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Uroczysta inauguracja posługi Piotrowej papieża Franciszka miała miejsce
w uroczystość św. Józefa 19 marca 2013 r., na Placu Świętego Piotra.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze: o godz. 17.00 – pierwszy koncert pieśni pasyjnych. Wystą‐
pi Zespół Wokalny Ars Chori pod kierunkiem Zbigniewa Tupczyńskiego.
O godz. 18.00 Gorzkie żale. Tegoroczne kazania pasyjne będzie głosił
ks. prof. Tadeusz Guz.
2. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
3. W środę, 13 marca będziemy obchodzili Święto Papieskie i 6. rocznicę wy‐
boru Papieża Franciszka na Stolicę św. Piotra. Jednocześnie będziemy
dziękowali Panu Bogu za 100-lecie nawiązania pełnych stosunków dyplo‐
matycznych ze Stolicą Apostolską. Z tej racji o godz. 17.30 w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie zostanie odprawiona Msza
św. koncelebrowana z udziałem Episkopatu Polski w intencji Jego Świą‐
tobliwości Papieża Franciszka. Mszy św. będzie przewodniczył Jego Emi‐
nencja Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Do
wspólnej modlitwy zaproszeni są wszyscy księża diecezjalni i zakonni,
bracia i siostry zakonne, wspólnoty i grupy parafialne, a także wszyscy
wierni świeccy.
4. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 17.00, dla do‐
rosłych o 9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
5. Przypominamy o modlitwie w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych.
Szczegółowy terminarz oraz program dnia modlitwy umieszczone są
w gablocie przy wyjściu z Bazyliki. Nasza świątynia będzie kościołem
stacyjnym 31. marca, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.
6. Druga niedziela Wielkiego Postu jest tradycyjnie Dniem Pomocy misjo‐
narzom Ad gentes. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej wspólnoty parafial‐
nej ks. Stefana Zająca, współbrata misjonarza św. Wincentego a Paulo,
który wiele lat posługiwał na Madagaskarze. Będzie to dla nas okazja,
aby modlitwą i ofiarami materialnymi wspierać misjonarzy i misjonarki,
pracujących we wszystkich zakątkach świata.
7. Również w przyszłą niedzielę, w ramach koncertów pasyjnych wystąpi
Chór Sonus Innumereabiles pod dyrekcją Artura Backiela.
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Refleksja wielkopostna
Wielki Post (łac. Quadragesima – „Czterdziestnica”) – to czterdzieści
świętych dni przygotowania do Wielkanocy – uroczystego obchodu tajemni‐
cy Zmartwychwstania Pana, a ta prawda jest fundamentalna dla naszej
wiary. Wielki Post rozpoczyna się od środy popielcowej i trwa do Wielkiego
Czwartku (Msza Krzyżma), przy czym nie liczy się niedziel. Okres 40-dnio‐
wy został uświęcony w dziejach zbawienia: Mojżesz przebywał 40 dni na
rozmowie z Bogiem; prorok Eliasz 40 dni szedł do Góry Horeb; 40 lat trwała
wędrówka Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Wreszcie sam Pan
Jezus – Wcielony Syn Boży swoją działalność nauczycielską poprzedził 40dniowym pobytem na pustyni, spędzonym na modlitwie i poście. Kościół
Chrystusowy przeznacza te 40 dni na odnowienie życia duchowego swoich
członków – wszyscy ochrzczeni przygotowują się w Wielkim Poście do odno‐
wienia przymierza zawartego z Bogiem na Chrzcie świętym, co będzie miało
miejsce w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. Liturgia wielkopostna (do Nie‐
dzieli Palmowej) pomaga nam pogłębić zrozumienie wielkości i znaczenia
sakramentu Chrztu świętego i wypływających z nich zobowiązań! Ma to
związek z tym, że w pierwszych wiekach Kościoła okres przygotowania do
świętowania Zmartwychwstania Pańskiego był też okresem intensywnego
przygotowania katechumenów – kandydatów do Chrztu świętego – do przy‐
jęcia tego sakramentu podczas uroczystej Wigilii Paschalnej.
Polskie określenie „Wielki Post” na czas tego 40-dniowego przygotowa‐
nia do Wielkanocy, nieco zawęża istotę tego okresu, bo akcentuje tylko jed‐
ną z praktyk pokutnych, a w tym czasie chodzi przede wszystkim o głęboką
przemianę wewnętrzną, o nawrócenie i odnowę ducha. Pomocą na drodze
wielkopostnej przemiany mają być uczynki pobożne: modlitwa, post i jał‐
mużna. Zewnętrznymi oznakami obchodów liturgicznych Wielkiego Postu
są: fioletowy kolor szat liturgicznych, rezygnacja z ozdobnych elementów
wystroju – nie przyozdabia się ołtarza kwiatami, i nie ma w liturgii śpiewu
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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„Alleluja” oraz hymnu „Gloria”. Pomocą w rozważaniu zbawczej dla nas Mę‐
ki Pańskiej mają być nabożeństwa: Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.
W okresie Wielkiego Postu katolik powinien powstrzymywać się od
udziału w zabawach, do czego zobowiązuje nas czwarte przykazanie kościel‐
ne. Przy okazji przypomnijmy, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
obowiązuje we wszystkie piątki całego roku osoby, które ukończyły 14 rok
życia.

Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był
przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł:
"Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem".
Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”.
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu od‐
rzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie
narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd
w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby
cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi
o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od
Niego do czasu.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Miniona środa popielcowa z pokutnym obrzędem posypania głowy po‐
błogosławionym popiołem rozpoczęła okres naszego 40-dniowego przygoto‐
wania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjnie,
w I niedzielę Wielkiego Postu rozważamy fragment Ewangelii mówiący
o kuszeniu Pana Jezusa przez szatana. Prefacja mszalna związana z tym
wydarzeniem, które stawia przed nami I niedziela wielkopostna, jest swo‐
istym komentarzem i wyjaśnia jego znaczenie: „Chrystus poszcząc przez
czterdzieści dni na pustyni, własnym przykładem uświęcił okres pokuty, On
zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do
grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu
doszli do Paschy wieczystej”. Pan Jezus w zmaganiu się z pokusami złego
ducha posługuje się Słowem Bożym i zwycięstwo nad potrójną pokusą jest
zapowiedzią ostatecznego tryumfu nad szatanem, które Zbawiciel odniesie
na krzyżu. W nasze życie chrześcijańskie także wpisana jest walka z poku‐
sami złego ducha, który jest „zwodzicielem” i „ojcem kłamstwa” (por. Ap
20,10; J 8,44). Chrystus wysłużył nam łaskę do przezwyciężania naszej py‐
chy, zmysłowości i chciwości. Tkwiącym w nas skłonnościom do grzechu
mamy przeciwstawić: modlitwę, post i jałmużnę. W zmaganiu ze złym du‐
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chem orężem ma być dla nas także Słowo Boże. Ufajmy Zbawicielowi, który
zwłaszcza w tym okresie obficie udziela nam Swojej łaski! „Syn Boży obja‐
wił się po to, aby zniszczyć dzieło diabła” (1 J 3,8). Jesteśmy powołani do te‐
go, abyśmy przez Chrystusa odnosili zwycięstwo (por. 1 Kor 15,57).
Papież Franciszek „Wielki Post jest drogą od niewoli ku wolności, od cier‐
pienia ku radości, od śmierci do życia”.
13 marca – 6. rocznica wyboru papieża Franciszka
na Stolicę Piotrową
11 lutego 2013 r. papież Benedykt XVI ogłosił swoją decyzję o zakoń‐
czeniu pełnienia przez siebie dalszej posługi papieskiej. Ta decyzja głęboko
poruszyła członków Kościoła katolic‐
kiego, ale też odbiła się szerokim
echem w świecie. Stała się ona fak‐
tem 28 lutego 2013 r. i od tego dnia
Stolica Święta została zwolniona (se‐
de vacante). W czasie ostatniej au‐
diencji generalnej, żegnając się
z wiernymi ustępujący papież Bene‐
dykt XVI powiedział, że jego rezygna‐
cja nie jest powrotem do życia
prywatnego, ani opuszczeniem krzyża
Chrystusowego, „ale będzie nadal to‐
warzyszył Kościołowi w drodze modli‐
twą i refleksją” (27 lutego 2013 r.). 12
marca rozpoczęło się konklawe, które
następnego dnia wybrało kolejnym
następcą św. Piotra argentyńskiego
jezuitę Jorge Mario Bergoglio, 76 let‐
niego kardynała, arcybiskupa Buenos
Aires, który przyjął imię Franciszek.
Motto papieża Franciszka to zacho‐
wane od czasu jego sakry biskupiej
(1992 r.) „Miserando atque eligendo”
– tzn. spojrzał z miłością i wybrał.
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

