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Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata

L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Ez 34,11-12.15-17
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam 
będę szukał moich owiec i będę miał o nie 
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu 
swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród 
rozproszonych owiec, tak Ja dokonam prze-
glądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich 
miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne  
i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja 
sam będę je układał na legowisko - wyrocznia 
Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną 
sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, 
chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochra-
niał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, 
owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę 
poszczególne owce, barany i kozły.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6

Refren: 
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.
Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów, 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
kielich mój pełen po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15,20-26.28

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem 
przez człowieka [przyszła] śmierć, przez czło-
wieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu-
sie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według 
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, 
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie 
Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy 
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy 
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako 
ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 

A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, 
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który 
Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszyst-
kim we wszystkich.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mk 11, 10

Błogosławiony, który przybywa w imię Pań-
skie; błogosławione Jego królestwo, które 
nadchodzi.

EWANGELIA
Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.  
I zgromadzą się przed Nim wszystkie naro-
dy, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, 
jak pasterz oddziela owce od kozłów. 

Owce postawi po prawej, a kozły po swo-
jej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do 
tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosła-
wieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od założe-
nia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w wię-
zieniu, a przyszliście do Mnie. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmili-
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K O M E N T A R Z
Dzisiejsza Ewangelia doskonale ukazuje treść 

przeżywanej w ostatnią niedzielę roku liturgiczne-
go uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata – Pana i Stwórcy wszelkiego stworzenia. 

Przyjście Chrystusa w chwale na zakończenie 
świata związane jest z sądem ostatecznym. Osta-
tecznym, ponieważ nie będzie już żadnej możliwo-
ści apelacji czy odwołania. Nie będzie możliwości 
zmiany czegokolwiek. W sposób jednoznaczny 
zostaną oddzieleni jedni ludzie od drugich, tak jak 
owce od kozłów. W sposób ostateczny zostanie 
oddzielone dobro od zła, prawda od fałszu, bez 
kompromisów i różnych odcieni szarości.

Jedynym kryterium osądu będzie realizacja 
przykazania miłości. Nie oznacza to jednak, że inne 
przykazania nie są ważne. Jezus pokazuje jedynie 
doniosłość i nadrzędność przykazania miłości  
i przypomina, że to ono jest podstawą wszystkich 
innych przykazań. Tak zatriumfuje sprawiedliwość, 
a wszelkie dobro zostanie w pełni wynagrodzone. 

Perspektywa takiej sprawiedliwości budzi na-
dzieję, że warto podejmować wysiłek, że warto się 
trudzić, pomimo przeciwności i braku zrozumienia 
ze strony innych osób, mimo że wielokrotnie odno-
simy wrażenie, iż nasze wysiłki idą na marne. 

Przykłady, którymi posługuje się Jezus, doko-
nując sądu, przypominają nam prawdę, iż miłość 
nie jest jakimś abstrakcyjnym stanem ducha, lecz 
postawą wyrażającą się w konkretnym działaniu, 
które weryfikuje się w relacjach z naszymi bliźnimi.                                                          

ks. dr Waldemar R. Macko

śmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyję-
liśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w wię-
zieniu i przyszliśmy do Ciebie? 

A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu  
z tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej 
stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,  
w ogień wieczny, przygotowany diabłu  
i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie da-
liście Mi jeść; byłem spragniony, a nie dali-
ście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodziali-
ście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 
odwiedziliście Mnie. 

Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy wi-
dzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 
albo przybyszem, albo nagim, kiedy cho-
rym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, po-
wiadam wam: Wszystko, czego nie uczy-
niliście jednemu z tych najmniejszych, 
tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na 
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia 
wiecznego.

Oto słowo Pańskie.
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Obecny w świecie kryzys ojcostwa 
jest gorzkim owocem tego głębokiego 
zranienia – utraty obrazu Boga jako 
Ojca. Szatan żeruje na tej stracie.  
To ona staje się często źródłem ludz-
kiego grzechu. Jezus przychodzi, aby 
uzdrowić w nas obraz Ojca. Chce, 
abyśmy wpatrywali się w Niego, obie-
cuje: „Kto mnie widzi, widzi także i Ojca”  
(J 14,9). Pokusa jednak pozostaje. 
Także Jezus był kuszony, doświad-
czył bólu duszy rozdzieranej pokusą, 
że jest opuszczony przez Ojca: „Boże 
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”  
(Mt 27,46). Jezus uczy nas, jak przekra-
czać pokusę zwątpienia – modlitwą od-
dania: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam 
ducha mego” (Łk 23,46).

Do rozeznania na modlitwie

Pokusa kwestionowania Boga jako 
Ojca dotyka każdego z nas. Co mogę 
powiedzieć o moim obrazie Boga? 
Które przymioty Boga są mi najbliższe,  
a które najdalsze? Co jest największym 
bólem mojej duszy w relacji z Bogiem? 
Co najbardziej przeszkadza mi w przy-
jęciu Boga jako Ojca? Jakie myśli, 
obrazy, doświadczenia z mojego życia 
osłabiają moją wiarę w dobroć Boga? 
Co w tym doświadczeniu dostrzegam 
jako największą pokusę?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. 

Za tydzień o… pokusie lekkomyślności.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codzienno-
ścią. Jak sobie z nią radzić? Autor 
„Przewodnika po stanach pokusy” –  
ks. Krzysztof Wons (SDS) – opiera się 
na mądrości Słowa Bożego, głównie 
na 3. rozdziale Księgi Rodzaju, który 
z wnikliwością ujawnia stany pokusy, 
którym człowiek podlega, oraz proces 
kuszenia, w który jest wciągany. 

Dotąd rozważaliśmy pokusy: igno-
rowania szatana, przeceniania jego 
mocy, dialogu z nim, wątpliwości i po-
dejrzliwości oraz pokusę fałszowania 
przykazań. Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 6
POKUSA FAŁSZOWANIA 

OBRAZU BOGA
„Czy rzeczywiście Bóg powiedział: 
Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?” 

/Rdz 3,1/

Co mówi Słowo Boże?
Za pokusą zafałszowania przyka-

zania szatan ukrywa pokusę jeszcze 
bardziej niecną. Jaką? 

Jeśli człowiek podda się wewnętrz-
nemu wrażeniu, że przykazanie Boga 
oznacza: „niczego mi nie wolno”, to po-
jawi się kuszące pytanie: „co to za Bóg, 
który mi wszystkiego zabrania?” Prze-
kręcone Boże przykazanie w klimacie 
raju rozbrzmiewa naprawdę niedo-
rzecznie, rzuca potwarz na jego Autora.  
Wypaczenie słów Boga prowadzi do 
wypaczenia obrazu Boga w ludzkim 
umyśle i w sercu. Oto prawdziwy pod-
tekst mowy szatana. 

Skoro Bóg daje człowiekowi ogród 
pełen soczystych owoców, umieszcza 
go w środku tego ogrodu, aby upra-
wiał go i doglądał, a potem mówi: nie 
jedzcie owoców z drzew tego ogrodu, 
to rodzi się nieodparte pytanie: czy 
rzeczywiście jest On dobrym Bogiem? 
W sposób niedostrzeżony pojawia się 
nowy stan pokusy – człowiek najpierw 
jest kuszony, aby powątpiewać w słusz-
ność Bożego nakazu, a później, aby 
pytać o rzeczywisty obraz Boga.  
Czy rzeczywiście Bóg jest dobry, sko-
ro najpierw wszystko daje, a potem 
wszystkiego zabrania? Taki obraz Boga 
bardziej przypomina sadystę, bawiące-
go się ludzkim życiem, niż życzliwego  

Stwórcę. Oto odsłania się przebiegłość 
szatana, wypowiedziana zaledwie  
w jednym pytaniu. 

Jeden z rabinicznych komentarzy tak 
parafrazuje pytanie szatana: „czy jest 
możliwe, aby Bóg zakazał ci spożywać 
z jakiegokolwiek z tych drzew? Po cóż 
miałby je tworzyć, jeśli nie można by 
się było nimi cieszyć?” To pytanie kryje  
w sobie pokusę myślenia: „Bóg zabrania 
się cieszyć, zabrania smakować życie”. 
Szatan w ten sposób chce doprowadzić 
do zwątpienia w dobroć i miłość Boga.

Co to oznacza dla życia?
Dobroć Boga, bezinteresowna miłość to 

najcenniejsze przymioty Jego ojcostwa. 
Szatan uderza więc w ojcostwo Boga. 
Chce zdegradować autorytet Boga jako 
Ojca w oczach dziecka. Stworzyciel to 
Bóg-Ojciec, który każdego z nas ukształ-
tował na swój obraz i podobieństwo. 
Szatan usiłuje zdeformować w nas obraz 
Boga jako Ojca, ponieważ wie, że nasze 
życie wyszło z Jego ojcowskiego łona. 
Wie doskonale, że jeśli zgubimy obraz 
Boga-Ojca, będziemy gubili relację z sa-
mym Bogiem, ze źródłem naszego życia, 
ze źródłem dobroci, ze źródłem poczucia 
bezpieczeństwa. 

Największa rana, jaką można zadać 
Bogu, to zakwestionować Jego ojcostwo. 
Kiedy kwestionujemy Jego ojcostwo, 
wtedy także ranimy głęboko samych 
siebie, nosimy bowiem w sobie Jego 
obraz i podobieństwo. Naszą najgłębszą 
potrzebą pozostanie tęsknota za miło-
ścią i dobrocią Boga. Zakwestionowanie 
jej może prowadzić do rozczarowania, 
do rozgoryczenia, do choroby sierocej. 
Wielu ludzi żyje w stanie pokusy, że 
„Bóg bawi się moim życiem”, że „ciągle 
mnie rozczarowuje”, że „jest niepodobny 
do dobrego ojca”, że „żyje gdzieś tam,  
w swoim raju, a o mnie zapomniał”. 
Największym źródłem duchowego cier-
pienia, które rozlewa się na całe życie, 
jest zafałszowany obraz Boga. Gdy jest 
w nas taki obraz Boga, wtedy choruje na-
sza dusza. Bóg Stworzyciel jest Ojcem 
naszej duszy. Gdy dusza traci doświad-
czenie Boga, jako Ojca, wówczas zaczy-
na chorować. Oto dlaczego Syn Ojca 
przychodzi na ziemię – pragnie objawić 
nam Jego prawdziwy obraz, przychodzi 
uleczyć ranę, która w nas krwawi, ilekroć 
tracimy sprzed oczu Boga jako Ojca. 
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DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

22 listopada
Wspomnienie 
św. Cecylii 
(patronki muzyki kościelnej, chórzystów, lutników,  
muzyków, organistów, scholii)

Wkrótce w Rzymie wybuchło kolejne 
krwawe prześladowanie chrześcijan. 
Cecylię, jej męża i szwagra skazano 
na śmierć. Żołnierze, którzy ją aresz-
towali, byli pod takim wrażeniem jej 
urody, że błagali ją, by odstąpiła od 
wiary. Cecylia miała im odpowiedzieć: 
„Umrzeć nie znaczy stracić swą mło-
dość, lecz zamienić ją na lepszą. Jest 
to tak, jakby oddać błoto, a otrzymać  
w zamian złoto. Mój Pan oddaje sto-
kroć więcej, niż Mu się ofiaruje”. 

Św. Cecylię uznano za patronkę mu-
zyki kościelnej dlatego, że w zachowa-
nych o niej pismach znaleziono zapis 
mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii 

grały instrumenty muzyczne, ona w swo-
im sercu śpiewała hymny tylko Bogu.

Swoim życiem wyśpiewała najpięk-
niejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. 
Kto chce skomponować wielogłosowy 
utwór muzyczny, musi opanować sztu-
kę kontrapunktu, czyli umiejętność rów-
noczesnego prowadzenia różnych linii 
melodycznych, tak by razem wszystko 
brzmiało pięknie, w harmonii. By życie 
stało się pieśnią dla Pana, potrzebna 
jest także w życiu sztuka kontrapunktu. 
Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, 
tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać 
i starzeć się, wreszcie tak umierać, by 
nie było zgrzytów, dysharmonii, ale 
by wszystkie żywioły, które pojawiają 

ZAPROSZENIE dla rodziców na spotkanie 
organizacyjne dotyczące SCHOLII
Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną włączyć 
się w rozwój naszej parafialnej scholii rodzinnej. 
Wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną ustalone 
na spotkaniu 24 listopada (czwartek), o godz. 19.30, 
w Saloniku Wilanowskim (Dzwonnicy).
Kontakt: schola.wilanow@onet.pl.

wystawa obrazów 
dwojga artystów:

Magdaleny 
Fedorczuk
i Grzegorza  
Winklera
do obejrzenia której

serdecznie zapraszamy.

LISTOPAD

się w ludzkim życiu, zagrały razem ku 
chwale Najwyższego. 

Prośmy za jej wstawiennictwem  
o dar głębokiej wiary, aby Bóg był na 
pierwszym miejscu we wszystkich 
sprawach naszego życia, i abyśmy 
mogli zawsze śpiewać słowa psal-
mu: „Pan jest naszą mocą i pieśnią”.  
Tak jak św. Cecylia nie tylko ustami, 
ale i sercem. Muzyką i śpiewem gło-
śmy dzieła Bożej miłości, rozpisane na 
takty tajemnice Jego mądrości, zbliża-
jąc siebie i innych do Boga.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

Z A P R O S Z E N I A

SALONIK WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:
kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”,
oczekuje Państwa codziennie.

Św. Cecylia była olśniewająco piękna. Pochodziła ze znakomitej 
rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna zakochała się w… Jezusie  
Chrystusie. Jemu ślubowała wierność bez względu na wszystko.  
Rodzice mieli jednak inne plany. Przeznaczyli córkę dobrze urodzonemu 
poganinowi, Walerianowi. 

Dzień przed ślubem Cecylia wyznała swoją tajemnicę narzeczonemu. 
Ten nie tylko, że uszanował jej ślub czystości, ale sam się nawrócił i wraz 
ze swoim bratem przyjął chrzest z rąk papieża św. Urbana.
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WIADOMOŚCI

Morderca 
księdza Jerzego 

Popiełuszki 
wytropiony

Morderca księdza Jerzego Po-
piełuszki – Grzegorz Piotrowski 
– obecnie nazywa się Grzegorz 
Pietrzak i mieszka w Łodzi przy uli-
cy Organizacji Wolność i Niezawi-
słość, do której dochodzi się ulicą 
Łagiewnicką – informuje „Gazeta 
Polska Codziennie”. 

Mieszkanie Grzegorza (Piotrowskie-
go) Pietrzaka znajduje się na Bałutach, 
w robotniczej dzielnicy Łodzi. Ulice Or-
ganizacji WiN oraz Łagiewnicka to tzw. 
Julianów, gdzie jest dużo mieszkań 
resortowych, które zajmują wojskowy  
i byli milicjanci. Z nieoficjalnych informa-
cji wynika, że morderca księdza Jerze-
go otrzymuje państwową emeryturę. 

Dziennikarze zapytali Małgorzatę 
Woźniak, rzeczniczkę MSWiA, czy 
Grzegorz Piotrowski otrzymuje pienią-
dze z ministerstwa. – Taka osoba nie 
dostaje naszego uposażenia – odpo-
wiedziała rzeczniczka. Zapytana, czy 
resortową emeryturę Piotrowski pobiera 
pod zmienionym nazwiskiem, odesłała 
reporterów do „zainteresowanego”. 

„Rzeczpospolita” ujawniła, że Grze-
gorz Piotrowski pisze w „Faktach  
i Mitach” pod dwoma pseudonimami. 
Na łamach tego antyklerykalnego cza-
sopisma miał publikować jako Domini-
ka Nagel i Anna Tarczyńska. Według 
„Rzeczpospolitej” Piotrowski co tydzień 
pojawia się w redakcji czasopisma. 
Redakcja „Faktów i Mitów” za wszelką 
cenę stara się ukryć jego prawdziwą 
tożsamość i zaprzecza, jakoby morder-
ca ks. Popiełuszki dla niej pracował.

Piotrowski zmienił się nie do pozna-
nia od czasu, gdy zasiadał na ławie 
oskarżonych podczas procesu o mor-
derstwo na księdzu Jerzym. Posiwiał, 
nosi zarost, a oczy chowa za ciemnymi 
okularami. Nie pobiera osobiście wy-
nagrodzenia. Według „Rzeczpospo-
litej” pieniądze za teksty w „Faktach  
i Mitach” wpływają co miesiąc na konto 
jego żony Janiny.                               

Już w zeszłym roku chrześcijanie 
mogli pobawić się nową aplikacją 
iPhone’a zawierającą teksty modlitwy 
porannej i wieczornej z Liturgii Go-
dzin, teksty Mszy św. z danego dnia, 
medytacje zaczerpnięte z pism Ojców 
Kościoła i największych pisarzy ducho-
wych oraz krótkie życiorysy świętych. 

Inicjatorzy przedsięwzięcia z orga-
nizacji WeDoBelieve (Wierzymy) mają 
nadzieję, że dzięki aplikacji powstanie 
specjalna „duchowa społeczność”, a jej 
członkowie będą mogli w realnym cza-
sie łączyć się poprzez modlitwę. 

Elektroniczny gadżet jest cyfrowym 
płomieniem, który pojawia się na ekranie 
telefonu i robi się coraz większy lub male-
je w zależności od tego, jak często użyt-
kownik modli się za przyjaciół, uczestni-
czy we Mszach św. lub czyta Biblię. 

Jeden z twórców aplikacji, Andres 
Ruzo, z firmy telekomunikacyjnej Lin-
kAmerica, powiedział katolickiej agencji 
CNA, że urządzenie umożliwia przed-
stawicielom pokolenia milenijnego i in-
nym „łączyć się, rozpalać i jednoczyć w 
wierze poprzez technologiczny portal”. 

Aby zapalić cyfrową świeczkę i ak-
tywować aplikację w swoim iPhone’ie 
użytkownik musi dosłownie stuknąć 
swój telefon o inny, który ma już taki 
program. Po aktywacji użytkownik 
zostaje włączony do kręgu modlitew-
nego, składającego się z nie więcej niż 
12 osób. Za każdym razem, gdy modli 
się lub podejmuje aktywność religij-
ną, zawiadamia innych o tym, co robi.  
W ten sposób podtrzymuje cybernetycz-

Modlitwa przez iPhone’a 
Nowa aplikacja do iPhone’ów o nazwie „Ignio” ma pomagać katolikom 

monitorować poziom własnej aktywności religijnej.

PiS złoży projekt 
ustawy o in vitro
Prawo i Sprawiedliwość wkrótce 

ponownie złoży pod obrady Sejmu 
projekt ustawy o in vitro, pilotowa-
ny w poprzedniej kadencji przez 
posła Bolesława Piechę. 

Projekt Piechy został odrzucony 
pod koniec poprzedniej kadencji przez 
połączone komisje polityki społecznej 
i rodziny oraz zdrowia. Przewidywał 
całkowity zakaz procedury in vitro, ale 
dopuszczał tzw. adopcję zarodków.  
W projekcie Piechy znalazł się też za-
pis mówiący, że ciało ludzkie oraz jego 
części nie mogą być przedmiotem praw 
majątkowych ani źródłem korzyści. 

Ustawa zakazywałaby odpłatnego lub 
nieodpłatnego rozporządzania embrio-
nem oraz wszelkich ingerencji w geny 
ludzkie, powodujących dziedziczne 
zmiany. Ingerencja w geny ma być do-
puszczalna wyłącznie w celach leczni-
czych dotyczących człowieka. Ponadto 
zakazane byłyby praktyki eugeniczne 
oraz tworzenie chimer i hybryd ludzko-
-zwierzęcych. 

Szybki powrót do prac nad prawem 
bioetycznym zapowiedziała też posłan-
ka PO, Małgorzata Kidawa-Błońska. 
– Mam nadzieję, że prace nad prawem 
bioetycznym rozpoczną się szybko, 
jesteśmy bowiem zobowiązani do stwo-
rzenia tych regulacji prawnych. Nie może 
być tak, że te kwestie pozostają nieure-
gulowane – powiedziała KAI.               

ny płomień świecy na ekranie. Użytkow-
nicy mogą też przesyłać sobie nawzajem 
konkretne intencje modlitewne. 

Informatycy z firmy Apple podkreśla-
ją, że nowa aplikacja jest reakcją na 
zachętę Benedykta XVI, który nama-
wiał do korzystania z nowoczesnych 
środków technologii w celach ewan-
gelizacyjnych. Papież powiedział, że 
używanie internetu nie jest grzechem 
– i zachęcał młodych katolików do 
dzielenia się ważnymi informacjami  
w sieci. 

– Zachęcam młodych ludzi, by zro-
bili dobry użytek ze swej obecności w 
cyfrowym świecie – mówił na początku 
tego roku. Jednocześnie ostrzegł, by 
pamiętać, iż komunikacja internetowa 
to tylko część czegoś ważniejszego. 
– Ważne jest, by kontakt internetowy 
nie był stawiany w naszym życiu ponad 
osobiste kontakty międzyludzkie. 

W 2007 r. Watykan uruchomił własne 
konto na YouTube’ie.                          
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Opracowała: Anna Biesiekierska

Sudan potrzebuje 
misjonarzy

Ponad 11 milionów Sudańczyków 
cierpi głód i nie ma dostępu do czy-
stej wody, opieki medycznej i szkół. 
Od 2005 r. pomoc dla Sudanu ze 
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi  
w Potrzebie przekroczyła 30,3 mln zł.

Po Dniu Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym, który 13 listopada 
poświęcony był Południowemu Su-
danowi, w Warszawie zorganizowa-
no konferencję prasową z udziałem  
bp. Macrama Max Gassisa z diecezji 
El Obeid w centrum Sudanu. 

W lipcu br. Sudan Południowy stał 
się niepodległy. Setki tysięcy uchodź-
ców wróciło na ziemie swoich ojców  
i dziadków po ponad dwudziestoletniej 
tułaczce, jednak to, co zastali, mimo 
entuzjazmu do budowy własnego pań-
stwa, nie daje im szans na powodze-
nie. Sytuacja w Sudanie Południowym 
jest dramatyczna: bezrobocie sięga 
80%, a analfabetyzm w niektórych 
rejonach nawet 90%. Wojna domo-
wa, trwająca ponad 20 lat, dokonała 
zniszczeń, które trudno jest naprawić. 
Brakuje żywności, pól uprawnych, czy-
stej wody, opieki medycznej. Odległo-
ści między wioskami są gigantyczne,  

Stadion 
poświęcony 

Ekumeniczny charakter miało 
poświęcenie lwowskiej areny – jed-
nego z czterech ukraińskich stadio-
nów, na których odbędą się mecze 
turnieju piłkarskich mistrzostw  
Europy w 2012 roku. 

W niedzielnej uroczystości wzięli 
udział duchowni katoliccy obrządku 
łacińskiego i greckokatolickiego, pra-
wosławni – Patriarchatu Moskiew-
skiego, Kijowskiego i Kościoła Auto-
kefalicznego, a także Ormiańskiego 
Kościoła Prawosławnego. Duchowni 
prosili Boga, aby zawody rozgrywane 
na tym stadionie przebiegały w duchu 

a dróg właściwie nie ma. Z rejonu wy-
cofały się niemal wszystkie organizacje 
pomocowe, zostawiając Sudańczyków 
z miskami, kocami i woreczkiem ryżu. 
Na miejscu pozostaje jedynie Kościół, 
który nie jest w stanie pokonać panują-
cego głodu. 

Trudna sytuacja jest również w Gó-
rach Nubijskich, które nadal są tere-
nem spornym. Z tego rejonu pochodzi 

bp Gassis. – Nawet teraz, gdy mówię 
do państwa, moi ludzie są bombardo-
wani – powiedział podczas konferencji 
prasowej. – Ja sam przeżyłem trzy 
bombardowania i dwa razy wymkną-
łem się śmierci – dodał. 

Biskup postanowił opuścić swoją ka-
tedrę i zamieszkał ze swoimi diecezja-
nami w buszu, gdzie nie ma bieżącej 
wody, elektryczności, samochodu ani 
motocykla, czy chociażby rowerów. 
Razem z trzema księżmi robi, co może, 
by zwrócić międzynarodową uwagę na 
Sudan i katastroficzną sytuację Su-
dańczyków. 

To, czego potrzeba Sudanowi, to 
pomoc materialna w budowaniu studni 
głębinowych, ziarno na zasiew dla rol-
ników, wsparcie nielicznych i tak szpi-
tali, którym brakuje sprzętu i lekarstw. 
– Ale Kościół w Sudanie potrzebuje 
przede wszystkim księży – apelował 
bp Macram Max Gassis. Podkreślał,  
że prawa człowieka to prawa naturalne, 
a prawa naturalne są prawami boskimi, 
politycy mają obowiązek respektować 
prawa człowieka, a Kościół chronić je, 
jak to czynił bł. Jan Paweł II. 

Aby wesprzeć chrześcijan w Suda-
nie wystarczy wysłać SMS o treści 
„RATUJE” pod numer 72405. 
Numer jest czynny do 31 grudnia. 
Koszt 2,46 zł z VAT.                           

braterstwa i fair play, aby niosły radość 
sportowcom i kibicom. Greckokatolicki 
lwowski biskup pomocniczy, Benedykt 
Aleksejczuk, życzył wszystkim korzy-
stającym ze stadionu, podziwiającym 
jego wielkość i piękno, ażeby mogli 
podziwiać też wielkość Pana Boga. 
– Niech ten stadion będzie nie tylko 
areną sportowego współzawodnictwa, 
ale niech służy też jako miejsce wyda-
rzeń społecznych i kościelnych, niech 
będzie miejscem spotkań lwowiaków 
– zaznaczył hierarcha. 

Stadion sportowy na 33 400 widzów, 
gdzie odbędą się trzy mecze grupowe, 
został oddany do użytku 29 paździer-
nika br., choć nadal nie jest ukończony. 
Nawet podczas obrzędu poświęcenia 
nie przerwano prac budowlanych,  
a żaden z robotników nie uczestniczył 
we wspólnej modlitwie. Na upomnie-
nie dziennikarzy, że dzisiaj przecież 
jest niedziela, z ust organizatorów 
uroczystości padła odpowiedź, że już 
we wtorek, 15 listopada, odbędzie się 
tu mecz towarzyski Ukraina-Austria, 
dlatego ludzie pracują na budowie bez 
przerwy, we dnie i w nocy.                 
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MODLITWA SERCA

PRZYWOŁAJ 
MNIE, PANIE
Przywołaj mnie, Panie, na pustynię
i niech mój głód Ciebie i moja tęsknota
przywoła Ciebie.

Mów do mego serca,
Ty znasz jego ukryte doliny, 
tam, gdzie usychają piękne winnice. 
Ty wiesz, gdzie otworzyć ukryte źródła.

Niech we mnie umilkną pragnienia i myśli,
abyś mógł mówić TY.
Niech słowa miłości i przebaczenia
przenikną duszę mą.

Modlitwa w drodze to propozycja 
dla wszystkich, którzy w swoim 
intensywnym, pełnym pośpiechu 
życiu szukają przestrzeni do spo-
tkania z Bogiem.

Aktywny styl życia wcale nie musi 
przekreślać kontaktu z Bogiem. Do-
wodem na to może być strona inter-
netowa: www.modlitwawdrodze.pl, na 
której każdego dnia umieszczone jest 
kilkunastominutowe nagranie krótkich, 
przystępnych rozważań Ewangelii  
w postaci pliku mp3. Można je odsłuchać 
bezpośrednio lub pobrać nieodpłatnie ze 
strony, zapisać na komputerze, zgrać na 
odtwarzacz MP3 lub telefon komórkowy.

Modlitwa połączona jest z krótkimi 
rozważaniami i pytaniami, zachęcają-
cymi do refleksji, tak, by można ją było 
odnieść do własnego życia. Dzięki temu 
odkrywamy, że Ewangelia dotyka bez-
pośrednio nas samych, a słowa Chrystu-
sa są zaskakująco aktualne. Dodatkowo 
modlitwę ubogaca tło muzyczne, które 
pomaga się skupić i uzyskać modlitewny 
klimat bez względu na miejsce, np. jadąc 
tramwajem, pociągiem czy autobusem, 
będąc na spacerze, a nawet w samocho-
dzie, gdy stoimy w korku. Wszędzie tam 
jest z nami żywy Bóg. A w nawiązaniu 

z Nim kontaktu może nam pomóc ciągle 
rozwijająca się technika. Dlaczego tego 
nie wykorzystać?

W rozważaniach jezuici dzielą się 
swoim własnym doświadczeniem modli-
twy, a czasami zmaganiem z Bogiem. 
Nie próbują przekazywać wiedzy teolo-
gicznej, nie używają języka katechezy, 
a raczej starają się zaprosić odbiorcę do 
przeżycia indywidualnej relacji z Bogiem. 

Idea Modlitwy w drodze odpowiada 
stylowi życia współczesnego człowie-
ka. Jest to odpowiedź na coraz szyb-
szy rozwój nowoczesnych sposobów 
komunikacji, które zmieniają naszą 
rzeczywistość. Tempo naszego życia 
nie wyklucza życia duchowego. Prze-
ciwnie, kiedy do wszystkich naszych 
zajęć zaprosimy Chrystusa, to zoba-
czymy, że w każdym miejscu On chce  
i może być razem z nami. 

W Wielkiej Brytanii, gdzie w 2006 r.  
brytyjscy jezuici zapoczątkowali dzia-
łalność strony pray-as-you-go, mie-
sięcznie notuje się ponad 300 tys. 
pobrań plików mp3 z modlitwą. Pomysł 
ten jakiś czas temu przejęli jezuici  
z Portugalii, gdzie pray-as-you-go od-
niosło równie duży sukces. 

W Polsce do współpracy włączyło 
się wiele znanych osobistości życia pu-
blicznego, m.in.: Małgorzata Kożuchow-
ska, Anna Cieślak, Wojciech Malajkat, 
Krzysztof Globisz czy Krzysztof Zie-
miec. Liczne świadectwa i komentarze 
pozwalają twierdzić, że ta forma modli-
twy sprawdza się również u nas.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

ŚWIADECTWA

MODLITWA  
W DRODZE –  
PRAY-AS-YOU-GO
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 1: Zaznacz poprawne zakończenia zdania.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata…
 … jest obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

 … ustanowiona została w 1925 roku przez papieża Piusa XI. 

 … rozpoczyna nowy rok liturgiczny.

 … ustanowiona została w 1987 roku przez papieża Jana Pawła II.

zadanie 2:
Zaznacz, w których słowach Modlitwy Pańskiej prosimy,  
aby na ziemi panowało Królestwo Pana Jezusa. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego  
daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy  
naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen.

zadanie 3:
a) Wymień kilka symboli władzy króla 
ziemskiego i kilka symboli władzy Chrystusa 
Króla. Zapisz, jakie spostrzegasz różnice. 

KRÓL ZIEMSKI
………………........................……….

………………........................……….

………………........................……….

.............................................

RÓZNICE
………………........................……….

………………........................……….

………………........................……….

.............................................

CHRYSTUS KRÓL
………………........................……….

………………........................……….

………………........................……….

.............................................

b) Wpisz w serce, co jest najważniejszym 
prawem Królestwa Chrystusowego. 

NAJWAŻNIEJSZYM PRAWEM  
KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGO JEST:

...........................................................................

............................................................

..................................

...............

zadanie 4:
Rozwiąż krótki test.

1. Kiedy obchodzimy liturgiczne  
wspomnienie św. Cecylii?

 a) 12 grudnia

 b) 26 listopada

 c) 22 listopada

2. Św. Cecylia jest patronką:

 a) wydawnictw katolickich

 b) muzyki kościelnej

 c) rzeźbiarzy

Pamiętaj:
- W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata przypada patronalne 

święto Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

- W piątek, 25 listopada, przypada liturgiczne wspomnienie pierwszej 
błogosławionej pary małżeńskiej – Marii i Alojzego Quattrocchich. 
W modlitwie pamiętaj o swoich rodzicach.



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  
Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po Mszy św. o godz. 13.00,  
przed Najświętszym Sakramentem, odmówimy Litanię do Najświętszego  
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za tydzień rozpoczynamy Adwent – 
czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 

2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich 
rodziców odbędzie się dziś po Mszy św. o godz. 11.30.

3. Serdecznie zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu naszej organistki, 
Natalii Żmychowej, po Mszy św. o godz. 13.00. W czasie koncertu zostaną 
zaprezentowane utwory J.S. Bacha, Lűbecka, Bőhma, Elgara i Podbielskiego. 
Płytę z koncertu będzie można nabyć przed kościołem.

4. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś, o godz. 16.00,  
w kanonii.

5. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie  
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

6. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną włączyć się w rozwój naszej 
parafialnej scholii rodzinnej, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się  
w czwartek, 24 listopada, o godz. 19.30, w Saloniku – dzwonnicy. 

7. Serdecznie zapraszamy do dzwonnicy, gdzie przez cały listopad będą prezen-
towane prace Magdaleny Fedorczuk i Grzegorza Winklera.

8. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorganizować dla dzieci uroczystość  
św. Mikołaja z rozdawaniem prezentów.  
Prosimy rodziców o przygotowanie prezentów dla dzieci. 

    Przy tej okazji chcemy również wręczyć prezenty dzieciom z rodzin wielodziet-
nych i potrzebujących wsparcia materialnego, dlatego w następną niedzielę, 
przed kościołem, będziemy zbierać do puszek ofiary na ten cel.

9. Doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu przypada w naszej parafii 
w dniach od 1 do 3 grudnia. Zachęcamy wszystkie wspólnoty i parafian do 
licznego udziału w nabożeństwie. Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i adoracja będą trwać od 10.30 do 17.00.

10. W tym tygodniu, przypadają następujące święta liturgiczne:
  - we wtorek, 22 listopada, wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
  - w czwartek, 24 listopada, wspomnienie św. męczenników:  

  Andrzeja Dung-Lac (kapłana) i towarzyszy. 
  Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy najserdeczniej-

sze życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności.
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Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie
- V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku:
62 1500 1272 1212 7002 4425 0000

Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
Wydawca

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 20.11 do 18.12.2011

Aby Kościół – przez 
wiarygodne głoszenie 
Ewangelii, szczególnie  
w okresie Adwentu – 
wciąż potrafił dawać 

ludziom nowe powody  
do życia i nadziei.

„Szczęść Boże” 


