestworzu, 
gdzie ja tylko ciemnym punkcikiem; jak nie-
skończony w czasie, w którym jestem tylko 
jedną chwilką. Jak jest święty i wszechwła-
dny wobec mojej grzeszności słabości. Zbyt 
święty, wielki i sprawiedliwy, byśmy mogli 
wznieść się do niego! Takie myśli trwożliwe 
powstają nieraz w naszym sercu. Ale oto 
wzrok nasz pada na kościół sąsiedni i naty-
chmiast ufność wraca do naszego serca, 
spostrzegamy tam światło lampki wiecznej, 
które nam mówi, że ten Bóg nieskończony     
w przestrzeni i czasie, z miłosierdzia Swojego 
zamknął się w Hostii pod postacią chleba, że 
przebywa wśród nas, że nas zaprasza do 
Siebie. Idziemy do Komunii świętej i klękamy 
wszyscy obok siebie: bogaci i ubodzy, wiel-
możni i maluczcy - wszyscy czujemy się rów-
ni w obliczu Sędziego - wszyscy jednoczymy 
się świętym braterstwie. To właśnie jest pra-
wdziwe wychowanie w równości, braterstwie 
i wolności synów Bożych. (…)

L I T U R G I A
S Ł O W A

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie za-
chowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale 
w jaki sposób człowiek grzeszny może czy-
nić takie znaki?» I powstał wśród nich roz-
łam. Ponownie więc zwrócili się do niewido-
mego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci ot-
worzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».
Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i 
że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, któ-
ry przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy 
waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, 
że się niewidomy urodził? W jaki to sposób 
teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowie-
dzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się 
urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to sta-
ło, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu 
otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma 
swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak 
powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Ży-
dów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy 
ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wy-
łączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzie-
li jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego 
zapytajcie». Znowu więc przywołali tego 
człowieka, który był niewidomy, i rzekli do 
niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że 
człowiek ten jest grzesznikiem». Na to od-
powiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego 
nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a 
teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci 
uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» 
Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a 
wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie 
słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego ucz-
niami?» Wówczas go obrzucili obelgami i 
rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my je-
steśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że 
Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego 
zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi». Na to od-
powiedział im ów człowiek: «W tym wszy-
stkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd 
pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że 
Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłu-
chuje każdego, kto jest czcicielem Boga i 
pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, 
aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od 
urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Bo-
ga, nie mógłby nic uczynić». Rzekli mu w od-
powiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a 
nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy 
go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł 
do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego wi-
dzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpo-
wiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pok-
łon. A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten 
świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy 
nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali 
się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy fa-
ryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: 
«Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus po-
wiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, 
nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówi-
cie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».

Oto Słowo Pańskie

Czym jest kalendarz liturgiczny? Jak wygląda rok liturgiczny? Dlaczego co roku 
obchodzimy te same święta? 

Na te i inne pytania udało nam się odpowiedzieć w niedzielę 5 marca br., w trakcie 
kolejnego spotkania z cyklu Niedzielne Bliskie Warsztaty Rodzinne. Tym razem Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym zabrała dzieci z naszej parafii w podróż przez kolejne okresy i 
dni roku liturgicznego. 

Wspólna podróż rozpoczęła się o godzinie 
12:30 modlitwą, którą poprowadził ksiądz 
Maciej. Zaraz po niej ruszyliśmy w najważ-
niejsze okresy i uroczystości roku liturgicz-
nego – od Adwentu po Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. Poznaliśmy 
mnóstwo symboli związanych z poszczegól-
nymi świętami i okresami oraz kolory im od-
powiadające. Był to wyjątkowy czas odkry-
wania Boga. Niezwykłego działania Chrystu-
sa w świętych misteriach i wsłuchiwanie się 
w Jego głos, zapraszający w szczególną 
bliskość z Nim w każdym TERAZ.  

W szczególności w obecnym czasie Wiel-
kiego Postu. Wraz z dziećmi zastanawialiś-
my się jak wzrastać w dobrym dzięki mą-
drym i konkretnym postanowieniom wielko-
postnym - małym gestom ofiarowanym Je-
zusowi. Na koniec, dzieci zamknęły uczynki 
pokutne w zdobionych własnoręcznie sakie-
wkach. Każda opatrzona wizerunkiem Chry-
stusa, skryła postanowienia i wyrzeczenia, 
którym towarzyszyć ma wewnętrzne nawró-
cenie i duchowa przemiana. 

Te warsztaty udowodniły wszystkim, że 
rok liturgiczny to nie tylko daty, dni i okresy, 
lecz moc, miłość, siła i bogactwo Boga! 

Wyjawić możemy także, że udało nam się 
osiągnąć jeszcze coś - wspaniałe poczucie 
przyjaźni i wspólnoty. Uczestnicy już czeka-
ją, żeby znowu się spotkać – jak zazwyczaj, 
w pierwszą niedzielę miesiąca – 2.04.23 r. 

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

Zdjęcie z archiwum 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Wydarzyło się...

Miłosierdzie Boże w Najświętszym Sakramencie.
   Objawy miłosierdzia Bożego zlewają się na nas jak płatki śniegu w zimie, biją w nas codziennie jak zapach leśny, wydobywający się z 
nieznanych kielichów. Tymczasem wielu chrześcijan rości sobie prawo do tego, jak gdyby Bóg miał obowiązek wyróżniać nas spośród milionów 
niewiernych, i zapomina, że wszystko jest właściwie tylko darem łaski. (…)

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  

Misterium Męki Pańskiej.
   Klerycy z pallotyńskiego seminarium w podwarszawskim Ołtarzewie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej pt. "Marana Tha!". Spektakl 
będzie wystawiany w Wielkim Poście od 4 marca w każdą sobotę: o godz. 14:00 i 16:00 oraz niedzielę o godz. 15:00. Bezpłatne wejściówki 
można rezerwować mejlowo i telefonicznie

   Tradycja przygotowywania Misteriów Męki 
Pańskiej w Ołtarzewie ma już prawie 70 lat. 
Tegoroczny spektakl pt.  „Marana Tha!” na-
pisał i wyreżyserował kl. Paweł Strojewski 
SAC. – Można powiedzieć, że jest to opo-
wieść o Bogu, który czeka na zaproszenie ze 
strony człowieka, aby dać mu siebie w cało-
ści – wyjaśniają klerycy.
   Premiera spektaklu odbyła się w piątek 3 
marca o godz. 19:15. Następnie misterium 
będzie wystawiane przez okres Wielkiego 
Postu od 4 marca w każdą sobotę o godz. 
14:00 i 16:00 oraz niedzielę o godz. 15:00.
   Z uwagi na duże zainteresowanie spekta-
klem, klerycy proszą o rezerwację bezpłat-
nych wejściówek drogą mailową:
misteriumsac@gmail.com lub pod numerami 
telefonu: 22 722 10 24 lub 733 598 046. Dla 
grup zorganizowanych oglądających spektakl 
istnieje możliwość wykupienia posiłków.

Zapowiedź Misterium można obejrzeć na kanale Yt: www.youtube.com/@WSDPallotyni 
Link: www.youtube.com/watch?v=Ub_rHv9w5zU&t=4s

Po lewej stronie obrazu Matki Bożej na trzecim zdjęciu od góry, na pierwszym planie 
widać księdza Romana Trzcińskiego, który w latach 1980-83 był wikariuszem w na-
szej parafii. W tym roku Ks. Roman Trzciński obchodzi jubileusz 50-lecia posługi 
kapłańskiej i zaprasza parafian św. Anny na uroczystość 24 czerwca 2023 r. o go-
dzinie 14.30 do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 1.
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http://www.youtube.com/watch?v=Ub_rHv9w5zU&t=4s
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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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PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Pan rzekł 
do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Po-
syłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między 
jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy 
przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pew-
nością przed Panem jest jego pomazaniec». 
Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani 
na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż od-
sunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, 
widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił 
Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Sa-
muel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszy-
scy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze 
najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel pow-
iedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź 
tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on 
nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono 
go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający 
wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to 
ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił 
go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch 
Pański opanował Dawida.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, † 
niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,†
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 5, 8-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, 
lecz teraz jesteście światłością w Panu: po-
stępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem

Ostatni tydzień  wystawy
"Święci, wielcy i starzy 

- portrety".

  4.

  7.

25 marca, o godz.18.45., w naszym koś-
ciele. Dyrygować będą Natalia Knyziak i s. 
Susi Ferfoglia, przy organach Leszek Kny-
ziak.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej trady-
cyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, roz-
prowadza świece Wielkanocne. Środki 
uzyskane z tego tytułu przeznaczane są 
na potrzeby najuboższych dzieci. Caritas 
AW dofinansowuje Świetlice Środowisko-
we, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia 
Naukowe dla dzieci i młodzieży. Świece 
Caritas będzie można nabyć przed 
kościołem.

Członkowie Kół Żywego Różańca dziś i      
w następną niedzielę będą zbierać ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w Wielkim 
Poście w intencji: o potrzebne łaski dla 
naszej parafii. Modlitwę w kościele prowa-
dzą poszczególne grupy parafialne: w po-
niedziałek o godz. 16.30., we wtorek, śro-
dę i czwartek o godz. 18.30., w piątek         
o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30.,
a w niedzielę o godz. 14.00.

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

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 godzi-
nach.: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – 
dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, 
młodzieży, studentów i młodzieży pracu-
jącej.

Rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy 
w następną niedzielę będą trwały do środy 
29 marca br. W tych dniach druga Msza 
św. wieczorna w poniedziałek, wtorek i śro-
dę będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie 
jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając godzi-
nę wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić 
udział w rekolekcjach osobom, które wra-
cają później z pracy. 

Zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzy-
żową na trasie Rososz-Wilanów. Rozpo-
cznie się ona 24 marca br. o godz. 21.00. 
Mszą św. w parafii Narodzenia NMP w Ro-
soszy. Chętni muszą się zarejestrować na 
stronie www.edk.org.pl.

Zapraszamy na Koncert Maryjny połączo-
nych chórów "Sanctae Annae" oraz "Gau-
dete" z Krakowa, który odbędzie się  

światłości jest wszelka prawość i sprawie-
dliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe 
Panu. I nie miejcie udziału w bezowo-
cnych uczynkach ciemności, a raczej pięt-
nując je, nawracajcie tamtych. O tym bo-
wiem, co się u nich dzieje po kryjomu, 
wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie 
te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje 
się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: 
«Zbudź się, o śpiący, i powstań z mar-
twych, a zajaśnieje ci Chrystus».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
J 8, 12

Ja jestem światłością świata, kto idzie za
Mną, będzie miał światło życia.

EWANGELIA
J 9, 1-41

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego 
zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że 
się urodził niewidomy – on czy jego rodzi-
ce?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrze-
szył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby 
się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba 
nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, 
dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt 
nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na 
świecie, jestem światłością świata». To po-
wiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i 
rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce 
Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsie-
dzi i ci, którzy przedtem widywali go jako że-
braka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który sie-
dzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest 
ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tam-
tego podobny». On zaś mówił: «To ja je-
stem». Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci 
się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, 
zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał mo-
je oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Si-
loam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem 
się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież 
On jest?» Odrzekł: «Nie wiem». Zaprowadzili 
więc tego człowieka, niedawno jeszcze nie-
widomego, do faryzeuszów. A tego dnia,        
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go 
o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do
nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się
i widzę».

K O M E N T A R Z
Ostatnie zdania, tego dość długiego 

fragmentu Ewangelii wyjaśniają nam głów-
ne przesłanie całego wydarzenia. Można 
być niewidomym, ale można także być 
zaślepionym. Między jednym i drugim nie 
ma też związku przyczynowego. Ci, którzy 
dobrze widzą mogą być zaślepieni, a nie-
widomi mogą mieć serce szeroko otwarte 
na Boga i drugiego człowieka. To, co nas 
zaślepia, to przede wszystkim nasz grzech. 
Nie trzeba zbytniego wysiłku, aby dostrzec, 
jak wiele w naszych relacjach jest niewła-
ściwych zachowań. Tym, który może nas     
z tego uleczyć jest Bóg i Jego bezintereso-
wna miłość.

Ciąg dalszy na stronie 2

8.

6.

Środki uzyskane ze 
sprzedaży są 

przeznaczane na 
potrzeby najuboższych 

dzieci. 

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 12.03. do 9.04.2023
Módlmy się o umocnienie ducha pokuty, 

aby wszyscy rozumieli 
łaskę sakramentu pojednania.

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 

na parafialną „Fundację Ecclesia 
Villanovensis” 

–numer KRS: 0000331641
Świece Wielkanocne Caritas  

można nabyć przed kościołem.   5.

9.

31 marca o godz. 18.30 – Droga krzyżowa w intencji kapłanów. 
Rozważania: Parafialna Odnowa w Duchu Świętym. 

Śpiew: Chór parafialny "Sanctae Annae".
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