
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry (Ps 34);   

Uzupełnij:  1. Młodszy syn rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część … która na mnie przypada 
2. „… się i pójdę do mego ojca”  3. Powiem: „Ojcze, … przeciw  i względem ciebie”                      
4. Młodszy syn chciał powiedzieć Ojcu, że nie jest godzien … się jego synem”  5. Młodszy 
syn, odjechał w dalekie strony i tam … swój majątek 6. Młodszy syn … się i rzekł: Iluż to 
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba  7. Gdy nastał głód, młodszy syn 
zaczął … niedostatek 8. Młodszy syn chciał prosić ojca, aby ten uczynił go choćby jednym 
z … 9.  Ojciec, gdy ujrzał powracającego syna  … się głęboko  10.  Ojciec wybiegł … 
syna, rzucił mu się na szyję i ucałował go 11.  Ojciec rzekł do swoich sług: … szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go  12.  Trzeba się weselić i … z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył 13. Ojciec odpowiedział starszemu synowi:  Moje dziecko, ty zawsze 
jesteś przy mnie  i … moje do ciebie należy 14. Trzeba się weselić  i cieszyć z tego, że ten 

brat twój zaginął a …  się. 
* - Jakie to niezwykłe  - 
mówimy. Ojciec nie 
czekał, aż syn do niego 
przyjdzie  i padnie mu do 

nóg, prosząc                            
o przebaczenie. Sam 
wyszedł skruszonemu na 
spotkanie. Warto jednak 
przypomnieć starszego 
syna. Nie uciekł z domu, 
nie roztrwonił majątku, 
ale nie mógł znieść tego, 
że ojciec przebaczył jego 

marnotrawnemu bratu           
i że wyprawił mu ucztę. – 
Zwróćmy uwagę na to, że 
ojciec wyszedł również 
na spotkanie swemu 

starszemu synowi, choć ten nie chciał nawet z nim rozmawiać. – Jeżeli chodzi   o nas, 
potrafimy nieraz przebaczyć, ale pozostają w nas urazy, pretensje.  – Ojciec                                 
z ewangelicznej przypowieści przebaczył – i zapomniał: „ Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”. Słowa te odnoszą się  i do nas. Nie uciekamy 
przecież od Boga, bierzemy udział we mszy świętej, przyjmujemy sakramenty, 
zachowujemy posty. Jeżeli jednak dręczy nas to, że niewierzący mają nieraz łatwiejsze 
życie, że im się lepiej powodzi – stajemy się podobni do tego, który pozazdrościł bratu 
tycznego cielaka. – Mamy tak wiele. Możemy nieustannie czerpać z Bożego źródła, 
włączać się w dzieło zbawienia, razem z  Jezusem cierpieć  i zmartwychwstać, a tak 
trudno obejść się nam   bez cielęciny. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  2005, s.257].- 
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o radość z tego, co mam, ze stołu, który codziennie zastawia dla mnie Ojciec  … i o łaskę 
przebaczenia …  
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 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu                    

i względem ciebie". (Łk 15, 18);  Łk 15, 1-3.11-32                          
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada                     
z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.                 
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał 
go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi 
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż                           
to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu                      
i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby 
jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec 
powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu 
też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął,        
a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu.     
Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał 
go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; 
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę                   
i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się 
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek                  
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było 
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się”. - Miłosierny ojciec nie rozlicza marnotrawnego syna z jego przeszłości,                    
lecz przywraca mu godność, daje sandały, szaty, pierścień oraz obficie zastawiony stół ... 
To jest prawdziwa radość ojca: na nowo zasiąść do stołu wraz ze swym ocalonym synem. 
A starszy brat? …- nie potrafi uczestniczyć w radości ojca. Dlaczego? Może nie odkrył,            
że służba ojcu jest radością, może nie wpadł na to, że codzienne zasiadanie z ojcem               
do stołu to niewiarygodne wręcz wyróżnienie ... Czy potrafię ucieszyć się z czyjegoś 
powrotu? Czy potrafię się ucieszyć z tego, co mam, ze stołu, który codziennie zastawia         
dla mnie Ojciec? [O. P. Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP, "Oremus" Wielki Post 2004, s. 104]; 

 

1 x x x M  J  T  U x x 

2 x x Z A  I   Ę x x x 

3 x Z  R  E  Z  Ł  M 
4 x x x N  Z  W  Ć x x 

5 x x R O  T  W  N  Ł 
6 Z   T  N  W  Ł x x 

7 C   R  I  Ć x x x x 

8 x x N A  E  N  K  W 
9 x x x W  R  S   Ł x 

10 x x x N  P  Z  C  W 
11 P   Y  I  Ś   E x 

12 C   S   Ć x x x x x 

13 W   Y  T  O x x x x 

14 x O  N  L   Ł x x x 
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 Ojciec Franciszek -  Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał 

na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do 
tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. 
Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby 
zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone z niewoli 
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, 
aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na 
drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy 
się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, 
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując 
w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, 
ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.      [z Orędzia na Wielki 

Post 2019];    św. Jan Paweł II  -  Można powiedzieć, że miłość do syna, która 

wynika z samej istoty ojcostwa, niejako skazuje ojca na troskę o godność syna. 
Troska ta jest miarą jego miłości, tej miłości, o której później napisze św. Paweł, że 
"cierpliwa jest, łaskawa jest (...) wszystko przetrzyma"  i że "nigdy nie ustaje" (1 Kor 

13,4-8). Miłosierdzie - tak jak przedstawił je Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym 
- ma wewnętrzny kształt takiej miłości, tej, którą w języku Nowego Testamentu nazwano 
agape. Miłość taka zdolna jest do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym,                      
nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem. Kiedy 
zaś to czyni, ów, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale 
odnaleziony  i "dowartościowany"… [ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA]                       
Stefan Kardynał Wyszyński – Coraz bardziej trzeba nam dzisiaj pamiętać,                      

że Bóg jest Ojcem.  [W: Kromka chleba, Warszawa 2005.]                                    
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                      
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie 
Duch Święty.  II -  Meditatio – Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" -                  

W miłosierdziu ojca jest zawarta wolność i miłość na miarę boskiej wszechmocy, a nie 
ludzkiej małoduszności. Ludzkie myślenie i odruchy reprezentuje brat syna 
marnotrawnego, natomiast ich ojciec  to obraz Boga. –Czy jestem podobnie małoduszny                     
(-a) jak ‘starszy brat’? – czy może podobnie nieodpowiedzialny(-a) jak syn marnotrawny” – 
Czy miłosierdzie Ojca mnie wzrusza, czy też  jestem przeciwko takiemu postępowaniu:                      
że rozzuchwala, uczy nieodpowiedzialności, jest niesprawiedliwe i krzywdzące starszego, 
porządnego syna? … - Czy ‘sztywno’ trzymam się naszych ludzkich pojęć i myślenia? – 
Czy też dostrzegam, że  myślenie i sposoby działania Bożego są na szczęście inne!                           
- Czy dostrzegam, że ja też w pewnym stopniu, przypominam marnotrawnego syna                         
i że potrzebuję Bożego miłosierdzia? -  Miara miłości – to miara Boga – i na szczęście to 
On ma pierwsze i ostatnie słowo, a nie ja … i moja ‘ludzka kalkulacja’ i wymierna  
sprawiedliwość … jak  starszego  syna. - Czy ja też nie za pochopnie potępiam innych                          
i nie za łatwo stawiam się po stronie ‘sprawiedliwych’? Chyba lepiej byłoby jednak zdać się 
na miłość i miłosierdzie Boga? - Co daje większe szanse na wieczność: moja 
„porządność” czy miłość Boga? - Na czym mogę bardziej polegać: na swojej 
bezgrzeszności czy na przebaczeniu Ojcowskiego serca? -   Co rokuje większe nadzieje? 
…  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić                                                                

Mu o przeżyciach, które  rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. (Ps 
34)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                      

w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił                     
od wszelkiego ucisku. (Ps 34)   [wg x M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2013/20130310.htm].  

                    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                      

.                                              IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                  

.                                                             24 MARZEC 2019 

1. Dzisiaj na Mszach św. rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje 
wielkopostne. Dziś jeszcze Gorzkie Żale z nauką Ks. Rekolekcjonisty o g. 17.00 
Rekolekcje potrwają przez poniedziałek, wtorek i środę. Każdego dnia Msze św. 
z naukami o g. 9.00 i 18.00. Zachęcamy do korzystania w tych dniach                                  
ze spowiedzi świętej codziennie rano od g. 8.30 i po południu od 17.30. 
Zakończenie rekolekcji w środę.                                                      
W tym samym czasie o godz. 11.00 i 12.15 swoje rekolekcje odprawiać będzie 
młodzież  z „Kopernika” i „Kasprzaka”. 

2.  W związku z rekolekcjami do środy włącznie Kancelaria Parafialna będzie 
czynna tylko popołudniu w godzinach od 16.00 do 17.30.                                                   
3.  Jutro o godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych. 

4.  W najbliższą środę o g.19.oo w kancelarii parafialnej odbędzie się 
przygotowanie przed Chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych.                                 
5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.                                   
- W czwartek o g.15.oo wystawienie N. Sakr. i adoracja w int. kapłanów                             
i Kościoła św. - W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 (dla dzieci) 
i 18.00. Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30. - W sobotę Msza św. 
o Niepok. Sercu Maryi o 7.30 i Różaniec fatimski przed Mszą św. wieczorną                       
o g. 17.15.                                                    
6.  Przypominamy, że Droga Krzyżowa jest w każdy piątek dla dzieci o 17.30, 
a dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej.                                           
7. Zespół „Caritas”  pod chórem rozprowadza świece-cegiełki na stół 
wielkanocny z przeznaczeniem ofiar na pomoc dla dzieci z biednych rodzin,                        
a przy ołtarzu św. Antoniego wystawia co roku kosz na dary serca na paczki 
świąteczne dla ubogich. Mamy nadzieję, że i w tym roku znajdą się w nim jakieś 
ofiarowane przez ludzi dobrego serca dary. „Bóg zapłać” za wsparcie wszelkich 
dzieł charytatywnych naszej parafii!                                       
8.   Przy filarze po prawej stronie kościoła jest wyłożony krzyż do adoracji                          
na okres Wielkiego Postu. Tradycyjnie wystawiona jest również puszka na ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                        
W intencji wszystkich ofiarodawców na kwiaty sprawowana jest, jak co roku, 
Msza św. rezurekcyjna. 

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, odbędzie się XIV Marsz Świętości Życia pod 
hasłem: „Tato, to ja”. Rozpoczęcie Mszą św. o g. 11.oo w Archikatedrze św. 
Jana na Starym Mieście i Katedrze Praskiej. O g. 12.40 Marsz wyruszy z Placu 
Zamkowego w kierunku Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie nastąpi jego 
zakończenie. W imieniu Arcybiskupów Warszawy Kard. Nycza i Bpa 
Kamińskiego zachęcamy wiernych Warszawy do udziału w Marszu. 
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