KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela Zwykła – 7 października 2018 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 7. W sobotę, 13 października o godz. 18.00.
zostanie odprawiona Msza św. i NaboNabożeństwo Eucharystyczne zostanie odżeństwo Fatimskie. Nabożeństwo Fatimskie
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
zostanie odprawione w dwóch częściach: po
procesja wokół kościoła. Prosimy ministranMszy Świętej o godz. 17.00. odmówimy
tów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie
różaniec pokutny, a po Mszy Świętej
wspólnoty parafialne o udział w pro-cesji.
Fatimskiej o godz. 18.00. odbędzie się
2. W październiku zapraszamy wszystkich do
procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej
modlitwy różańcowej w intencji naszej pawokół kościoła. Prosimy o przyniesienie
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych.
świec. Serdecznie zapraszamy wszystkich
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest
do licznego udziału.
w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci na 8. W przyszłą niedzielę, 14 października br.,
będziemy obchodzić XVIII Dzień Papieski
wspólny różaniec zapraszamy w poniepod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.
działki, wtorki i czwartki o godz.17.30.
Przed kościołem członkowie Akcji Katolickiej
W
następną
niedzielę,
14
października
o
3.
będą zbierać ofiary na rzecz Fundacji Dzieło
godz. 11.00. odbędzie się spotkanie dzieci
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną
przygotowujących się do I Komunii Świętej i
młodzież z małych miasteczek i wsi.
ich rodziców. Podczas Mszy św. o 11.30.
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się
zostaną poświęcone różańce dla dzieci koupamiętnieniem Pontyfikatu św. Pawła II
munijnych oraz ślubowanie dzieci wstępuprzez promowanie nauczania Papieża i
jących w szeregi Podwórkowych Kółek Rówspieranie określonych przedsięwzięć spożańcowych.
łecznych, głównie w dziedzinie edukacji i
4. Jak co roku, nasza parafia organizuje Jubikultury.
leusz Małżeństw obchodzących rocznicę
9. Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
swojego ślubu. Uroczysta Msza św. zostanie
narzeczonych prowadzony metodą warsztaodprawiona w niedzielę, 14 października
tową w małej grupie wg Programu „Radość i
o godz.16.00. Dostojnych Jubilatów prosimy
Nadzieja”. Kurs rozpocznie się we wtorek 20
o potwierdzenie udziału w Mszy św. spralistopada 2018 roku. Zapisy i informacje
wowanej w ich intencji.
o kursie są dostępne na parafialnej stronie
internetowej w zakładce Sakramenty ->
5. Drugie spotkanie grupy rozpoczynającej
przygotowanie do bierzmowania odbędzie
Małżeństwo.
się w czwartek, 11 października o godz.
Nabożeństwo Fatimskie
19.00. w Kanonii.
6. Zbiórka makulatury, z której dochód będzie
przeznaczony na budowę studni w Sudanie,
będzie trwała do 8 października br. Kontener
na makulaturę jest ustawiony przy wejściu na
teren parafii.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

13 października 2018 roku
godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy
i prosimy o przyniesienie świec.
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Jubileusz Małżeństw
obchodzących rocznicę
swojego ślubu
Uroczysta Msza Święta
w niedzielę, 14.10.2018 r.
godz.16.00.
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Dostojnych Jubilatów
zapraszamy, aby potwierdzili
swój udział
w Dziękczynnej Mszy św.
sprawowanej w ich intencji.

PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM
RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO
Nabożeństwo różańcowe
niedziela o godz.17.00
dni powszednie o godz.17.30
Dzieci zapraszamy
w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Czytanie z Księgi Rodzaju: Potem Pan Bóg
rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla
niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie
zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne,
Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby
przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mężczyzna,
otrzymało nazwę istota żywa. I tak
mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu,
ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu
polnemu, ale nie znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan
sprawił, że mężczyzna pogrążył się w
głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym
Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z
mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo
ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że
stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i
jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec
siebie wstydu.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128, 1–16

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
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Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

od 9.09 do 14.10.2018 r.
Módlmy się, aby Pan umacniał
swoją łaską papieża Franciszka
i udzielił Mu daru mądrści
w kierowaniu Kościołem.
Nr 500

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalemprzez
wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci.
Pokój nad Izraelem.
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S Ł O W A

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 2, 9–11

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Widzimy
Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za
cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu,
dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który
uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni,
z jednego (są) wszyscy. Z tej to przyczyny nie
wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.
Oto słowo Boże
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 4, 12

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas
mieszka i miłość ku Niemu jest w nas
doskonała.

EWANGELIA
Mk 10, 2–16

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał
ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli:
Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela! W domu
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Ik
jkekśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za
innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus,
widząc to, oburzył się i rzekł do nich:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
W Księdze Rodzaju Pan Bóg dziś mówi:
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam,
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego
pomoc”. I wydaje się, że z tą prawdą każdy się
zgodzi. Nie chcemy być sami. Szukamy kogoś
z kim moglibyśmy razem przejść przez życie.
Ta prawda jest tak powszechna i naturalna, że
możemy traktować ją jako czysto ludzki pomysł
na życie.
Ale zdanie wypowiedziane przez Jezusa: „Co
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie
rozdziela” wykazuje, że to jest przede wszystkim zamysł Pana Boga dla człowieka.
Zamysł bardzo konkretny, który w przypadku
kobiety i mężczyzny realizuje się w sakramentalnym związku małżeńskim i to nierozerwalnym aż do śmierci.
I tu pojawia się czasami problem. Chcemy
być razem, ale w związkach „na próbę”,
„wolnych związkach”, „związkach partnerskich”, konkubinatach, a jeśli w związku małżeńskim to z „furtką”, by móc oddalić…
Trzeba nam przyjąć naukę Jezusa, naukę
Kościoła ufnie jak dziecko, by wejść do
Królestwa Bożego...
ks. Tomasz Lis
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Bardzo lubianym przez dzieci działem „Kącik
dla dzieci” zajmował się Maciej Lichota, który
przygotowywał do kolejnych numerów krzyżówki i rebusy dla dzieci. Dziękujemy.

Tygodnik parafialny Klimaty św. Anny
Wydanie jubileuszowe - numer 500

W 2012 roku na łamach Klimatów były prezentowane wspólnoty, które spotykają się i
angażują w życie naszej parafii.

Dzisiaj ukazuje się 500. numer tygodnika Klimaty św. Anny. Z tej okazji przypominamy jego historię, cele i ludzi związanych z jego
tworzeniem. Wszystkich Czytelników serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów "Klimatów św. Anny".
Od 500 tygodni w każdą niedzielę, na stolikach za ostatnimi ławkami po lewej stronie
kościoła, pojawia się 300 egzemplarzy
Klimatów św. Anny. Świeżo wydrukowany
numer wykłada siostra zakrystianka, od kilku
lat jest nią siostra Melania, która najpierw
pracowicie składa wydrukowany w formacie
A3 numer, do formatu A4.
Tygodnik „Klimaty św. Anny” zaczął ukazywać się z inicjatywy ks. Proboszcza Waldemara Macko od 1 marca 2009 roku. Miał
pomagać w tworzeniu zintegrowanej wspólnoty parafian, którym zależy na wzrastaniu
w wierze. Idea wydawania pisma paraﬁalnego
towarzyszyła ks. Proboszczowi od lipca 2007
roku, czyli od chwili przyjścia do naszej paraﬁi.
W zamyśle ks. Proboszcza miało to być
pismo tworzone przez paraﬁan i dla
paraﬁan. Zamieszczane w nim artykuły miały
poruszać tematy związane z życiem wspólnoty wilanowskiej, którą dzisiaj tworzą ludzie
związani z Wilanowem od wielu pokoleń, ci,
którzy osiedlali się w Wilanowie w czasach
powojennych oraz nowi mieszkańcy, którzy
zamieszkali na osiedlach wybudowanych
w Wilanowie w ostatnich latach.
„Klimaty św. Anny” nr 1
W pierwszym numerze „Klimatów św. Anny”
Ks. Proboszcz skierował do Czytelników
następujące słowa:

"Klimaty św.
Anny" nr 1
1 marca 2009

W kilku pierwszych numerach tygodnika można było znaleźć artykuły o tym, jak żyło się
kiedyś w Wilanowie, ale zbyt mało osób było
zainteresowanych tworzeniem gazetki, dlatego
zrezygnowano z nakreślonego wcześniej
programu - dzielenia się doświadczeniami i
wspólnego podejmowania pracy nad jego
redagowaniem. „Klimaty św. Anny” zaczęły
podejmować kwestie bieżące, a na charakter
tygodnika wpływały zainteresowania osób
współpracujących z redakcją.
Ważnym elementem, scalającym naszą
wspólnotę, jest wspólnie przeżywana liturgii
Eucharystii, dlatego ks. Proboszcz zdecydował, że ten aspekt powinien mieć swoje
znaczące miejsce w wydawanym piśmie.
Pierwsza jego strona została więc tak pomyślana, aby umożliwić lepsze przygotowanie się
do Mszy św. i bardziej świadome jej
przeżywanie. Na ostatniej stronie tygodnika
można znaleźć ogłoszenia, czyli informacje o
tym, co będzie działo się w parafii w najbliższym czasie, aby móc wziąć w tym udział.
Redakcja „Klimatów św. Anny”
Pierwszymi osobami, które podjęły się
redakcji „Klimatów św. Anny” byli państwo
Krystyna i Paweł Kruszewscy, którzy w odpowiedzi na apel księdza proboszcza, aby
zgłaszali się wszyscy chętni do współtworzenia pisemka, zaproponowali publikację
tekstów swojej nieżyjącej mamy, śp. Ireny Klik.
Pani Irena interesowała się wszystkim, co
dotyczyło specyﬁki Wilanowa i pozostawiła po
sobie wiele wierszy i wspomnień, między
innymi opisy dawnych zwyczajów, związanych
z tradycją przeżywania ważnych świąt, które
jako „wspomnienia wilanowskie” trafiły do
tygodnika.
W kolejnych numerach „Klimatów św. Anny”
ukazywały się kilkuodcinkowe cykle artykułów
np. „Klasztory w Polsce”, w poszukiwaniu których państwo Kruszewscy szturmowali bibliotekę. Syn państwa Kruszewskich, Jurek z własnej inicjatywy opracowywał „Historię papiestwa”, cykl artykułów o kolejnych papieżach.

„Już blisko dwa lata jesteśmy razem. Jako Wasz proboszcz pragnę, byśmy stanowili
wspólnotę osób, które łączy przede wszystkim wiara, ale chcę też, by pomiędzy
członkami naszej społeczności tworzyły się i umacniały więzi także w innych
dziedzinach życia.
W dzisiejszej dobie warunkiem skutecznego dotarcia do drugiego człowieka jest
dobrze przygotowana i przekazana informacja. Wzajemne poznanie problemów i
zamierzeń poszcze-gólnych osób, rodzin czy grup jest pierwszym krokiem do zmiany
otaczającego nas świata.
Jestem pewien, że parafialna gazetka, której pierwszy numer trafił dziś do Waszych
rqk, będzie dobrze służyła tworzeniu wspólnoty ludzi zatroskanych o dobro zarówno
swoje, jak i innych. Ufam, że dzięki Waszej pomocy skromna w swojej formie gazetka
z czasem rozrośnie się i przyjmie właściwy naszej wspólnocie charakter”.
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W skład redakcji „Klimatów św. Anny” do roku 2014 wchodzili: ks. dr Waldemar R. Macko,
Marcin Kielak, Krystyna, Paweł i Jerzy
Kruszewscy, Anna i Zbigniew Kozikowscy,
Krzysztof Kanabus, Anna Biesiekierska,
Maciej Lichota, Maria Jeuté oraz Michał
Bieniasz /skład/.

Stałe rubryki „Klimatów św. Anny”

"Klimaty św. Anny" nr 100
23 stycznia 2011

Państwo Kruszewscy są autorami loga
„Klimatów św. Anny”, które pojawia się na
pierwszej stronie tygodnika. Z uwagi na żywe
zainteresowanie
działalnością
Galerii
w dzwonnicy, na bieżąco przesyłają do
publikacji w „Klimatach św. Anny” zaproszenia
na kolejne wystawy oraz informacje o wydarzeniach organizowanych w Saloniku. Za to
wszystko bardzo dziękujemy.
Obok artykułów przygotowywanych przez
państwa Kruszewskich „Klimaty św. Anny”
ubogacał i nadal ubogaca swoją wiedzą
historyczną i swoimi archiwaliami pan Krzysztof Kanabus. Na przestrzeni prawie 10 lat
pan Krzysztof na łamach Klimatów krzewi
ducha polskości. Dziękujemy i prosimy o więcej.
W pewnym okresie na łamach tygodnika
„Klimaty św. Anny”, dzięki zaangażowaniu
pani Anny Biesiekierskiej, mogliśmy czytać
„Wiadomości” czyli aktualności z życia
Kościoła, z życia społeczeństwa wilanowskiego i warszawskiego. Informacje, o których zapominały inne media pani Anna przygotowywała do każdego numeru. Dziękujemy.
Na początku istnienia „Klimatów św. Anny”
swoimi materiałami ubogacała tygodnik pani
Elżbieta Olejnik za co serdecznie dziękujemy i
prosimy o nadsyłanie kolejnych artykułów.
W 2010 roku do redakcji Klimatów dołączyli
państwo Anna i Zbigniew Kozikowscy, autorzy
wielu artykułów i lubianego cyklu „Przewodniki
naszej wiary”, w tym „Przewodnika po Eucharystii”, który towarzyszył Czytelnikom przez
wiele numerów i pomagał w lepszym zrozumieniu i zaangażowaniu się w liturgię.
Okolicznościowe artykuły o świętych związane
z ich wspomnieniem liturgicznym lub o Maryi
Różańcowej z okazji miesiąca października
poświęconego odmawianiu różańca przygotowywali synowie państwa Kozikowskich, Miłosz
i Amadeusz. Z serca dziękujemy za Waszą
pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój
Klimatów.
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W roku 2014 nastąpiły zmiany, ponieważ na
początku tego roku zmarł pan Michał Bieniasz
odpowiedzialny za skład „Klimatów św. Anny” i
administrowanie internetową stroną parafialną
(dzisiaj jako strona archiwalna jest dostępna
pod adresem: http://parafiawilanow.pl/old/
index_01_Bractwo.html). Obowiązki pana Michała czyli skład Klimatów oraz administrację
strony internetowej podjęła pani Anna Kozikowska, która zajęła się również redakcją
tygodnika. Od numeru 300. z dnia 7 grudnia
2014 roku w „Klimatach św. Anny” regularnie
pojawiały się felietony pani Marii Paszyńskiej
znane jako cykl artykułów „Z pamiętnika katolika”. Za to wszystko dziękujemy.

"Klimaty św. Anny" nr 200
23 grudnia 2012

Obecna redakcja tygodnika
Od września 2017 roku redakcją i składem
„Klimatów św. Anny” oraz administracją
parafialnej strony internetowej (www.parafia
wilanow.pl) i parafialnego profilu Facebook
(@ParafiaWilanowAnna) zajmuje się Elżbieta
Wrotek.
Jako, że wcześniej nie przedstawiałam się
Czytelnikom „Klimatów św. Anny”, czynię to
teraz:
Jestem parafianką od urodzenia, od 30 lat
żoną Mirosława i matką od 1998 roku. Moją
pasją jest edukacja finansowa w oparciu o
Biblię. Napisałam dwie książki na ten temat:
„Pułapki na drodze do wolności finansowej”
oraz „Jedność małżeńska a finanse”. Obecnie
przygotowuję e-book pt. „Zarządzanie finansami po Bożemu”. Od 2014 roku jestem
członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Świeckich.
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Oboje z mężem jesteśmy związani z Ruchem
Światło-Życie, poznaliśmy się w wilanowskiej
młodzieżowej wspólnocie oazowej. Jesteśmy
członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Od
początku małżeństwa formujemy się duchowo
w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie. Od wielu lat służymy innym
małżeństwom w DK, pełniliśmy różne posługi:
pary animatorskiej, pary pilotującej nowe kręgi
DK, pary diecezjalnej warszawskiej, pary
filialnej warszawskiej oraz pary prowadzącej
rekolekcje, w latach 2009-2016 w redakcji
„Listu DK” – pisma formacyjno-informacyjnego
Domowego Kościoła – redagowaliśmy dział
„Z życia DK”. Jesteśmy autorami wielu artykułów oraz konspektów do formacji permanentnej
DK: w latach 2012-2014: „Narodzić się na
nowo” i nowenny „Kościół naszym domem”. W
2008 roku zaangażowaliśmy się w działalność
Edukacji Finansowej Crown – jako liderzy i
wykładowcy EFCrown prowadzimy wykłady na
konferencjach „Biblia o finansach”, w szkołach i
przedszkolach wykłady dla rodziców na temat:
„Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności
finansowej”.
Obecnie koncentrujemy się na służbie w parafii: w 2015 roku razem z ks. Michałem
Dubickim pilotowaliśmy krąg Domowego Kościoła, corocznie prowadzimy kursy finansowe
Crown, kursy dla narzeczonych „Radość i
Nadzieja” oraz spotkania biblijne z cyklu „Boże
rozwiązania”.
Tematyka „Klimatów św. Anny”
Wracając do „Klimatów św. Anny”, od roku
w tygodniku można było znaleźć informacje
związane ze świętami liturgicznymi oraz z życia
Kościoła, informacje na temat pierwszych sobót miesiąca, tzw. ABC pierwszych sobót
miesiąca, życiorysy świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w Kaplicy
św. Anny – cykl artykułów zainicjowanych
przez panią Danutę Domaszczyńską i ostatnio
przewodnik po Mszy świętej. Do marca br. na
łamach „Klimatów św. Anny” ukazywały się
artykuły o aniołach opracowywane przez panią
Katarzynę Maciejowską z parafialnej wspólnoty
Odnowa w Duchu Świętym oraz Nowenna do
św. Michała Archanioła przed peregrynacją
Jego figury w naszej parafii. Miałam okazję
publikować artykuły o tematyce historycznej
przysyłane przez pana Krzysztofa Kanabusa
oraz pana Andrzeja Kryńskiego. Klika ciekawych artykułów o różnorodnej tematyce
przysłała pani Anna Saczuk oraz pani Elżbieta

Olejnik, siostra Ludmiła przysłała informacje
o „Anielskim konkursie dla dzieci”, krzyżówki i
rebusy o Aniołach przed peregrynacją figury
św. Michała Archanioła, a siostra Regina
artykuł na temat jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W zakresie informacji o Nabożeństwach Fatimskich oraz
o tym, co dzieje się w Dzwonnicy mogę liczyć
na panią Krystynę Kruszewską, a informacje
o nowościach wydawniczych przesyła pani
Katarzyna Janik., która opiekuje się sklepikiem
parafialnym – Effata. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy razem ze mną tworzą nasz
parafialny tygodnik.
Jak powstaje numer
„Klimatów św. Anny”?
Przygotowując kolejne numery Klimatów
modlę się do Ducha Świętego, aby podpowiadał co warto publikować, przeglądam kalendarz historyczny i liturgiczny, czytam informacje zamieszczane na chrześcijańskich
portalach internetowych i do środy czekam na
artykuły od parafian. We czwartek otrzymuję
ogłoszenia parafialne i kończę skład numeru.
Ostatnim etapem jest korekta. Po niej numer
jest gotowy do druku i do zamieszczenia na
parafialnej stronie internetowej, na parafialnym
profilu Facebook oraz w Repozytorium
Cyfrowym Biblioteki Narodowej.
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Wszystkim, którzy przysyłają artykuły i podpowiadają co publikować serdecznie dziękuję.
Chcę służyć naszej wspólnocie odpowiadając
na pomysły i potrzeby parafian, niech
„Klimaty św. Anny” będą pismem parafian
dla parafian. Zachęcam Czytelników do
kontaktu, do dzielenia się pomysłami na nasz
parafialny tygodnik i do przysyłania artykułów
na adres: ela.wrotek@gmail.com.
Elżbieta Wrotek

W październiku przychodzimy
na nabożeństwa różańcowe

w poniedziałki, wtorki i czwartki
godz. 17.30.
Do zobaczenia na wspólnej modlitwie :-)
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Bardzo lubianym przez dzieci działem „Kącik
dla dzieci” zajmował się Maciej Lichota, który
przygotowywał do kolejnych numerów krzyżówki i rebusy dla dzieci. Dziękujemy.

Tygodnik parafialny Klimaty św. Anny
Wydanie jubileuszowe - numer 500

W 2012 roku na łamach Klimatów były prezentowane wspólnoty, które spotykają się i
angażują w życie naszej parafii.

Dzisiaj ukazuje się 500. numer tygodnika Klimaty św. Anny. Z tej okazji przypominamy jego historię, cele i ludzi związanych z jego
tworzeniem. Wszystkich Czytelników serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów "Klimatów św. Anny".
Od 500 tygodni w każdą niedzielę, na stolikach za ostatnimi ławkami po lewej stronie
kościoła, pojawia się 300 egzemplarzy
Klimatów św. Anny. Świeżo wydrukowany
numer wykłada siostra zakrystianka, od kilku
lat jest nią siostra Melania, która najpierw
pracowicie składa wydrukowany w formacie
A3 numer, do formatu A4.
Tygodnik „Klimaty św. Anny” zaczął ukazywać się z inicjatywy ks. Proboszcza Waldemara Macko od 1 marca 2009 roku. Miał
pomagać w tworzeniu zintegrowanej wspólnoty parafian, którym zależy na wzrastaniu
w wierze. Idea wydawania pisma paraﬁalnego
towarzyszyła ks. Proboszczowi od lipca 2007
roku, czyli od chwili przyjścia do naszej paraﬁi.
W zamyśle ks. Proboszcza miało to być
pismo tworzone przez paraﬁan i dla
paraﬁan. Zamieszczane w nim artykuły miały
poruszać tematy związane z życiem wspólnoty wilanowskiej, którą dzisiaj tworzą ludzie
związani z Wilanowem od wielu pokoleń, ci,
którzy osiedlali się w Wilanowie w czasach
powojennych oraz nowi mieszkańcy, którzy
zamieszkali na osiedlach wybudowanych
w Wilanowie w ostatnich latach.
„Klimaty św. Anny” nr 1
W pierwszym numerze „Klimatów św. Anny”
Ks. Proboszcz skierował do Czytelników
następujące słowa:

"Klimaty św.
Anny" nr 1
1 marca 2009

W kilku pierwszych numerach tygodnika można było znaleźć artykuły o tym, jak żyło się
kiedyś w Wilanowie, ale zbyt mało osób było
zainteresowanych tworzeniem gazetki, dlatego
zrezygnowano z nakreślonego wcześniej
programu - dzielenia się doświadczeniami i
wspólnego podejmowania pracy nad jego
redagowaniem. „Klimaty św. Anny” zaczęły
podejmować kwestie bieżące, a na charakter
tygodnika wpływały zainteresowania osób
współpracujących z redakcją.
Ważnym elementem, scalającym naszą
wspólnotę, jest wspólnie przeżywana liturgii
Eucharystii, dlatego ks. Proboszcz zdecydował, że ten aspekt powinien mieć swoje
znaczące miejsce w wydawanym piśmie.
Pierwsza jego strona została więc tak pomyślana, aby umożliwić lepsze przygotowanie się
do Mszy św. i bardziej świadome jej
przeżywanie. Na ostatniej stronie tygodnika
można znaleźć ogłoszenia, czyli informacje o
tym, co będzie działo się w parafii w najbliższym czasie, aby móc wziąć w tym udział.
Redakcja „Klimatów św. Anny”
Pierwszymi osobami, które podjęły się
redakcji „Klimatów św. Anny” byli państwo
Krystyna i Paweł Kruszewscy, którzy w odpowiedzi na apel księdza proboszcza, aby
zgłaszali się wszyscy chętni do współtworzenia pisemka, zaproponowali publikację
tekstów swojej nieżyjącej mamy, śp. Ireny Klik.
Pani Irena interesowała się wszystkim, co
dotyczyło specyﬁki Wilanowa i pozostawiła po
sobie wiele wierszy i wspomnień, między
innymi opisy dawnych zwyczajów, związanych
z tradycją przeżywania ważnych świąt, które
jako „wspomnienia wilanowskie” trafiły do
tygodnika.
W kolejnych numerach „Klimatów św. Anny”
ukazywały się kilkuodcinkowe cykle artykułów
np. „Klasztory w Polsce”, w poszukiwaniu których państwo Kruszewscy szturmowali bibliotekę. Syn państwa Kruszewskich, Jurek z własnej inicjatywy opracowywał „Historię papiestwa”, cykl artykułów o kolejnych papieżach.

„Już blisko dwa lata jesteśmy razem. Jako Wasz proboszcz pragnę, byśmy stanowili
wspólnotę osób, które łączy przede wszystkim wiara, ale chcę też, by pomiędzy
członkami naszej społeczności tworzyły się i umacniały więzi także w innych
dziedzinach życia.
W dzisiejszej dobie warunkiem skutecznego dotarcia do drugiego człowieka jest
dobrze przygotowana i przekazana informacja. Wzajemne poznanie problemów i
zamierzeń poszcze-gólnych osób, rodzin czy grup jest pierwszym krokiem do zmiany
otaczającego nas świata.
Jestem pewien, że parafialna gazetka, której pierwszy numer trafił dziś do Waszych
rqk, będzie dobrze służyła tworzeniu wspólnoty ludzi zatroskanych o dobro zarówno
swoje, jak i innych. Ufam, że dzięki Waszej pomocy skromna w swojej formie gazetka
z czasem rozrośnie się i przyjmie właściwy naszej wspólnocie charakter”.
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W skład redakcji „Klimatów św. Anny” do roku 2014 wchodzili: ks. dr Waldemar R. Macko,
Marcin Kielak, Krystyna, Paweł i Jerzy
Kruszewscy, Anna i Zbigniew Kozikowscy,
Krzysztof Kanabus, Anna Biesiekierska,
Maciej Lichota, Maria Jeuté oraz Michał
Bieniasz /skład/.

Stałe rubryki „Klimatów św. Anny”
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Państwo Kruszewscy są autorami loga
„Klimatów św. Anny”, które pojawia się na
pierwszej stronie tygodnika. Z uwagi na żywe
zainteresowanie
działalnością
Galerii
w dzwonnicy, na bieżąco przesyłają do
publikacji w „Klimatach św. Anny” zaproszenia
na kolejne wystawy oraz informacje o wydarzeniach organizowanych w Saloniku. Za to
wszystko bardzo dziękujemy.
Obok artykułów przygotowywanych przez
państwa Kruszewskich „Klimaty św. Anny”
ubogacał i nadal ubogaca swoją wiedzą
historyczną i swoimi archiwaliami pan Krzysztof Kanabus. Na przestrzeni prawie 10 lat
pan Krzysztof na łamach Klimatów krzewi
ducha polskości. Dziękujemy i prosimy o więcej.
W pewnym okresie na łamach tygodnika
„Klimaty św. Anny”, dzięki zaangażowaniu
pani Anny Biesiekierskiej, mogliśmy czytać
„Wiadomości” czyli aktualności z życia
Kościoła, z życia społeczeństwa wilanowskiego i warszawskiego. Informacje, o których zapominały inne media pani Anna przygotowywała do każdego numeru. Dziękujemy.
Na początku istnienia „Klimatów św. Anny”
swoimi materiałami ubogacała tygodnik pani
Elżbieta Olejnik za co serdecznie dziękujemy i
prosimy o nadsyłanie kolejnych artykułów.
W 2010 roku do redakcji Klimatów dołączyli
państwo Anna i Zbigniew Kozikowscy, autorzy
wielu artykułów i lubianego cyklu „Przewodniki
naszej wiary”, w tym „Przewodnika po Eucharystii”, który towarzyszył Czytelnikom przez
wiele numerów i pomagał w lepszym zrozumieniu i zaangażowaniu się w liturgię.
Okolicznościowe artykuły o świętych związane
z ich wspomnieniem liturgicznym lub o Maryi
Różańcowej z okazji miesiąca października
poświęconego odmawianiu różańca przygotowywali synowie państwa Kozikowskich, Miłosz
i Amadeusz. Z serca dziękujemy za Waszą
pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój
Klimatów.
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W roku 2014 nastąpiły zmiany, ponieważ na
początku tego roku zmarł pan Michał Bieniasz
odpowiedzialny za skład „Klimatów św. Anny” i
administrowanie internetową stroną parafialną
(dzisiaj jako strona archiwalna jest dostępna
pod adresem: http://parafiawilanow.pl/old/
index_01_Bractwo.html). Obowiązki pana Michała czyli skład Klimatów oraz administrację
strony internetowej podjęła pani Anna Kozikowska, która zajęła się również redakcją
tygodnika. Od numeru 300. z dnia 7 grudnia
2014 roku w „Klimatach św. Anny” regularnie
pojawiały się felietony pani Marii Paszyńskiej
znane jako cykl artykułów „Z pamiętnika katolika”. Za to wszystko dziękujemy.
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Obecna redakcja tygodnika
Od września 2017 roku redakcją i składem
„Klimatów św. Anny” oraz administracją
parafialnej strony internetowej (www.parafia
wilanow.pl) i parafialnego profilu Facebook
(@ParafiaWilanowAnna) zajmuje się Elżbieta
Wrotek.
Jako, że wcześniej nie przedstawiałam się
Czytelnikom „Klimatów św. Anny”, czynię to
teraz:
Jestem parafianką od urodzenia, od 30 lat
żoną Mirosława i matką od 1998 roku. Moją
pasją jest edukacja finansowa w oparciu o
Biblię. Napisałam dwie książki na ten temat:
„Pułapki na drodze do wolności finansowej”
oraz „Jedność małżeńska a finanse”. Obecnie
przygotowuję e-book pt. „Zarządzanie finansami po Bożemu”. Od 2014 roku jestem
członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Świeckich.
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Oboje z mężem jesteśmy związani z Ruchem
Światło-Życie, poznaliśmy się w wilanowskiej
młodzieżowej wspólnocie oazowej. Jesteśmy
członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Od
początku małżeństwa formujemy się duchowo
w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie. Od wielu lat służymy innym
małżeństwom w DK, pełniliśmy różne posługi:
pary animatorskiej, pary pilotującej nowe kręgi
DK, pary diecezjalnej warszawskiej, pary
filialnej warszawskiej oraz pary prowadzącej
rekolekcje, w latach 2009-2016 w redakcji
„Listu DK” – pisma formacyjno-informacyjnego
Domowego Kościoła – redagowaliśmy dział
„Z życia DK”. Jesteśmy autorami wielu artykułów oraz konspektów do formacji permanentnej
DK: w latach 2012-2014: „Narodzić się na
nowo” i nowenny „Kościół naszym domem”. W
2008 roku zaangażowaliśmy się w działalność
Edukacji Finansowej Crown – jako liderzy i
wykładowcy EFCrown prowadzimy wykłady na
konferencjach „Biblia o finansach”, w szkołach i
przedszkolach wykłady dla rodziców na temat:
„Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności
finansowej”.
Obecnie koncentrujemy się na służbie w parafii: w 2015 roku razem z ks. Michałem
Dubickim pilotowaliśmy krąg Domowego Kościoła, corocznie prowadzimy kursy finansowe
Crown, kursy dla narzeczonych „Radość i
Nadzieja” oraz spotkania biblijne z cyklu „Boże
rozwiązania”.
Tematyka „Klimatów św. Anny”
Wracając do „Klimatów św. Anny”, od roku
w tygodniku można było znaleźć informacje
związane ze świętami liturgicznymi oraz z życia
Kościoła, informacje na temat pierwszych sobót miesiąca, tzw. ABC pierwszych sobót
miesiąca, życiorysy świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w Kaplicy
św. Anny – cykl artykułów zainicjowanych
przez panią Danutę Domaszczyńską i ostatnio
przewodnik po Mszy świętej. Do marca br. na
łamach „Klimatów św. Anny” ukazywały się
artykuły o aniołach opracowywane przez panią
Katarzynę Maciejowską z parafialnej wspólnoty
Odnowa w Duchu Świętym oraz Nowenna do
św. Michała Archanioła przed peregrynacją
Jego figury w naszej parafii. Miałam okazję
publikować artykuły o tematyce historycznej
przysyłane przez pana Krzysztofa Kanabusa
oraz pana Andrzeja Kryńskiego. Klika ciekawych artykułów o różnorodnej tematyce
przysłała pani Anna Saczuk oraz pani Elżbieta

Olejnik, siostra Ludmiła przysłała informacje
o „Anielskim konkursie dla dzieci”, krzyżówki i
rebusy o Aniołach przed peregrynacją figury
św. Michała Archanioła, a siostra Regina
artykuł na temat jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W zakresie informacji o Nabożeństwach Fatimskich oraz
o tym, co dzieje się w Dzwonnicy mogę liczyć
na panią Krystynę Kruszewską, a informacje
o nowościach wydawniczych przesyła pani
Katarzyna Janik., która opiekuje się sklepikiem
parafialnym – Effata. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy razem ze mną tworzą nasz
parafialny tygodnik.
Jak powstaje numer
„Klimatów św. Anny”?
Przygotowując kolejne numery Klimatów
modlę się do Ducha Świętego, aby podpowiadał co warto publikować, przeglądam kalendarz historyczny i liturgiczny, czytam informacje zamieszczane na chrześcijańskich
portalach internetowych i do środy czekam na
artykuły od parafian. We czwartek otrzymuję
ogłoszenia parafialne i kończę skład numeru.
Ostatnim etapem jest korekta. Po niej numer
jest gotowy do druku i do zamieszczenia na
parafialnej stronie internetowej, na parafialnym
profilu Facebook oraz w Repozytorium
Cyfrowym Biblioteki Narodowej.
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Wszystkim, którzy przysyłają artykuły i podpowiadają co publikować serdecznie dziękuję.
Chcę służyć naszej wspólnocie odpowiadając
na pomysły i potrzeby parafian, niech
„Klimaty św. Anny” będą pismem parafian
dla parafian. Zachęcam Czytelników do
kontaktu, do dzielenia się pomysłami na nasz
parafialny tygodnik i do przysyłania artykułów
na adres: ela.wrotek@gmail.com.
Elżbieta Wrotek

W październiku przychodzimy
na nabożeństwa różańcowe

w poniedziałki, wtorki i czwartki
godz. 17.30.
Do zobaczenia na wspólnej modlitwie :-)
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela Zwykła – 7 października 2018 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 7. W sobotę, 13 października o godz. 18.00.
zostanie odprawiona Msza św. i NaboNabożeństwo Eucharystyczne zostanie odżeństwo Fatimskie. Nabożeństwo Fatimskie
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
zostanie odprawione w dwóch częściach: po
procesja wokół kościoła. Prosimy ministranMszy Świętej o godz. 17.00. odmówimy
tów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie
różaniec pokutny, a po Mszy Świętej
wspólnoty parafialne o udział w pro-cesji.
Fatimskiej o godz. 18.00. odbędzie się
2. W październiku zapraszamy wszystkich do
procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej
modlitwy różańcowej w intencji naszej pawokół kościoła. Prosimy o przyniesienie
rafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych.
świec. Serdecznie zapraszamy wszystkich
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest
do licznego udziału.
w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci na 8. W przyszłą niedzielę, 14 października br.,
będziemy obchodzić XVIII Dzień Papieski
wspólny różaniec zapraszamy w poniepod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.
działki, wtorki i czwartki o godz.17.30.
Przed kościołem członkowie Akcji Katolickiej
W
następną
niedzielę,
14
października
o
3.
będą zbierać ofiary na rzecz Fundacji Dzieło
godz. 11.00. odbędzie się spotkanie dzieci
Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną
przygotowujących się do I Komunii Świętej i
młodzież z małych miasteczek i wsi.
ich rodziców. Podczas Mszy św. o 11.30.
Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się
zostaną poświęcone różańce dla dzieci koupamiętnieniem Pontyfikatu św. Pawła II
munijnych oraz ślubowanie dzieci wstępuprzez promowanie nauczania Papieża i
jących w szeregi Podwórkowych Kółek Rówspieranie określonych przedsięwzięć spożańcowych.
łecznych, głównie w dziedzinie edukacji i
4. Jak co roku, nasza parafia organizuje Jubikultury.
leusz Małżeństw obchodzących rocznicę
9. Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
swojego ślubu. Uroczysta Msza św. zostanie
narzeczonych prowadzony metodą warsztaodprawiona w niedzielę, 14 października
tową w małej grupie wg Programu „Radość i
o godz.16.00. Dostojnych Jubilatów prosimy
Nadzieja”. Kurs rozpocznie się we wtorek 20
o potwierdzenie udziału w Mszy św. spralistopada 2018 roku. Zapisy i informacje
wowanej w ich intencji.
o kursie są dostępne na parafialnej stronie
internetowej w zakładce Sakramenty ->
5. Drugie spotkanie grupy rozpoczynającej
przygotowanie do bierzmowania odbędzie
Małżeństwo.
się w czwartek, 11 października o godz.
Nabożeństwo Fatimskie
19.00. w Kanonii.
6. Zbiórka makulatury, z której dochód będzie
przeznaczony na budowę studni w Sudanie,
będzie trwała do 8 października br. Kontener
na makulaturę jest ustawiony przy wejściu na
teren parafii.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

13 października 2018 roku
godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy
i prosimy o przyniesienie świec.
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Jubileusz Małżeństw
obchodzących rocznicę
swojego ślubu
Uroczysta Msza Święta
w niedzielę, 14.10.2018 r.
godz.16.00.
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Dostojnych Jubilatów
zapraszamy, aby potwierdzili
swój udział
w Dziękczynnej Mszy św.
sprawowanej w ich intencji.

PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM
RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO
Nabożeństwo różańcowe
niedziela o godz.17.00
dni powszednie o godz.17.30
Dzieci zapraszamy
w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Czytanie z Księgi Rodzaju: Potem Pan Bóg
rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla
niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie
zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne,
Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby
przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mężczyzna,
otrzymało nazwę istota żywa. I tak
mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu,
ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu
polnemu, ale nie znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan
sprawił, że mężczyzna pogrążył się w
głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym
Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z
mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo
ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że
stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i
jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec
siebie wstydu.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128, 1–16

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

L I T U R G I A

PIERWSZE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

XXVII Niedziela Zwykła

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

od 9.09 do 14.10.2018 r.
Módlmy się, aby Pan umacniał
swoją łaską papieża Franciszka
i udzielił Mu daru mądrści
w kierowaniu Kościołem.
Nr 500

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalemprzez
wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci.
Pokój nad Izraelem.
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S Ł O W A

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 2, 9–11

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Widzimy
Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za
cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu,
dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który
uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni,
z jednego (są) wszyscy. Z tej to przyczyny nie
wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.
Oto słowo Boże
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 4, 12

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas
mieszka i miłość ku Niemu jest w nas
doskonała.

EWANGELIA
Mk 10, 2–16

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał
ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli:
Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela! W domu
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Ik
jkekśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za
innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus,
widząc to, oburzył się i rzekł do nich:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
W Księdze Rodzaju Pan Bóg dziś mówi:
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam,
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego
pomoc”. I wydaje się, że z tą prawdą każdy się
zgodzi. Nie chcemy być sami. Szukamy kogoś
z kim moglibyśmy razem przejść przez życie.
Ta prawda jest tak powszechna i naturalna, że
możemy traktować ją jako czysto ludzki pomysł
na życie.
Ale zdanie wypowiedziane przez Jezusa: „Co
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie
rozdziela” wykazuje, że to jest przede wszystkim zamysł Pana Boga dla człowieka.
Zamysł bardzo konkretny, który w przypadku
kobiety i mężczyzny realizuje się w sakramentalnym związku małżeńskim i to nierozerwalnym aż do śmierci.
I tu pojawia się czasami problem. Chcemy
być razem, ale w związkach „na próbę”,
„wolnych związkach”, „związkach partnerskich”, konkubinatach, a jeśli w związku małżeńskim to z „furtką”, by móc oddalić…
Trzeba nam przyjąć naukę Jezusa, naukę
Kościoła ufnie jak dziecko, by wejść do
Królestwa Bożego...
ks. Tomasz Lis
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