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W piątek 25 marca, podczas nabożeństwa pokutnego, któremu będzie przewodniczył o godz. 17.00
w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi
– poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Tego samego aktu, w tym samym dniu, dokona
w Fatimie Jego Eminencja Kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik Jego Świątobliwości, jako wysłannik
Ojca Świętego.
Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie
My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach
14-15 marca 2022 roku w Warszawie, nawiązując do wcześniejszych słów Ojca Świętego Franciszka
i wystąpień przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz stanowiska
Rady Stałej KEP, pragniemy zabrać głos w sprawie niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na
niezależną i suwerenną, rządzącą się zasadami demokracji Ukrainę. Głęboko poruszeni tragedią wojny
zdecydowanie potępiamy ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, zwłaszcza
wśród kobiet i dzieci. Odpowiedzialnych za wybuch agresji przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu
wzywamy do jak najszybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków zmierzających do
zawarcia sprawiedliwego pokoju. Równocześnie wzywamy wszystkie osoby wierzące do żarliwej modlitwy
zanoszonej w intencji pokoju w Ukrainie, połączonej, o ile to możliwe, z postem. Z całego serca dziękujemy
wszystkim, zwłaszcza Caritas Polska i Caritas diecezjalnym, którzy w naszym kraju, od samego początku
nieśli i nadal niosą ofiarną i bezinteresowną pomoc naszym siostrom i braciom pozostającym w Ukrainie
i przybywającym do Polski, szukającym u nas schronienia przed koszmarem wojny.
/Członkowie Konferencji Episkopatu Polski obecni na 391. Zebraniu Plenarnym/

7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00, 18.00
Dni powszednie
7.00, 8.00, 18.00

Nabożeństwa stałe:
Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy
w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP

Odwiedziny chorych
na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

Komunikat z 391. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski

w intencji pokoju w Ukrainie, a także ofiarowania uchodźcom
dalszej możliwej pomocy materialnej, biskupi polecają dobremu
Bogu wszystkich Rodaków w kraju i za granicą udzielając im
pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na
391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, 15 marca 2022 r.

W dniach 14 i 15 marca 2022 r., odbyło się w Warszawie
pod
przewodnictwem
abp. Stanisława
Gądeckiego
391. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
1. Głównym tematem obrad była tocząca się w Ukrainie wojna
i wywołany przez nią kryzys humanitarny. Dokonano oceny
działań pomocowych podejmowanych przez Kościół.
Prowadzone są one zarówno przez struktury Caritas Polska
i Caritas diecezjalne, jak też przez inne organizacje katolickie
oraz wspólnoty parafialne i zakonne. Jesteśmy świadkami
ogromnej mobilizacji Polaków, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
Prowadzone są liczne zbiórki pieniężne mające wesprzeć
przyjeżdżających do Polski uchodźców, zbierane są dary
wysyłane do pogrążonej w wojnie Ukrainy. Wielu uciekających
znalazło schronienie w polskich rodzinach, w ośrodkach
diecezjalnych i parafialnych, żeńskich i męskich wspólnotach
zakonnych. Za to wielkie dobro i spontaniczną pomoc biskupi
wyrażają wszystkim, którzy je okazali, wielką wdzięczność.
Kierują szczególne podziękowanie do wszystkich wolontariuszy.
Równocześnie
zwracają
uwagę
na
konieczność
zorganizowanej, długofalowej pomocy ‒ obejmującej przyjęcie,
ochronę, promocję i integrację ‒ tym, którzy zdecydują się na
pozostanie w naszej Ojczyźnie. Szczególną rolę mają tu do
spełnienia władze państwowe, samorządy i organizacje
pozarządowe.
2. Biskupi przypominają, że wojna nie jest metodą
rozwiązywania problemów, ale zawsze jest katastrofą, w której
giną niewinni ludzie i niszczona jest godność człowieka.
Wzywają odpowiedzialnych za agresję przeciwko państwu
i narodowi ukraińskiemu do jak najszybszego wstrzymania
działań wojennych i podjęcia wysiłków zmierzających do
zawarcia sprawiedliwego pokoju.
.
3. Episkopat wyraził poparcie dla pełnego troski słowa, które
przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki wystosował
do prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi
Cyryla. Prosił w nim, by zaapelował do prezydenta Rosji
o zaprzestanie wojny z narodem ukraińskim. Równocześnie
biskupi wzywają wszystkich wierzących na całym świecie do
gorliwej modlitwy o pokój w Ukrainie.
.
4. Biskupi omawiali dotychczasowy przebieg procesu
synodalnego w Polsce, który odbywa się zarówno w formie
bezpośredniej, w ramach spotkań grup synodalnych, jak i na
platformach cyfrowych. Nadal zachęcają wszystkich wiernych
do aktywnego włączenia się w prace synodu. Przypominają
również, że synod nie jest jednorazowym zadaniem do
wykonania, ale procesem zmierzającym do odnowy Kościoła.
5. W dniu 13 marca br. minęła 9. rocznica wyboru Papieża
Franciszka na Stolicę Piotrową. Jego posługę apostolską
Episkopat powierzał Bogu w czasie uroczystej Eucharystii
sprawowanej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w
Polsce abp. Salvatore Pennacchio w Świątyni Opatrzności
Bożej. Biskupi prosili Boga o zdrowie i siły dla Papieża, a także
o światło do prowadzenia Kościoła drogą ku zbawieniu.
Wzywając wszystkich wiernych do intensywnej modlitwy i postu

Modlitwa Papieża Franciszka za Ukrainę
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami
grzesznymi!
Panie Jezu, narodzony pod bombami Kijowa, zmiłuj się nad
nami!
Panie Jezu, który umarłeś w ramionach swojej matki w bunkrze
w Charkowie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, posłany na front jako dwudziestolatek, zmiłuj się
nad nami!
Panie Jezu, który w cieniu Twojego krzyża widzisz stale
uzbrojone ręce, zmiłuj się nad nami!
Przebacz nam, Panie, jeśli, nie zadowalając się gwoździami,
którymi przebiliśmy Twoją rękę, nadal poimy się krwią umarłych
rozszarpanych orężem.
Przebacz nam, Panie, że te ręce, które stworzyłeś,
aby nas strzegły, stały się narzędziami śmierci.
Przebacz nam, Panie, że nadal zabijamy naszego brata,
że nadal, jak Kain, usuwamy kamienie z naszego pola,
aby zabić Abla.
Przebacz nam, Panie, że nadal usprawiedliwiamy okrucieństwo
naszym zmęczeniem, jeśli naszym cierpieniem
usprawiedliwiamy okrucieństwo naszych czynów.
Przebacz nam, wojnę. Panie!
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię!
Powstrzymaj rękę Kaina!
Oświeć nasze sumienie,
niech się nie dzieje nasza wola,
nie pozostawiaj nas naszemu działaniu!
Powstrzymaj nas, Panie, powstrzymaj nas!
A kiedy już powstrzymasz rękę Kaina, zajmij się także nim.
Jest naszym bratem.
O Panie, powstrzymaj przemoc!
Powstrzymaj nas, Panie! Amen.

Refleksja na III Niedzielę Wielkiego Postu
„Jeśli się nie nawrócicie…” Łk 13, 5 Wielu z nas
uważa, że wezwanie do nawrócenia skierowane
jest tylko do wielkich grzeszników. Ale to nieprawda, bo Jezus
dwukrotnie w dzisiejszej Ewangelii mówi „wszyscy” i zawsze.
A z czego mamy się nawracać? Oczywiście z grzechów, które
oddalają od Boga, ale także ze słabości, złych przyzwyczajeń.
Życie chrześcijanina powinno wciąż się rozwijać, rosnąć,
dojrzewać. Dojrzewać i zaowocować. Tego oczekuje od nas
Pan Bóg, a czeka cierpliwie wciąż przypominając o potrzebie
nawrócenia. Przypominając przez różne znaki czasów, ucząc
je właściwie odczytywać. Czy takim znakiem jest Covid? Czy
takim znakiem jest tocząca się wojna? Warto się nad tym
zamyślić.
ks. Marian/

Jak modlić się w czasie wojny?

Czy Pan Bóg wysłucha naszych modlitw? Co zrobić, gdy nie
widzimy skutków modlitwy? Ile znaczy nasza modlitwa
w trudnym czasie wojny? I w końcu - jak połączyć nasze
dzisiejsze doświadczenie z wiarą w dobrego Ojca? Wiemy z
różnych świadectw z przeszłości, że wojna bywała okazją do
odkrycia na nowo wiary w Boga. „Jak trwoga to do Boga” —
mówi popularne powiedzenie. Zwykle ma ono za cel obnażenie
interesowności ludzkiej modlitwy, ale przecież wyraża też
głęboką prawdę: wobec rozpadania się w pył dotychczasowych
fundamentów życia zdarza się, że człowiek przypomina sobie
o Skale zbawienia.
.
Próba wiary
.
Jednocześnie wojna jest próbą wiary, nie tylko dla ludzi
żyjących pod ostrzałem, ale też dla nas, którzy próbujemy
dopasować jakoś to, jak wierzymy, do tego, co oglądamy na co
dzień w wiadomościach. Wielu z nas nosi w sobie trudne
pytania: o obecność Boga w życiu ludzi, którzy teraz giną, czy
o sens modlitwy o pokój. Są to pytania, na które nie jest łatwo
odpowiedzieć, a też nie każda teoretyczna odpowiedź
(jak choćby ta odwołująca się do Bożego szacunku dla ludzkiej
wolności) jest egzystencjalnie satysfakcjonująca. Wydaje się,
że istnieje jedna niezawodna droga, by połączyć nasze
dzisiejsze doświadczenie z wiarą w dobrego Ojca. Trzeba
wrócić do esencji chrześcijaństwa, czyli do Chrystusa. To w Nim
otchłań Bożej tajemnicy łączy się z otchłanią naszych lęków i
cierpień. To w Nim trzeba mieć utkwione oczy, żeby nie zagubić
się w mgle wojny. W Tym, który „z głośnym wołaniem i płaczem
zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go
wybawić od śmierci i został wysłuchany” (Hbr 5,7) — choć wielu,
patrząc na jego zbezczeszczone ciało wiszące na Krzyżu,
odpowiadało pośpiesznie, że właśnie nie został wysłuchany.
Gdy nie ma rezultatów modlitwy
.
Bł. Prymas Stefan Wyszyński pisał w „Zapiskach więziennych”:
„Muszę ich wspierać, by nie zwątpili. Rzecz szczególna, jak
blisko ‹niezachwianej wiary› krąży lęk. Człowiek, który mocno
wierzy, tak bardzo wszystkiego się spodziewa rychło od Boga,
że każda zwłoka wywołuje niepokój. Nie jest to niewiara, ale
‹zaskoczenie› na punkcie konfliktu ‹potęga — dobroć Boża›.
Lękam się o ludzi, którzy bardzo wierzą w skuteczność
modlitwy, by nie chcieli zbyt szybkich rezultatów swej modlitwy,
by w razie zwłoki z odpowiedzią Bożą nie ustali”
(wpis z 1.10.1953). Modlitwa w czasach trudnych musi być
modlitwą wytrwałą. Trochę jak pomoc, której wielu z nas udziela
teraz ofiarom wojny: ważna jest szybka i spontaniczna
mobilizacja, ale prawdziwa chęć pomocy musi być
długodystansowa. Podobnie długodystansowego podejścia do
modlitwy — o pokój, o wolność, o sprawiedliwość — uczy nas
Prymas Tysiąclecia. Trzeba nam pukać do bram nieba, choćby

nic nie wydawało się zapowiadać bliskiego zwycięstwa. Choćby
nasze słowa przybierały czasem tak dramatyczny ton, jak słowa
Psalmisty: „Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się!
Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze?
Zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza
pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań,
przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość!”
(Ps 44, 24-27).
.
Modlitwa, która jest… walką
.
Modlitwa jest źródłem ukojenia, ale modlitwa jest też walką.
Przypomina o tym
Katechizm Kościoła Katolickiego
(nr. 2629), odwołując się do dwóch fragmentów z Nowego
Testamentu. Pisząc do Rzymian, św. Paweł prosi ich, by
walczyli za Niego poprzez zanoszenie modlitw do Boga
(Rz 15,30). Z kolei pod koniec Listu do Kolosan przekazuje
pozdrowienia od Epafrasa, „zawsze walczącego za nich
w modlitwach o to, by stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej
woli Bożej” (por. Kol 4,12). Warto może dodać, że walka
modlitwy jest także walką wewnętrzną: z własnym lękiem albo
pokusą obojętności; z wątpliwościami albo kiełkującą w sercu
nienawiścią do sprawców zbrodni. Jest walką o to, żeby
w doświadczeniu nie utracić właściwego nastawienia wobec
Boga: „Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego
związku z Bogiem: jako stworzenia nie decydujemy o naszym
początku, nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy
sami dla siebie celu; ponadto jako chrześcijanie wiemy, że –
będąc ludźmi grzesznymi – odwracamy się od naszego Ojca.
Prośba jest już powrotem do Niego” (KKK 2629). Próbując
zrozumieć w świetle wiary obecne wydarzenia, nie można też
zapomnieć o jeszcze jednym wątku, niezwykle mocno obecnym
w księgach prorockich Starego Testamentu. Izraelici zawsze
wiązali klęski i nieszczęścia, które ich spotykały, z Bożą karą za
grzechy i wezwaniem do nawrócenia. To prawda, że przy
naszym, o wiele bardziej indywidualnym patrzeniu na człowieka,
trudno już tak myśleć: trudno znaleźć proporcję między
indywidualnym grzechem człowieka a niewyobrażalnym nieraz
cierpieniem, którego doświadcza. Niemniej, ekspiacyjny
charakter cierpienia to kierunek, który nie został nigdy przez
Kościół porzucony. W każdej sytuacji warto więc łączyć własne
cierpienia ze zbawczym cierpieniem Ukrzyżowanego i wołać do
Boga: „Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego
świata”.
/Ks. Andrzej Persidok/

Bohaterski czyn ukraińskiego aktora

Pasha Lee, znany ukraiński aktor, zginął w czasie pomocy
w ewakuacji cywilów z Irpienia. Zdjął swoją kamizelkę
kuloodporną i założył ją na jedno z niesionych przez siebie
dzieci. Pasha Lee urodził się na Krymie w rodzinie pochodzenia
koreańsko-ukraińskiego. Na Ukrainie był znany jako
prowadzący kanału telewizyjnego i aktor, w tym aktor
dubbingowy – podkładał głos m.in. w takich produkcjach jak
„Król Lew” czy „Hobbit”. 6 marca świat obiegła smutna
wiadomość o śmierci znanego aktora. Zginął on w trakcie walk
o Irpień pod Kijowem, pomagając w ewakuacji cywilów, w tym
dzieci.
/7stacja.pl/

W Drodze do wolności
W poniedziałek 14 marca spotkaliśmy się w naszym kościele już
po raz czwarty na spotkaniu z cyklu „Droga do wolności”.
Tematem spotkania była zazdrość. Tym razem naszym
gościem był ks. Paweł Kozakowski, który przyjechał do nas
z Szymanowa, gdzie na co dzień posługuje siostrom
Niepokalankom jako kapelan. Ks. Paweł w wygłoszonej
konferencji pokazał czym jest zazdrość a czym ona nie jest.
Dlaczego zazdrość Pana Boga jest dobra i jest miłością (Słowo
Boże mówi, że Pan Bóg kocha nas miłością zazdrosną),
a ludzka zazdrość jest grzechem i prowadzi do niszczenia nie
tylko osoby, której zazdrościmy, ale również do niszczenia
osoby zazdroszczącej. Ks. Paweł pokazał również kiedy
zazdrość może być dobra i do czego prowadzi dobra zazdrość
oraz co prowadzi do doświadczenia prawdziwego szczęścia. Na
koniec głoszenia nasz Gość przedstawił antidotum na zazdrość,
czyli praktyczne wskazówki do życia duchowego, które pomogą
unikania zasadzek tego grzechu. Po wygłoszonej konferencji był
czas na osobiste spotkanie z Panem Bogiem przed
Najświętszym Sakramentem oraz czas oddania Panu Jezusowi
tego, co zostało odkryte w naszych sercach. To był również
czas wyrzeczenia się grzechu zazdrości i uwielbienia Pana
Boga za to, że On ten grzech już pokonał. Bogactwo i głębia
wygłoszonych treści była tak obszerna, że trudno byłoby
zawrzeć je w krótkim artykule naszej gazetki. W związku z tym
zapraszamy do odsłuchania konferencji na stronie
www.brwinow.przyjacieleoblubienca.pl . Na tej stronie będą
również umieszczane konferencje z kolejnych spotkań.
Najbliższe spotkanie już w poniedziałek 21 marca o godzinie
19:00 w kościele. Temat spotkania to nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu. Naszym gościem będzie ks. Maciej
Czapliński, posługujący na co dzień w parafii w Warszawie na
Wilanowie, opiekun tamtejszej wspólnoty Przyjaciele
Oblubieńca. Jeśli nie możesz przyjść do kościoła, istnieje
możliwość uczestnictwa w spotkania przed ekranem komputera
lub smartfona. Bezpośrednia transmisja będzie prowadzona za
pośrednictwem strony:
.
https://www.facebook.com/PrzyjacieleOblubiencaProwincjaWars
zawska/

W ostatnim tygodniu z naszej
wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Barbara Jaskórzyńska
+ Roman Kanecki
+ Zofia Kurzyk
+ Łucja Niemyjska
+ Alina Witkowska
+ Elżbieta Gutowska

Tweet od Papieża:
.
Pokusy ukazują się często pod pozorną
postacią dobra: diabeł zawsze posługuje się
podstępem, przychodzi „z anielskim obliczem”. Jeśli poddamy
się jego pochlebstwom, w końcu usprawiedliwimy swój fałsz,
maskując go dobrymi intencjami.

Nowopowstała przy naszej parafii
Wspólnota Młodych „Ławica”

Zaprasza młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca
w Kościele, chcą pogłębić swoją wiarę
na spotkania w każdą środę o godz. 19.00 na plebanii

Zapraszamy – Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.
.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jutro o godz. 19.00 odbędzie się piąte spotkanie z cyklu
"Droga do wolności". Temat spotkania "Nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu". Konferencję wygłosi Ks. Maciej Czapliński
z parafii św. Anny w Wilanowie.
2. W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Z racji
uroczystości tego dnia nie obowiązuje nas post.
4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30,
a Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.30.
5. Prasa Katolicka do nabycia w zakrystii. Z tyłu za ławkami
wyłożony jest nowy numer „Florianusa”.
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