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

Iz 40,1-5.9-11
Pocieszcie, pocieszcie mój lud!
mówi wasz Bóg.
Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób
za wszystkie swe grzechy,
Głos się rozlega:
Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!
Niech się podniosą wszystkie doliny,
a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
równiną niechaj się staną urwiska,
a strome zbocza niziną gładką.
Wtedy się chwała Pańska objawi,
razem ją wszelkie ciało zobaczy,
bo usta Pańskie to powiedziały.
Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
Oto wasz Bóg!
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85,9-14

Refren: 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla 
tych, którzy się Go boją, 
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE
2 P 3,8-14

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was 
tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, 
a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan  
z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są 

przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cier-
pliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić 
do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, 
gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła 
na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko 
w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi win-
niście być wy w świętym postępowaniu i po-
bożności, gdy oczekujecie i staracie się przy-
śpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi,  
że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiaz-
dy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, 
według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, 
w których będzie mieszkała sprawiedliwość. 
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie 
się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy  
- w pokoju.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 3,4.6

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA
Mk 1,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, 

Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Iza-
jasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed 
Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos woła-
jącego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzci-
ciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego 
cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkań-
cy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest  
w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe 
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłą-
dziej i pas skórzany około bioder, a żywił się 
szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk  
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,  
On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

Oto słowo Pańskie.
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K O M E N T A R Z
W jaki sposób przygotować dro-

gę dla Pana, który przychodzi? 

Jego przyjście sprawi – jak pisze 
św. Piotr – że „niebo ze świstem 
przeminie, gwiazdy się w ogniu 
rozsypią, a ziemia i dzieła na niej 
zostaną spalone”. 

Św. Jan od Krzyża zachęca: „Żyj 
tak, jakby tu nie było nikogo, tylko 
Bóg i ty, by twego serca nie zatrzy-
mywała jakaś rzecz ludzka” (Rady 
i wskazówki, II, 65). Bo skoro cały 
otaczający nas świat przeminie, 
to ostatecznie na niczym nie mo-
żemy się prawdziwie oprzeć, tylko 
na Bogu, to On jest wszystkim, co 
mamy, jedynym naszym oparciem. 
Tylko Bóg i ty, Jedyna Miłość i ty. 
Cała reszta, choć wydaje się tak 
pewna i solidna, jest w oderwaniu 
od Boga jak poranna rosa, która 
znika, gdy wzejdzie słońce.

„Kusiciel nie jest do tego stopnia 
nachalny, żeby nam wprost zapro-
ponował adorowanie diabła – pisze 
Benedykt XVI. – Proponuje opo-
wiedzenie się za tym, co rozumne, 
za prymatem świata zaplanowane-
go, od początku do końca zorga-
nizowanego, w którym Bóg może 
mieć swe miejsce jako sprawa pry-
watna, jednak bez możliwości wtrą-
cania się w nasze istotne zamiary. 
Ukazywanie chrześcijaństwa jako 
recepty na postęp i ogólny do-
brobyt, uważane za właściwy cel 
wszystkich religii, to nowa postać 
tej samej pokusy. Dzisiaj przybiera 
ona formę pytania: Co takiego dał 
nam właściwie Chrystus, jeśli nie 
zbudował światowego pokoju, po-
wszechnego dobrobytu, lepszego 
świata? Co nam przyniósł? Odpo-
wiedź jest całkiem prosta: Boga. 
Teraz znamy jego oblicze, teraz 
możemy Go wzywać. Jeżeli uwa-
żamy, że to mało, to tylko z powo-
du zatwardziałości naszego serca 
(Jezus z Nazaretu, cz. I, 47-50).

ks. Dariusz Kowalczyk



2  Nr 145

błyszcząca, że odbiera wzrok, głębsze 
spojrzenie. Można w takim momencie za-
pomnieć, że przecież obietnica życia na 
zawsze już została dana, że jej spełnienie 
się jest pewne. 

Kiedy dajemy się zakręcić przez po-
kusę „niewidzenia świata” zapominamy  
o najdroższych osobach, słowach. Sza-
tan chce nas zahipnotyzować pokusą tak, 
abyśmy popędzili za tym, co obiecuje po-
kusa, nawet jeśli trzeba po drodze pode-
ptać przyjaźń z Bogiem. Gotowi jesteśmy 
przeciągać z Nim linę, walczyć, bojąc się, 
że stanie nam na drodze do życia.

Do rozeznania na modlitwie

Szatan szuka w naszym życiu spo-
sobnego momentu, aby skłócić nas 
z Bogiem. Kusi nas w naszej relacji  
z Bogiem. Im bardziej pozwalamy się 
uwikłać w stany niepewności, podejrzli-
we myśli, tym pewniej będzie do nas się 
zbliżał. Zapytam siebie szczerze: 

- O co najczęściej kłócę się z Bogiem?
- Czy są takie momenty, sytuacje,  

w których odbieram Boga bardziej jako 
wroga, z którym muszę walczyć?

- W kim lub w czym pokładam naj-
większą pewność mojego życia?

- Co potrafię na pewno powiedzieć  
o mojej obecnej relacji z Bogiem?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

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

Za tydzień o… pokusie, by być jak Bóg.

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. 

Rozważaliśmy dotąd pokusy: igno-
rowania szatana, przeceniania jego 
mocy oraz dialogu z nim, pokusę wąt-
pliwości i podejrzliwości, pokusę fał-
szowania przykazań oraz fałszowania 
obrazu Boga, pokusę lekkomyślności. 
Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 8
POKUSA  

SKŁÓCENIA Z BOGIEM
„Wtedy rzekł wąż do niewiasty:  
«Na pewno nie umrzecie!»». ” 

/Rdz 3,4/

Co mówi Słowo Boże?
W kilku dosłownie zdaniach Słowo 

Boże odsłania nam proces przebie-
głego działania szatana, który konse-
kwentnie zmierza do zniszczenia relacji 
człowieka z Bogiem. Biblijne słowo 
„wtedy” pokazuje, że wąż jest czujny, 
jak zawsze wybiera najlepszy dla siebie 
moment, aby omamić Ewę następną 
pokusą. Wyczuwa, że Ewa, dialogując 
z pokusą, brnie coraz bardziej w stan 
niepewności i, że jej relacja z Bogiem 
już nie jest tak silna jak na początku. 
Dlatego może teraz zmienić taktykę, już 
nie pyta zjadliwie: „czy rzeczywiście?”, 
ale stanowczym tonem chce „pomóc” 
Ewie, aby wybrała po swojemu. Jakby 
zaciskał pętlę na jej szyi. Gdy Ewa, 
uwikłana w wątpliwości i niepewność, 
przestaje być pewna swojej relacji z Bo-
giem, szatan zaczyna działać z większą 
śmiałością. Pokusa staje się coraz bar-
dziej nachalna, szatan wręcz uderza w 
Ewę: „Na pewno nie umrzecie!”. Ataku-
je pokusą, w której Ewa jest już o krok 
od zerwania więzi z Bogiem. Jest to 
pokusa skłócenia jej ze swoim Stwórcą.  
To, co jeszcze chwilę wcześniej wyda-
wało się nieprawdopodobne, powoli 
staje się rzeczywistością. W słowach 
szatana ukryta jest przebiegła myśl:  
„ to jest pewne, że Bóg coś ukrywa  

i okłamuje was”, „to jest pewne, że On 
tylko straszy śmiercią”, „to jest pewne, 
że zabrania wam żyć” i właśnie dlate-
go Ewa „na pewno nie powinna ufać 
Bogu”. Ona jest kuszona, aby stanąć 
po przeciwnej stronie Boga i kłócić się 
o swoje. 

Co to oznacza w konsekwencji? 
Oznacza skłócenie z Bogiem. Relacja 
pierwotnej harmonii ryzykuje, że za-
mieni się w relację „pierwszej kłótni”. 
Szatan chce doprowadzić do kłótni,  
w której Bóg postawiony będzie na ławie 
oskarżonych. „Na pewno nie umrzecie!” 
rodzi pokusę oskarżenia Boga, że stoi 
po przeciwnej stronie życia Ewy, skoro 
zabrania żyć, zabrania dotykać. 

Ewa jest wciągana w absurdalną rela-
cję z Bogiem – powinna bronić swojego 
życia przed Bogiem. Uwierzyć w słowa: 
„na pewno nie umrzecie!” to tyle samo, 
co przypisać Bogu złe intencje, zane-
gować Jego życzliwość, powiedzieć, że 
skłamał w przykazaniu. Ewa wyraźnie 
jest kuszona, aby swoje dotychczasowe 
życie zamienić w pole walki z Bogiem.

Co to oznacza dla życia?
Słowa: „wtedy rzekł wąż” są kluczowe 

dla zrozumienia taktyki działania złego 
ducha w naszym życiu. Pokazują moment 
przełomowy w kuszeniu. Wtedy, gdy uda 
mu się zaprosić nas do rozmowy o Bogu 
i o naszym życiu; wtedy, gdy uda mu się 
zasiać w nas niepewność i wątpliwość  
w Bożą życzliwość; wtedy, gdy przesta-
niemy ufać Bogu; wtedy, gdy zaczniemy 
Go podejrzewać o złe intencje – właśnie 
wtedy uderza z większą mocą! Zawsze 
zmierza do skłócenia nas z Bogiem Oj-
cem, do postawienia Boga na ławie oskar-
żonych. Będzie nam podsyłał świadków w 
postaci wydarzeń, okoliczności, osób, aby 
nas upewnić, że idziemy w dobrym kie-
runku. Nierzadko w kuszeniu używa takiej 
właśnie retoryki: „na pewno nic złego się 
nie stanie”, „na pewno tak będzie lepiej”,  
„na pewno teraz dopiero zaczniesz żyć”, 
„na pewno powinieneś się uniezależnić”, 
„na pewno przykazania kłamią!”. 

Na początku słowa te błyszczą jak świe-
cidełka. Szatan jest jednak tandeciarzem, 
który chce łapać nasze myśli i uczucia na 
błysk obiecujących słów. „Na pewno nie 
umrzecie!” brzmi jak obietnica, marzenie, 
za które gotowi jesteśmy oddać wszystko, 
pobiec na koniec świata. Pokusa jest tak 
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GODZINA
ŁASKI
DLA ŚWIATA
- 8 grudnia,
godz. 12 – 13

Z 8 grudnia, kiedy to czcimy Niepokalane 
Poczęcie Maryi, wiąże się objawienie, które 
miało miejsce przed 50 laty we Włoszech. 
U podnóża włoskich Alp rozsiadła się 
skromnie miejscowość o dźwięcznej nazwie 
Montichiari. Dla nas, Polaków, nazwa ta 
budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłuma-
czenie brzmi bowiem „Jasne Góry”. Dziś  
z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po 
świecie sława Maryi, wzywanej jako „Róża 
Duchowna”. Nazwa miasteczka nabrała zaś 
nowego sensu: mówi o nadziei na „jasne 
dni”, jeśli człowiek podejmie trud wspinaczki 
na szczyty zjednoczenia z Bogiem. 

Matka Boża, objawiając się pielęgniarce 
– Pierinie Gilli – w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia 1947 r., powiedziała: „(…) 
Jestem Niepokalane Poczęcie... Jestem 
Maryją, pełną łaski, Matką mojego Boskie-
go Syna Jezusa Chrystusa... Przez moje 
przybycie do Montichiari życzę sobie, aby 
Mnie wzywano i czczono jako Różę Du-
chowną. Życzę sobie, by każdego roku,  
8 grudnia – w południe, obchodzono ‘go-
dzinę łaski dla całego świata’. Dzięki mo-
dlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski 
dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia… 
Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski 
została upowszechniona i żeby cały świat 
się o tym dowiedział. Kto w tym czasie bę-
dzie się modlił w kościele lub w domu i wy-
leje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzy-
ska z mojego Serca opiekę i łaski… Mam 
przygotowany bezmiar łask dla wszystkich 
dzieci, które słuchają mego głosu i te moje 
życzenia biorą sobie do serca… Pan, mój 
Boski Syn, Jezus, okaże swe wielkie miło-
sierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić 
się za swych grzesznych braci… Jeśli i do-
brzy, i źli połączą się w modlitwie, otrzymają 
z tego Serca miłosierdzie i pokój. Wkrótce 
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.”

/Za zezwoleniem władzy duchownej.
Imprimatur ks. bp dr Rudolf Graber/

Godzina Łaski dla świata
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Nie-

bo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg 
jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne 
skarby miłości. Jest taka jedna godzina  
w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obiet-
nica z nią związana jest naprawdę wielka! 
Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez 
sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad 
nami otworem, że każdy, kto w tym czasie 
zamknie trzymany nad głową parasol nie-
wiary, otrzyma od Boga to, co mu najbar-
dziej potrzebne.

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie 
związane z samym tylko wymiarem ducho-
wym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie 
tylko nasze dusze; On powołał do życia tak-
że nasze ciało i nadał mu wielką godność. 
W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona 
się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała. 
Dostąpi uzdrowienia. Wyrwie się z nałogu. 
Przestanie być niewolnikiem grzechu. 

Większość z nas dozna innych łask. To 
wielkie dary, które jak potężny dźwig wy-
rywają nas z kolein codzienności, z naszej 
opieszałości, gotowości do kompromisu  
i dogadywania się ze światem, by postawić 
nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupeł-
nie nowych krajobrazów. A spod naszych 
stóp ku dalekim horyzontom wije się wąska 
ścieżka.

To ścieżka naszej świętości…
A w duszy zamieszka pragnienie, by biec 

tą drogą. Bo nie ma większego szczęścia, 
jak iść w stronę szczęścia, które jest pełne, 
doskonałe, bez końca, które zanurza w so-
bie wszystkich bliskich i kochanych. 

Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski 
nie poproszą o nic dla siebie. Będą mo-
dlić się za dziecko, które zgubiło drogę,  
za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą 
się tacy, którzy będą się nawet modlili za 
swoich wrogów. 

Jest jeszcze ostatnia grupka – modlących 
się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie 
dusz idących do piekła, o wybawienie dusz 
w czyśćcu cierpiących. To ludzie najcen-
niejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn 
nowego pokolenia, które czerpiąc moc  
z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, 
wyrwie świat spod władzy szatana i prze-
każe panowanie Sercu Matki… 

Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie 
się to na naszych oczach. 

Za kilka dni – 8 grudnia. Oddajmy się  
w sposób szczególny do dyspozycji Nie-
pokalanie Poczętej Maryi. Skorzystajmy  
z tak wielu możliwości wyproszenia szcze-
gólnych łask dla nas samych, dla bliskich  
i dla całego świata, z możliwości nieustan-
nie zsyłanych nam przez Niebo. Przeżyjmy 
te sześćdziesiąt minut nasyconych blisko-
ścią Nieba.

Jak odprawić Godzinę Łaski?
To szczególna godzina i dobrze będzie, 

jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Ważne, 
aby spędzić ją w zjednoczeniu z Bogiem, 
wychwalając Boga, czytając/odmawiając 
ulubione modlitwy, śpiewając pieśni, hymny 
itd. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym 
więcej łask spłynie na ciebie i tych, których 
nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać 
Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to 
niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokala-
nego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. 
Każda chwila, którą spędzisz przytulony do 
obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Rozpocznij Godzinę Łaski znakiem Krzy-
ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Trzykrotnie przeczytaj Psalm 50 („Zmiłuj się 
nade mną, Boże, w swojej łaskawości…”). 

Przypomnij sobie obietnice Matki Naj-
świętszej. Skup się na modlitwie i zapytaj 
siebie: Co obiecuje mi Matka Najświętsza? 
Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowo-
cuje wieloma nawróceniami”. 

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy 
jej najbardziej potrzebują. „Serca zatwar-
działe i zimne jak ten marmur zostaną do-
tknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czci-
cielami naszego Pana, i będą Go szczerze 
miłować…” 

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. 
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele 
łask duchowych i cielesnych.” 

Nie bój się prosić o łaski – nawet najwięk-
sze! 

„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle 
swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy 
ludzie będą stale modlić się za swych 
grzesznych braci…”

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszni-
ków. „Każdy, kto będzie modlił się w tej in-
tencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną 
drabinę niebieską, przez me macierzyńskie 
Serce będzie też miał zapewnioną opiekę 
i łaskę.” 

Podziękuj za te łaski, których ci Matka 
Najświętsza udziela w tej Godzinie! 

Rozmawiaj z Maryją modlitwami, które 
są najbliższe twemu sercu. Odmów np. 
Różaniec, przeplatając go aktami miłości 
(Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za 
grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wy-
znaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga 
Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego 
dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj 
się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój,  
o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. 
One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie 
zaś niech otworzą na Jej dary.

Amen.
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WIADOMOŚCI
Kościół a kara śmierci 

Kościół broni każdego życia ludz-
kiego i zawsze uważa je za święte 
i nienaruszalne, dlatego ujmuje się 
także za skazanymi na karę śmierci. 

Zwolennicy kary śmierci argumentu-
ją, że „nie jest ona aktem zemsty, ale 
sprawiedliwości”. Przeciwnicy swoje 
argumenty budują na głębokim prze-
konaniu, że każde życie ludzkie jest 
święte, choćby człowiek zgoła świętym 
nie był. Innym motywem jest nieodwra-
calność tej kary oraz brak dostatecznej 
ilości czasu do nawrócenia i pokuty. Nie 
bez znaczenia dla przeciwników kary 
pozostaje możliwość popełnienia błędu  
w orzeczeniu sądu. Stronnicy kary 
śmierci podkreślają obowiązek pań-
stwa zapewnienia porządku w społe-
czeństwie i bezpieczeństwa obywateli, 
oponenci zaś kładą akcent na godność 
człowieka – sprawcy przestępstwa.

Za jednego z autorów argumentacji 
filozoficzno-teologicznej za stoso-
waniem kary śmierci uważa się śre-
dniowiecznego teologa, św. Tomasza  
z Akwinu. Jego dowodzenie opiera 
się na podstawowej zasadzie życia 
społecznego, jaką jest dobro wspólne. 
Św. Tomasz głosił, że każdy człowiek 
będąc częścią takiej całości, jaką jest 
społeczeństwo, powinien jej służyć.  

W przeciwnym wypadku, kiedy zagraża 
porządkowi i dobru wspólnemu, a tym 
samym w czynie przestępczym zagubił 
swoją godność, daje społeczeństwu 
prawo do wyeliminowania go. 

Kościół broni jednak każdego życia 
ludzkiego i zawsze uważa je za święte 
i nienaruszalne. Dla chrześcijanina je-
dynym Panem życia i śmierci jest Bóg. 
Dlatego Kościół ujmuje się także za 
skazanymi na śmierć. Bardzo zaanga-
żowanym orędownikiem zniesienia kary 
śmierci był Jan Paweł II, który wielokrot-
nie wzywał do całkowitego jej zniesienia. 
Osobiście też apelował w kilkudziesięciu 
przypadkach w USA, Gwatemali i Rwan-
dzie o wstrzymanie wykonania wyroków. 

Po ogłoszeniu encykliki „Evangelium 
vitae” w Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego zmieniono treść punktu 2266, 
który dotyczy kary śmierci. W pierwot-
nej wersji mówił on o „uzasadnionym 
prawie i obowiązku” prawowitej władzy 
do wymierzania stosownej kary łącznie 
z karą śmierci. Obecnie Katechizm uj-
muje to następująco: „biorąc pod uwa-
gę możliwości, jakimi dysponuje pań-
stwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię  
i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, 
nie odbierając mu ostatecznie możli-
wości skruchy, przypadki absolutnej 
konieczności usunięcia winowajcy «są 
bardzo rzadkie, a być może już nie 
zdarzają się wcale»”.                         

„Chciałem się zabić,
ale dostałem znak,  

że muszę żyć” 

Na spotkaniu „Jesteś w centrum 
uwagi”, którego organizatorem była 
grupa Aviva, Wojciech Pszoniak 
opowiadał o trudnych momentach 
w swoim życiu, m.in. o próbie sa-
mobójstwa. 

– Osiągnięcia naszych paraolimpij-
czyków powinny być dla nas wszyst-
kich inspiracją. Oni nie załamali się 
mimo przeciwności losu i to powinno 
dać nam do myślenia – powiedział 
wybitny aktor, który wraz z Urszulą 
Dudziak przyjął tytuł honorowego am-
basadora polskich paraolimpijczyków. 

– Kiedy nauczyciele kazali mi powta-
rzać siódmą klasę szkoły podstawowej 
cały świat zawalił mi się na głowę – 
wspominał Pszoniak, który dzieciństwo  
i młodość spędził w Gliwicach. 

– Nauczyciele kazali mi repetować 
ostatnią klasę z powodu usposobie-
nia; uznano, że byłem dzieckiem „zbyt 
żywym”. Koledzy szli już do liceum,  
a  ja miałem pozostać w podstawówce?  
Za nic w świecie! Poza tym, do Niemiec 
wyjeżdżała na stałe wraz z rodzicami 
moja miłość, Hania Urbanek, która po-
chodziła z rodziny śląskich autochtonów. 
Postanowiłem się zabić. Poszedłem 
wieczorem na dworzec, położyłem się 
na torach i czekałem, aż przejedzie mnie 
pociąg. Ten jednak wjechał na sąsiednie 
tory. Nie dawałem za wygraną i chciałem 
się powiesić, ale spłoszył mnie kolejarz. 
Uznałem, że to był znak, że muszę żyć! 
– mówił wzruszony. 

Został aktorem dzięki własnej deter-
minacji, bo wielcy aktorzy nie poznali 
się na jego talencie. Komisja, w której 
zasiadali wybitni polscy aktorzy, jedno-
myślnie odrzuciła go podczas egzami-
nów do szkoły teatralnej. – Zarzucili mi 
m.in. brak wrażliwości i wadę wymowy. 
Ale ja wiedziałem, że się mylą. Krzyk-
nąłem tylko: „Wam się k… wydaje, że 
nie zostanę aktorem?! Jeszcze zoba-
czycie!” Trzasnąłem drzwiami i poje-
chałem do Krakowa. Dziś wiemy, że to 
ja miałem rację – opowiadał z uśmie-
chem. – Przeżyłem w swoim życiu nie 
mało upadków i wzlotów. Mogę sobie 
tylko wyobrazić, co czuli nasi paraolim-
pijczycy, którzy musieli zmagać się  
z większymi wyzwaniami. Jesteśmy 
po to, by oddać im hołd i wspierać ich 
wysiłki – zakończył aktor.                  

Serdecznie zapraszamy do dzwonnicy na  
wystawę zbiorową
IKON I ANIOŁÓW

Wystawa będzie prezentowana  
od dzisiaj do święta Trzech Króli,
a towarzyszyć jej będzie piękna,  

bożonarodzeniowa dekoracja  
Saloniku.

        Z życia  
Saloniku Wilanowskiego
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Opracowała: Anna Biesiekierska

„Zwolennik kary śmierci nie musi czuć się złym katolikiem” 

Czy katolik opowiadając się za karą ostateczną, popełnia grzech? – za-
stanawia się jezuita, o. Dariusz Kowalczyk. – Katolik nie musi czuć się 
zobowiązany do bycia przeciwnikiem kary śmierci; ma prawo uważać, że 
w danej sytuacji jest ona niezbędna, aby skutecznie bronić społeczeństwa 
przed największymi zbrodniarzami – uważa duchowny.

Z sondaży wynika, że obecnie 63% 
Polaków jest za przywróceniem naj-
wyższego wymiaru kary. 

W wydanym w 1992 r. Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego czytamy: 
„Ochrona wspólnego dobra społe-
czeństwa domaga się unieszkodliwie-
nia napastnika. Z tej racji tradycyjne 
nauczanie Kościoła uznało za uzasad-
nione prawo i obowiązek prawowitej 
władzy publicznej do wymierzania kar 
odpowiednich do ciężaru przestęp-
stwa, nie wykluczając kary śmierci  
w przypadkach najwyższej wagi”. 

Kościół potwierdził zatem tradycyjną 
naukę o dopuszczalności kary śmierci 
w pewnych, szczególnych przypad-
kach. „Corrigenda”, czyli opublikowane 
w 1998 r. poprawki do Katechizmu 
ujmują tę kwestię trochę inaczej: 
„Kiedy tożsamość i odpowiedzialność 
winowajcy są w pełni udowodnione, 
tradycyjne nauczanie Kościoła nie wy-
klucza kary śmierci, jeśli jest ona jedy-
nym dostępnym sposobem skutecznej 
ochrony ludzkiego życia przed niespra-
wiedliwym napastnikiem. [...] Dzisiaj, 
biorąc pod uwagę możliwości, jakimi 
dysponuje państwo, aby skutecznie 
ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, 
kto ją popełnił, nie odbierając mu osta-
tecznie możliwości skruchy, przypadki 
absolutnej konieczności usunięcia 
winowajcy «są bardzo rzadkie, a być 
może już nie zdarzają się wcale»„.

To ostatnie stwierdzenie jest cyta-
tem z encykliki „Evangelium Vitae” 
(1995), w której Jan Paweł II wyraził 
swoje stanowisko wobec kary śmierci. 
Papież miał nadzieję, że współczesne 
społeczeństwo może skutecznie zwal-
czać przestępczość, w tym najcięższe 
zbrodnie, bez uciekania się do kary 
śmierci. Trzeba jednak zauważyć, że 
jednocześnie ówczesny prefekt Kon-
gregacji Nauki Wiary, kard. J. Ratzin-
ger, stwierdził: „W encyklice papież nie 
wyklucza, że może zaistnieć sytuacja, 
w której nie sposób obronić w inny spo-
sób ładu publicznego i bezpieczeństwa 
jednostki” („Nienaruszalność życia 
ludzkiego w świetle encykliki Evange-
lium vitae”, OsRomPol 16 (1995), nr 5, 
s. 49). Z drugiej strony jest oczywiste, 

iż Jan Paweł II formułował głębokie 
zastrzeżenia wobec kary śmierci  
i sprzyjał tendencji, która domaga się 
możliwie najbardziej ograniczonego 
jej stosowania, a nawet całkowitego jej 
zniesienia. Ojciec Święty zdecydowa-
nie przekroczył, oparte głównie na św. 
Tomaszu z Akwinu, tradycyjne naucza-
nie o karze śmierci. Stąd wyżej wy-
mieniona poprawka do najnowszego 
Katechizmu. 27 stycznia 1999 r., pod-
czas Mszy św. w St. Louis, Jan Paweł 
II powiedział: „Ponawiam wezwanie, 
aby zgodzono się położyć kres karze 
śmierci – praktyce okrutnej i zarazem 
niepotrzebnej”. 

– Zwolennik kary śmierci nie musi 
czuć się złym katolikiem, gdyż – po 
pierwsze – wypowiedzi Ojca Świętego 
zachęcające do zniesienia kary śmier-
ci są właśnie zachętami, a nie autory-
tatywnym zanegowaniem dotychcza-
sowej nauki Kościoła na ten temat,  
a po drugie, pozostaje katechizmo-
wą prawdą, iż „tradycyjne nauczanie 
Kościoła nie wyklucza zastosowania 
kary śmierci. Innymi słowy, katolik nie 
musi czuć się zobowiązany do bycia 
przeciwnikiem kary śmierci; ma pra-
wo uważać, że w danej sytuacji jest 
ona niezbędna, aby skutecznie bronić 
społeczeństwa przed największymi 
zbrodniarzami. Kwestia stanowiska 
Kościoła w sprawie kary śmierci pozo-
staje w pewnej mierze otwarta, choć 
na wielu poziomach życia kościelnego 
widać wyraźnie wspieranie tendencji 
zmierzającej do całkowitego zrezygno-
wania z najwyższego wymiaru kary – 
wyjaśnia o. Dariusz Kowalczyk.         

UROCZYSTOŚĆ ŚW. CECYLII
Z okazji święta św. Cecylii (patronki 

muzyki kościelnej, chórzystów, muzy-
ków, organistów, scholii) – 26 listopa-
da – w Saloniku (dzwonnicy) odbyło 
się uroczyste spotkanie służb liturgicz-
nych, posługujących w naszej parafii 
(scholi, bielanek, chóru i ministrantów). 
Świętowaliśmy przy muzyce i śpiewie. 
Były konkursy, atrakcje i pyszności. 

KIERMASZ 
MIKOŁAJKOWY!

 porcelana ręcznie malowana

 ikony 

 miniatury malarskie 

 biżuteria autorska 

 stroiki bożonarodzeniowe

 ręcznie robione ozdoby choinkowe

Kiermasz będzie doskonałą okazją do 
zaopatrzenia się w niezwykłe, orygi-

nalne prezenty i świąteczne akcesoria. 
Każdy z pewnością znajdzie  

coś dla siebie. 
ZAPRASZAMY 4 grudnia (niedziela),  

w godzinach od 10.00 do 19.00,  
do Saloniku Wilanowskiego  

(w dzwonnicy).

Odnowa w Duchu Świętym

MODLITWA UWIELBIENIA
Parafialna grupa Odnowy w Duchu 

Świętym zaprasza 9 grudnia (piątek),  
o godz. 19.00, na Modlitwę Uwielbie-
nia. Spotkanie modlitewne odbędzie 
się w Saloniku (Dzwonnicy). 

Łaska, której doświadczamy we 
wspólnocie, to poznanie miłości Boga. 
Zapraszamy na spotkania modlitew-
ne, w których przeżywamy żywą więź 
z Bogiem poprzez uwielbienie, dzięk-
czynienie, rozważanie słowa, świadec-
two życia i dzielenie się osobistym do-
świadczeniem wiary.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie

Fundacja
Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl
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MODLITWA SERCA

DO NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY 
RÓŻY DUCHOWNEJ
O Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą Nadzieją, 
mocą i otuchą. Udziel nam z nieba twego matczynego i świętego 
błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

(…) Różo Duchowna, Królowo Apostołów, spraw, aby wokół twoich 
ołtarzy zakwitły niezliczone zastępy nowych powołań kapłańskich 
i zakonnych, które świętością swojego życia i żarliwą gorliwością 
w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć na cały świat królestwo 
Twojego Syna, Jezusa. 

(…) Maryjo, najlepsza Matko Kościoła, wybłagaj nam świętych 
kapłanów i świętych zakonników. Uświęć nasze rodziny i weź nas 
wszystkich pod swoją szczególną opiekę. Maryjo, Królowo Aposto-
łów, doprowadź wszystkich powołanych do świętego kapłaństwa. 
Maryjo, Matko przygotowujących się do stanu kapłańskiego, wyproś 
im łaskę wytrwania. Maryjo, Różo Duchowna, doprowadź swoją 
łaskawą, matczyną ręką zagubionych kapłanów z powrotem do ich 
Dobrego Pasterza. Ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą 
Krew Swojego Boskiego Syna za dusze kapłańskie w czyśćcu 
cierpiące i niech za Twoją przyczyną święci Aniołowie wprowadzą  
je do nieba

Amen.

KSIĘGARENKA PARAFIALNA
Z radością informujemy Drogich Parafian, że z dniem 

dzisiejszym została otwarta KSIĘGARENKA KATOLICKA.  
Bez trudu znajdzie ją każdy, kto pragnie odwiedzić nasz 
kościół, ponieważ mieści się ona w dotychczas zamknię-
tym, prawym przedsionku świątyni. 

Księgarenka nosi nazwę „EFFATA”, co znaczy „otwórz 
się na Boga”. Mamy nadzieję, że proponowane lektu-
ry będą uwrażliwiać czytelników na bliskość i działanie 
Boga.

Oprócz książek będzie można zakupić: kalendarze, świe-
ce, okolicznościowe kartki, ozdoby świąteczne, różańce,  
medaliki i inne dewocjonalia.

Księgarenka jest kolejnym dziełem, które ostatnio po-
jawiły się w naszej parafii z inicjatywy księdza probosz-
cza bądź osób świeckich. Pierwszym było powstanie 
tygodnika parafialnego – „Klimatów św. Anny”. Gazetka 
ukazuje się bez przerwy od 1 marca 2009 r. i na bieżąco 
informuje o ważnych wydarzeniach w parafii. Drugim jest 
zaistnienie Saloniku Wilanowskiego w dzwonnicy. Został 
on otwarty 1 listopada 2009 r. i od tamtej pory z radością 
gości wszystkich Parafian w kawiarence. Z myślą o nich 
organizuje okresowe wystawy sztuki (obecna jest już 17. 
z kolei), koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Tradycją ubiegłego roku, również w tym i w kolejnych 
latach, luty został przeznaczony na prezentację prac  
artystycznych, wykonanych przez wilanowskich parafian. 
Ostatnio młodzi zapaleńcy powołali do życia rodzinną 
scholę. Jak bardo potrzebny był taki zespół śpiewająco-
-grający, możemy zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć 
podczas niedzielnych Mszy dla dzieci o godz. 11.30.

Wszystkim wymienionym dziełom życzymy Boże-
go błogosławieństwa. Zapraszamy Drogich Parafian, 
by zgłaszali (redakcji „Klimatów” bądź w zakrystii lub  
w dzwonnicy) swoje uwagi i życzenia oraz zachęcamy do 
podejmowania nowych inicjatyw. 

KSIĘGARENCE „EFFATA” z serca życzymy wielu od-
wiedzających. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji 
księgarenki i osób ją prowadzących. Szczęść Boże!

Krystyna i Paweł Kruszewscy
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

CO WIESZ O ADWENCIE? 
– TEST

Spotkanie z dziećmi
pragnącymi przystąpić

do I Komunii Św.
i ich rodzicami

odbędzie się 
11 grudnia br.

po Mszy św. o godz. 11.30
(poświęcenie i rozdanie medalików).

1.  Adwent jest okresem przygo-
towującym nas do:

 a) świąt Zmartwychwstania  
Pańskiego

 b) świąt Zesłania Ducha Świętego
 c) świąt Narodzenia Pańskiego  

i powtórnego przyjścia  
Chrystusa na końcu czasów

2.  Z jakiego języka wywodzi się 
nazwa: „adventus”?

 a) z łacińskiego
 b) z włoskiego
 c) z niemieckiego

3.  Co oznacza nazwa „adventus” 
w języku polskim?

 a) narodzenie
 b) przyjście
 c) oczekiwanie

4.  Ile niedziel wchodzi „w skład” 
Adwentu?

 a) zawsze 3 niedziele
 b) 4 lub 5 niedziel w zależności  

od roku
 c) zawsze 4 niedziele

5.  Na ile etapów możemy  
podzielić okres Adwentu?

 a) na dwa
 b) na trzy
 c) na dwadzieścia cztery

6.  Etap Adwentu przygotowujący 
nas na przyjście Chrystusa  
na końcu czasów trwa od  
I Niedzieli Adwentu do:

 a) 10 grudnia włącznie
 b) III niedzieli Adwentu
 c) 16 grudnia włącznie

7.  Począwszy od 17 grudnia do 
Wigilii Bożego Narodzenia 
trwa etap Adwentu:

 a) przygotowujący nas na  
przyjście Pana Jezusa  
na końcu czasów

 b) bezpośrednio przygotowujący 
do świąt Narodzenia Pańskiego

 c) przygotowujący nas do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

8.  Jak nazywają się Msze św.  
o Najświętszej Maryi Pannie, 
które są charakterystyczne 
dla okresu Adwentu?

 a) Msze św. koncelebrowane
 b) gregorianki
 c) roraty

9.  Z czym dzieci przychodzą  
na Msze św. o NMP w okresie 
Adwentu?

 a) z cukierkami
 b) z lampionami
 c) z kotylionami 

10. Jaki jest kolor szat liturgicznych 
kapłana podczas Mszy św.  
o NMP w okresie Adwentu?

 a) biały
 b) zielony
 c) fioletowy

11. Co symbolizuje niebieska 
wstążka na świecy roratniej?

 a) Archanioła Gabriela
 b) Matkę Bożą – Maryję 
 c) Dzieciątko Jezus

12. Skąd wiemy, że ponad 2000 
lat temu ludzie oczekiwali  
Mesjasza, a Maryja została 
wybrana na Jego Matkę?

 a) z przekazów ustnych
 b) z Pisma Świętego
 c) z komiksów 

13. Symbole adwentowe w kościele to:
 a) wieniec adwentowy
 b) świeca roratnia, tzw. roratka
 c) paschał 

14. Jaki jest kolor szat liturgicznych 
kapłana w okresie Adwentu?

 a) biały
 b) czerwony
 c) fioletowy

15. III Niedziela Adwentu to:
 a) Niedziela Laetare
 b) Niedziela Gaudete
 c) Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym

Pamiętaj:
 Dziś, 4 grudnia, obchodzimy Dzień 

Modlitw w intencji Kościoła na Wscho-
dzie. 

 We wtorek, 6 grudnia, przypada 
wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja, 
biskupa. Większa radość w dawaniu 
aniżeli w braniu.

 W czwartek, 8 grudnia, przypada 
uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Pamiętajmy o objawieniu 
się Matki Bożej Włoszce, Pierinie Gilli  
– 8 grudnia 1947 r. – i o Jej słowach: 
„Pragnę, aby każdego roku w dniu 
8 grudnia, w południe, obchodzono 
uroczyście Godzinę Łaski dla całego 
świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie 
ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą 
wielkie i liczne nawrócenia”.

W czasie Adwentu

roraty
będą odprawiane dla dzieci  
w każdy poniedziałek, środę  

i sobotę, o godz. 7.00

Wszystkich parafian, którzy 
chcieliby zaprezentować swoje 
prace artystyczne na wystawie 
zbiorowej, tradycyjnie planowanej  

na luty 2012 r.,  
prosimy o zgłaszanie się 

w dzwonnicy lub w zakrystii,  
po każdej Mszy niedzielnej,  
najpóźniej do 18 grudnia.



1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo adora-
cyjne – o godz. 17.00, a następnie procesja eucharystyczna 
wewnątrz świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o udział w procesji. 
Po nabożeństwie modlimy się za zmarłych, polecanych w 
wypominkach rocznych.

2. We wtorek, 6 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja 
– biskupa, zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św.  
o godz. 17.00 i spotkanie z Mikołajem. Rodziców prosimy  
o przygotowanie imiennych paczek dla dzieci.

3. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3199 PLN na prezenty dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych i potrzebujących wsparcia materialnego. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

4. Spotkanie dla dzieci, przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii Świętej, i ich rodziców odbędzie się w następną 
niedzielę, 11 grudnia, po Mszy św. o godz. 11.30.

5. Po raz 18. CARITAS POLSKA organizuje kampanię społeczną 
wspierającą najbiedniejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. We wszystkich kościołach w całej Polsce, od 27 li- 
stopada (pierwsza niedziela Adwentu), będą rozprowadzane 
świece. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone 
na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, 
świetlicach, na pomoc edukacyjną i letni wypoczynek. Według 
raportu Komisji Europejskiej, Polska ma jeden z najwyższych 
wskaźników dzieci żyjących w biedzie, jest to prawie 30% 
dzieci. 

  Tradycyjnie już nasza parafia włącza się w akcję rozprowadzania 
świec. Zapalimy je w domach w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Zachęcamy wszystkich parafian do nabywania świec.

6. Siostry pasjonistki zapraszają do wspólnej, nieustannej 
modlitwy różańcowej (tzw. Jerycho Różańcowe) w intencjach 
wynagradzających oraz za Ojczyznę, by zawsze była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Modlitwa będzie trwała od 1 do 8 
grudnia, w godzinach 6.00-21.00. 

  Zgłoszenia przyjmuje siostra w zakrystii. Można również zgła-
szać swój udział w modlitwie dzwoniąc do domu sióstr przy  
ul. Husarii 55/57 (pod numerem telefonu 22 858 87 61). 

  3 grudnia siostry zapraszają na całonocną adorację Najświęt-
szego Sakramentu. 

7.  8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 18.00, Jego Eminencja 
Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Senior, udzieli sakra-
mentu bierzmowania naszej młodzieży.

  Przystępujących do sakramentu bierzmowania polecamy 
modlitwom parafian.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne: 
 -  we wtorek, 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja, biskupa; 
 -  w środę, 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa  

i doktora Kościoła;
 -  w czwartek, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny.
  Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy 

życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym oraz zawodowym.

9. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w naszej parafii  
w niedzielę, 18 grudnia. 

  Nauki głoszone będą: w niedzielę (podczas każdej Mszy św., 
za wyjątkiem tej o godz. 7.00) oraz w poniedziałek, 19 grudnia 
(o godz. 17.00 i 18.30) i we wtorek, 20 grudnia (o godz. 17.00  
i 18.30). 

  W dniach rekolekcji wieczorna Msza św. rozpocznie się  
o godz. 18.30, a nie jak zwykle o 18.00. W czasie rekolekcji 
będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

  Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Tomasz Stępień,  
wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium  
Duchownego w Warszawie.

10. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remont 
kościoła. Otrzymaliśmy wszystkie wymagane zezwolenia 
od konserwatora i rozpoczęliśmy prace związane z wyminą 
instalacji grzewczej i elektrycznej. 

  Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy systematycznie 
wpłacają na konto parafii lub fundacji ofiary na remont świątyni.

11. Rozpoczynamy doroczną kolędę. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy ulicy:   

 -  w piątek, 9 grudnia, ul. Wiertnicza – od numeru 19 do 111 
(nieparzyste)

 - w sobotę, 10 grudnia, ul. Wiertnicza – od numeru 115 do 163 
(nieparzyste)  oraz od numeru 26 do 162 (parzyste).

  Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00.
  Ofiary, które zostaną złożone podczas kolędy, zostaną prze-

znaczone na remonty kościoła.
12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu 

naszych parafian: 
  - śp. Wacława Mikę,
  - śp. Władysława Rybarczyka,
  - śp. Kazimierza Mieczysława Blicharza,
  - śp. Artura Bohdana Raznowieckiego. 
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
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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 pn. do pt. 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
www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl    -Wydawca

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” 


