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

Pwt 18,15-20
Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród 
braci twoich, podobnego do mnie. Jego bę-
dziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, 
Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadze-
nia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, 
Boga mojego, i niech już nie widzę tego wiel-
kiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: 
Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spo-
śród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego 
usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, 
co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać mo-
ich słów, które on wypowie w moim imieniu, 
Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz 
jeśli który prorok odważy się mówić w moim 
imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo 
wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok 
musi ponieść śmierć.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95,1-2.6-9

Refren:
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki  
naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego  
z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go  
padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem,  
który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska  
i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
„Niech nie twardnieją wasze serca  
jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie,  
choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 7,32-35

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy 
Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. 
Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeń-
ski, zabiega o sprawy świata, o to, jak by 
się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 
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K O M E N T A R Z
„Chrystus pełni swe prorocze za-

danie nie tylko przez hierarchię, ale 
także przez świeckich, których po 
to ustanowił świadkami oraz wypo-
sażył w zmysł wiary i łaskę słowa” 
(Sobór Watykański II, Konstytucja: 
Lumen gentium, 35).

Łatwiej jest uwierzyć, gdy spotka 
się kogoś, kto daje świadectwo wie-
rze. Wiara, zaufanie, miłość, pokora, 
nadzieja przestają być wówczas po-
jęciami abstrakcyjnymi i przybierają 
konkretny wymiar. 

Współczesny człowiek spragniony 
jest takiego właśnie konkretu. Przy-
zwyczajony do schematów, koncep-
cji, słów rzucanych na wiatr, łatwiej 
może odpowiedzieć na wezwanie 
Boga, gdy zobaczy, że On pochy-
la się nad nim w drugim człowieku, 
że jest cierpliwy, łagodny i dobry  
w świadectwie tych, którzy chcą się 
otworzyć na Jego miłość. Wiara nie 
będzie wówczas kolejną koncep-
cją intelektualną, jakich pełen jest 
współczesny świat. Trudniej odrzucić 
ją, uznać za niemożliwą do zrealizo-
wania, jeżeli staje za nią życie kon-
kretnych ludzi.

Swoim postępowaniem powinniśmy 
stawiać bliźnich w sytuacji skłaniają-
cej ich do refleksji i do postawienia py-
tań: Dlaczego oni są radośni? Dlacze-
go się nie boją? Dlaczego nie narze-
kają? Skąd czerpią tę pogodę ducha?

ks. Dariusz Kowalczyk

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica 
troszczy się o sprawy Pana, o to, by była 
święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która 
wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata,  
o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię 
to dla waszego pożytku, nie zaś, by zasta-
wiać na was pułapkę; po to, byście godnie  
i z upodobaniem trwali przy Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,16

Lud, który siedział w ciemności,  
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom  
cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

EWANGELIA
Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali 
się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Pi-
śmie. Był właśnie w synagodze człowiek 
opętany przez ducha nieczystego. Zaczął 
on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Je-
zus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź 
z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął 
go targać i z głośnym krzykiem wyszedł 
z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa 
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nie-
czystym rozkazuje i są Mu posłuszne.  
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie 
po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.

G
ustave D

oré (1832-1883) Ilustracje biblijne 
Jezus uzdraw

ia opętanego
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waż łatwiej wtedy zakłamać naszą re-
lację z Bogiem, łatwiej jest mu straszyć 
nas Bogiem. 

Bóg natomiast pyta nas: Gdzie je-
steś?, ponieważ chce, abyśmy jak Adam 
uświadomili sobie i nazwali nasz lęk po 
imieniu. Pytanie: Gdzie jesteś? jest we-
zwaniem ze strony Boga, abyśmy spró-
bowali zapanować nad naszym lękiem, 
próbowali wypowiedzieć go przed Nim  
i oddać go. 

Lęk niewypowiedziany przybiera na  
sile i potrafi zdusić nasze życie. W lęku  
szatan kusi nas do zamykania się.  
Lęk uruchamia w nas różne mechani-
zmy przymusu: przymus separacji, sa-
motności. Oto dlaczego w grzechu Bóg 
nie przestaje dialogować z nami. Dialog 
z Bogiem może wydobywać nas z na-
szych lęków, z najgorszego lęku – przed 
Bogiem.

Do rozeznania na modlitwie
Nasze lęki fałszują relację z Bogiem. 

Zły czyni z nich swoje żerowisko. Kusi 
do zamykania się w naszej biedzie, 
aby następnie przestraszyć nas jej  
widokiem. 

Co mogę powiedzieć o moich lę-
kach? Czego lękam się najbardziej? 
Jaki lęk najbardziej przeszkadza mi  
w mojej 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 przemilczenie 
grzechu.

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. 
Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 16
POKUSA LĘKU PRZED 
BOGIEM
„Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapy-
tał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: 
„Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 
przestraszyłem się, bo jestem nagi,  
i ukryłem się…”                     /Rdz 3,9-10/

Co mówi Słowo Boże?
Pytanie Boga: Gdzie jesteś? objawia 

Jego miłość i troskę o Adama. Jest 
zaprzeczeniem fałszywej myśli, że po 
grzechu Bóg odtrąca człowieka. Co 
więcej, w tym pytaniu objawia się nie-
zwykła pedagogia Ojca miłosierdzia. 
Bóg oczywiście wie, że mężczyzna  
z żoną ukryli się. I wie także, że w ukry-
ciu kuszeni są do izolacji, do odtrąca-
nia siebie. Pytanie Boga jest pytaniem 
miłości. Tylko miłość może dotrzeć do 
serca ukrywającego się człowieka. 
Tym pytaniem chce niejako przedostać 
się do Adama, pokonać w nim opór  
i fałszywy wstyd. Pięknie tłumaczy to 
żydowski midrasz: Oczywiste jest, że 
Bóg wiedział, gdzie ukrył się Adam. 
Bóg chciał raczej rozpocząć rozmowę 
w delikatny sposób, aby Adam nie był 
zbyt przerażony (Midrasz Agada). 

Rzeczywiście Adam przyznaje się, 
że ukrył się, ponieważ przestraszył 
się swojej nagości: przestraszyłem 
się, bo jestem nagi, i ukryłem się.  
Nie tylko. W swojej nagości przestra-
szył się także Boga – zaledwie usły-
szał Jego kroki w ogrodzie, ukrył się.

Słowo Boże ujawnia nam kolejną 
pokusę, która pojawia się w grzechu 
i która często jest drogą do kolejnych 
upadków. Jest to pokusa lęku przed 
Bogiem. Pismo Święte opisuje wiele 
historii grzechu, za którymi krył się 
lęk: lęk o siebie, o pozycję, o władzę, 
lęk przed ujawnieniem prawdy, przed 

odrzuceniem (mówią o tym chociażby 
historia Kaina, króla Saula, Dawida, 
Heroda...). 

Słowa Adama zdradzają źródło lęku 
i jego desperackie zachowanie w lęku. 
Adam się lęka, ponieważ wpatrzony 
jest jedynie w swoją nieuporządko-
waną nagość, w swój grzech. Lęk 
przemawia w nim bardziej niż znajomy 
przecież głos kroków Boga; lęk rozle-
wa się na relację z Bogiem. W ten spo-
sób Słowo Boże ujawnia nam siłę lęku. 
W nim Adam w jakimś sensie zatraca 
siebie. W lęku również uwidacznia 
się nielogiczne zachowanie Adama. 
Zamiast szukać w Bogu poczucia bez-
pieczeństwa, widzi w Nim zagrożenie. 
Lęk potrafi napełnić wzrok przeraże-
niem tak, iż patrzy na wszystko, także 
na Boga, przez poczucie zagrożenia. 
I dlatego zachowuje się desperacko. 
Nawiązuje jednak dialog z Bogiem i ten 
moment jest bardzo ważny. Bóg chce 
zdystansować Adama do jego lęku. 
W lęku bowiem gubi on wewnętrzną 
wolność, nie jest w stanie mądrze  
i w prawdzie ocenić swojej sytuacji. 
Bóg swoim pytaniem chce niejako 
uwolnić go z paraliżującego lęku, aby 
mógł spojrzeć na siebie w prawdzie. 
Mówi niejako: Rozważ dobrze, jak ni-
sko upadłeś; gdzież jest twój wysoki 
poziom duchowy?

Co to oznacza dla życia?
Z naszym grzechem związany jest 

bardziej lub mniej świadomy lęk. Jest 
to lęk o siebie. Wchodzimy w nowy 
stan pokusy – podwójnej pokusy lęku. 
Lękamy się prawdy o naszym grzechu, 
ponieważ w istocie lękamy się o siebie, 
że prawda o naszej słabości nas za-
kwestionuje. Jednocześnie lękając się 
zakwestionowania, w głębi serca kwe-
stionujemy siebie. Lękamy się o siebie  
i odtrącamy jednocześnie. Tę relację 
lęku przenosimy na naszą relację z Bo-
giem. W grzechu – kuszeni lękiem – bo-
imy się, że Bóg nas odrzuci. Lękamy się 
Boga, ponieważ lękamy się odrzucenia. 
W głębi naszej świadomości Bóg pozo-
staje naszym największym autorytetem. 
Boimy się, że jeśli On nas odrzuci, już 
nie będziemy mieli do kogo się odwołać. 

Spirala lęku się nakręca, lęk jest pod-
sycany kuszeniem szatana. Zależy mu 
na podtrzymywaniu w nas lęku, ponie-
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W I A D O M O Ś C I Opracowała: Anna Biesiekierska

„Człowiek Roku 
2011”

W 30. rocznicę rozpoczęcia pryma-
sowskiej posługi, w uznaniu zasług dla 
kraju kard. Józefowi Glempowi przy-
znano tytuł „Człowieka Roku 2011”.

 „Za niezłomne przewodnictwo nad 
Kościołem w kraju narażonym przez 
władze na wewnętrzną wojnę, [za to, 
że] z orędownictwem Ojca Świętego 
Jana Pawła II inicjował i wspierał Soli-
darność...” – napisano w uzasadnieniu.

Pomoc dla wyjeżdżających do Anglii 
Ambasador RP w Wielkiej Brytanii, Barbara Tuge-Erecińska, zwróciła się 

z prośbą o pomoc w uświadomieniu naszych rodaków, wyjeżdżających do 
Anglii, o niebezpieczeństwach, jakie na nich czyhają ze strony nieuczci-
wych pośredników czy wręcz oszustów. 

Wierząca  
córka  Stalina 

Swietłana Allilujewa, córka Stali-
na, była osobą wierzącą, regularnie 
praktykowała – wynika z opowieści 
Jakova Nemscweridzego, który do-
brze znał niedawno zmarłą kobietę. 

Gdy w 1984 r., po długiej emigracji, 
powróciła do Związku Sowieckiego, za-
wsze nosiła przy sobie ikonkę Boguro-
dzicy. – Często widziałem w jej rękach 
ten obraz. I nie mogłem zrozumieć, jak 
to możliwe, że ona, wychowana w takiej 
rodzinie, może być wierząca. Kiedyś  
o to spytałem. A ona mi powiedziała:  
„To nie zależy od ciebie i od rodziny. 
Kiedy Bóg uzna cię za godnego bycia 
wierzącym, On sam cię wezwie” – opo-
wiada Nemscweridze prawosławnej ga-
zecie „Kriestowskij most”. 

W czasie pobytu w Tbilisi córka Sta-
lina spotykała się też regularnie z gru-
zińskim patriarchą – Eliaszem II, który 
był jej przyjacielem. A gdy zdecydowa-
ła się na ponowną emigrację, to poże-
gnała się tylko z nim.  

Chrzest przyjęła w wieku 36 lat.  
W tajemnicy ochrzcił ją protojerej Ni-
kołaj Gołubcow. – On ochrzcił mnie 
greckim imieniem Fotina, to jest zatem 
moje autentyczne 
imię. Dał mi mo-
dlitewnik, nauczył 
najprostszych mo-
dlitw, nauczył, jak 
zachowywać się  
w cerkwi - opowia-
dała córka Stalina.

Korzenie Polaków 
Co siódmy mieszkaniec Polski (15%) posiada przodka w linii prostej urodzo-

nego na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej lub sam pochodzi 
z tamtych terenów – wynika z przeprowadzonego przez CBOS badania.

Pani Ambasador zasugerowała, aby 
przestrzegać Polaków za pośrednic-
twem duszpasterzy parafialnych. Oto 
streszczenie pisma, które w tej sprawie 
wystosowała. 

Od wielu miesięcy na terytorium 
Wielkiej Brytanii polscy obywatele, któ-
rzy szukają [tu] pracy, padają ofiarą 
bezwzględnie działających oszustów, 
wyłudzających od nich znaczne sumy 
pieniędzy pod pozorem pośrednictwa  
w znalezieniu [zatrudnienia]. W polskich 
mediach (gazetach, internecie) umiesz-
czane [są] ogłoszenia o naborze do pra-
cy. Sama treść ogłoszenia sprawia wra-
żenie, że umieściła go brytyjska firma, 
która poszukuje pracowników z Polski. 
Osoby, które odpowiadają na ogłosze-
nie zmuszane są, po przyjeździe na Wy-
spy, do wpłaty pewnej sumy pieniędzy  

(najczęściej kilkuset funtów). Opłata ta 
ma jakoby pokrywać koszty zamieszka-
nia, rejestracji w odpowiednim urzędzie, 
itp. Po wpłaceniu pieniędzy [przyjezd-
ni] zostają pozostawieni samym sobie,  
w obcym kraju, najczęściej bez znajo-
mości języka, bez środków do życia czy 
nawet na powrót do domu. 

Rokrocznie kilkaset osób zostaje w ten 
sposób oszukanych. Ofiary tego proce-
deru to najczęściej ubodzy, wywodzący 
się z małych ośrodków (wsi, miaste-
czek), w których występują największe 
problemy ze znalezieniem pracy. Część 
z tych osób, wstydząc się przyznania 
do niezawinionej przecież porażki, nie 
wraca do swoich rodzin i zaczyna życie 
na marginesie miejscowego społeczeń-
stwa, stając się bezdomnymi czy popa-
dając w alkoholizm.

Osoby posiadające kresowe korze-
nie mieszkają obecnie najczęściej w 
makroregionach północno- i południo-
wo-zachodnim, ponieważ to głównie 
tam przesiedlano ludność polską ze 
Wschodu. 

Wśród osób, których przodkowie uro-
dzili się na Kresach, co trzeci (32%) ma 
obecnie krewnych za wschodnią grani-
cą, a co dziesiąty nic o tym nie wie (11%). 
Większość ankietowanych, posiadają-
cych krewnych na wschód od Polski, 
nie utrzymuje z nimi kontaktów (53%).  
W relacjach z rodziną na dawnych Kre-
sach pozostaje mniej niż połowa respon-
dentów (47%), z czego tylko nieliczni 
(9%) określają te stosunki jako stałe. 

Większość spośród osób, których 
przodkowie pochodzą z tamtych re-
jonów, nigdy nie odwiedzała miejsc 
związanych z losami swojej rodziny  
i nie planuje tego w przyszłości (57%).  
Blisko co czwarty odbył taką podróż 
przynajmniej raz (24%), a mniej niż 
co piąty planuje taki wyjazd (19%).  
W rodzinne strony częściej przyjeżdża-
ły osoby urodzone na Kresach lub ich 
dzieci, rzadziej wnuki i prawnuki. 

Większość spośród ogółu badanych 
nigdy nie podróżowała na dawne Kre-
sy Wschodnie ani nie planuje takiej 
wycieczki (68%). Tamte miejsca, zwią-
zane z polską historią i kulturą, odwie-
dziło 16% ankietowanych, w tym 6% 

zrobiło to wielokrotnie. Mniej więcej co 
szósty, mimo że dotychczas nie był na 
Kresach, to planuje tego rodzaju po-
dróż w przyszłości (16%).

Wyprawę na dawne Kresy częściej 
niż inni odbywali mieszkańcy najwięk-
szych miast (24%), osoby z wyższym 
wykształceniem (28%), deklarujący 
dochody per capita przekraczające  
1,5 tys. zł (28%) oraz dobrze ocenia-
jący swoje warunki materialne (23%). 
Im młodsi badani, tym rzadziej wyraża-
ją chęć wyjazdu na Kresy. Wśród osób 
w wieku 18-24 lata taki zamiar wyraziło 
jedynie 49% respondentów, a wśród 
tych, którzy przekroczyli 65. rok życia 
już 80%. 

Badanie przeprowadzono od 5 do 
11 stycznia br., na liczącej 1058 osób 
reprezentatywnej próbie losowej doro-
słych mieszkańców Polski.

Zdjęcie z roku 2005



Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● okolicznościowe 
kartki ● ozdoby świąteczne ● różańce ●  

● medaliki i inne dewocjonalia.
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E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Pań-
stwo zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś ko-
lekcję e-booków, czyli książek elektronicz-
nych, które za darmo – w formacie PDF – 
można pobierać na swoje komputery oraz 
innego rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana 
Pawła II czy Benedykta XVI, „Kazania 
sejmowe” ks. Piotra Skargi, którego rok 
obecnie obchodzimy, a także kilka dzieł  
z klasyki polskiej literatury. Biblioteka bę-
dzie sukcesywnie rozbudowywana.

SALONIK
WILANOWSKI
Z wielką przyjemnością  

zapraszamy do odwiedzenia 
wystawy 

ARTYSTÓW MIESZKAJĄCYCH 
I TWORZĄCYCH W NASZEJ 

PARAFII.
Są profesjonalistami lub amato-
rami, uprawiają różne dziedziny 

sztuki bądź rękodzieła.
Przez najbliższe tygodnie,  

do końca lutego, w dzwonnicy 
będzie można zobaczyć:

 - fotografie - obrazy olejne - 
 - kwiaty z bibułki - pastele - 
- grafiki - hafty - porcelanę - 
 - obrazy olejne - biżuterię - 
Autorom prac dziękujemy za  

udział w wystawie, a wszystkim  
odwiedzającym życzymy wielu  

artystycznych wrażeń.
GORĄCO ZAPRASZAMY!

              Organizatorki wystawy

MODLITWA SERCA
Boże, błogosław świat
Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich rzeczy,
Miłosierny Stwórco, Matko wszelkiego istnienia.
Błogosław każdą osobę, którą spotykam,
każdą twarz, którą widziałem,
każdy głos, który słyszałem,
szczególnie te najbardziej przyjazne.
Błogosław każde miasto, miejscowość 
i ulice, które znam.
Błogosław każdy widok, który widziałem, 
każdy dźwięk, który słyszałem,
każdą rzecz, której dotknąłem.
Wszystko to w tajemniczy sposób
wypełnia moje życie,
także to, czym jestem i co otrzymałem.
Wspaniały Boże, błogosław świat.

Amen.

ADORACJA Z ODNOWĄ W DUCHU ŚWIĘTYM
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym, wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim,  

zaprasza wszystkich na adorację Najświętszego Sakramentu  
– w piątek, 3 lutego, o godz. 19.00, w naszym kościele. 

Łaska i pokój oczekują na wszystkich, którzy odwiedzą Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Najświętszy Sakrament jest Miłością, która przekracza wszelką wie-
dzę; tronem łaski i miłosierdzia, gdzie w sposób niczym nieskrępowany możemy 
rozmawiać z Bogiem, zbliżając się do Niego z ufnością; mocą sprawiającą, która 
może uczynić nieskończenie więcej, niż my o to prosimy lub co potrafimy sobie 
wyobrazić. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!



5

zadanie 1: zadanie 2:
1. Rok św. Pawła trwał od:

 - a) 28.06.2009 r. 
 - b) 29.06.2008 r. 
 - c) 28.06.2008 r. 

2. Jak nazywał się nauczyciel św. Pawła?
 - a) Barnaba
 - b) Gamaliel
 - c) Piotr

3. Jakie było pierwotne imię św. Pawła?
 - a) Piotr
 - b) Szaweł
 - c) Szymon

4. W jaki sposób Paweł uciekł z Damaszku?
 - a) schował się w beczce
 - b) schował się w worku
 - c) schował się w koszu na pieczywo 

5. Który z listów św. Pawła Apostoła znajduje się  
    na pierwszym miejscu w Nowym Testamencie?

 - a) List św. Pawła Apostoła do Rzymian
 - b) List św. Pawła Apostoła do Efezjan
 - c) List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

6. Gdzie po raz pierwszy uczniów Chrystusa  
    nazwano chrześcijanami?

 - a) w Antiochii 
 - b) w Rzymie
 - c) w Atenach

7. Ile razy św. Paweł był kamienowany?
 - a) raz
 - b) trzy
 - c) ani razu

8. W jakim mieście Żydzi kamienowali św. Pawła?
 - a) w Antiochii
 - b) w Listrze
 - c) w Rzymie

Rozwiąż test:

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie. Napisz, jakiego faktu 
z życia św. Pawła Apostoła dotyczy ta nazwa.

T B A U R I S M
.......................................................................................................................................

zadanie 3:
Odpowiedz na pytanie: 
Kiedy obchodzimy  
uroczystość  Apostołów:  
Piotra i Pawła? 

 - 25 stycznia

 - 25 marca

 - 8 grudnia

 - 24 sierpnia

 - 29 czerwca

zadanie 4:
Rozwiń skróty i zaznacz, które z podanych listów napisał św. Paweł.

Ga -................................................................................................

2 Kor -  ...........................................................................................

Flp-  ...............................................................................................

Tt -  ................................................................................................

2 Tm -  ...........................................................................................

Hbr -  ..............................................................................................

Gry dla dzieci w internecie
Benedyktyni z klasztoru w Tyńcu – jednego z najstarszych w Polsce – 

udostępnili na swojej stronie internetowej dwie gry dla dzieci. 
Gra ćwicząca pamięć oraz quiz o zakonie benedyktynów dostępne są pod 
adresem: www.benedyktyni.eu/gry.

Gry to owoc warsztatów edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, organizowanych 
w klasztorze, a także spotkań z całymi 
rodzinami w ramach comiesięcznych 
„Rodzinnych podróży w czasie” – zaba-
wy dla całej rodziny. 

„Quiz” sprawdza wiedzę o klasztorze 
i zwyczajach benedyktyńskich. Moż-
na wybrać opcję łatwiejszą i trudniej-
szą – dla bardziej ambitnych. Dzieci 
wybierają różne warianty odpowiedzi.  

Gra „Memory” polega z kolei na szu-
kaniu dwóch identycznych obrazków 
z rozsypanki. Nie są to przypadkowe 
zdjęcia, lecz fragmenty opactwa bene-
dyktyńskiego czy zabytkowe naczynia 
liturgiczne. Dzięki tej grze można po-
znać nie tylko szczegóły klasztoru, ale 
również ćwiczyć zapamiętywanie i spo-
strzegawczość. 

Opactwo w Tyńcu jest jednym z naj-
starszych istniejących dziś klasztorów 

Święci Piotr i Paweł - fragment 
obrazu El Greco, 1587-92,

Muzeum Ermitaż -  
Sankt Petersburg

w Polsce. Pierwsi benedyktyni przyby-
li tam około połowy XI w. Prowadzone 
od kilkudziesięciu lat badania archeolo-
giczne dostarczyły także wielu danych 
potwierdzających obecność osadnictwa 
na wzgórzu klasztornym i w jego okoli-
cach już w pierwszym tysiącleciu przed 
Chrystusem, a więc na długo przed 
przybyciem zakonników. Wydobyte ma-
teriały (fragmenty ceramiki, groty, ozdo-
by, zapinki z brązu, rogu i kości oraz 
materiał kostny) pochodzą ze schyłku 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.  
1000 lat przed przybyciem mnichów te-
ren ten zamieszkiwała ludność celtycka. 
Liczne ślady pobytu Celtów można dzi-
siaj oglądać w tynieckim lapidarium.
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IV Niedziela Zwykła, 29 stycznia 2012 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione dziś, o godz. 17.00.  

Po nich będziemy się modlić za naszych zmarłych, 
polecanych w wypominkach rocznych.

2. Rada oraz Zarząd Dzielnicy Wilanów, Centrum Kultury 
Wilanów i parafia św. Anny w Wilanowie zapraszają 
na koncert kolęd w wykonaniu Eleni i zespołu, który 
odbędzie się dziś, o godz. 18.45.

3. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych w naszym 
kościele w 2011 r. zostanie odprawiona w Święto 
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)  
– 2 lutego, o godz. 18.00. Zapraszamy rodziców wraz  
z dziećmi i innymi członkami rodzin do wspólnej modli-
twy. Prosimy o przyniesienie na tę Mszę świec od chrztu 
św. oraz zgłoszenie w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej imion dzieci, w intencji których będziemy się modlić.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota 
miesiąca.  
 W czwartek, 2 lutego, ze względu na przypadające 

święto Ofiarowania Pańskiego nie można odprawiać 
Mszy św. wotywnej o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-
nym Kapłanie.  
 W piątek, 3 lutego, Msza św. wotywna o Najświętszym 

Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.  
Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzy- 
stać rano i od godz. 16.00, w czasie adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Pragniemy również odwiedzić chorych  
i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty 
i pojednania, a także przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
 W sobotę, 4 lutego, Msza św. wotywna o Niepokala-

nym Sercu NMP o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo 
różańcowe.

5. W święto Ofiarowania Pańskiego Msze św. zostaną 
odprawione o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.

6. Światowy Dzień Chorych w naszej parafii będziemy 
obchodzili 11 lutego. Na Mszę św. o godz. 10.00 przede 
wszystkim zapraszamy osoby w podeszłym wieku i 
chore. Prosimy również wolontariuszy o pomoc w do-
wiezieniu do kościoła osób, które same nie będą mogły 
przybyć na tę uroczystość.

7. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii 
Świętej oraz ich rodziców odbędzie się w następną 
niedzielę, 5 lutego, po Mszy św. o godz. 11.30.

8. W tym tygodniu przypadają następujące święta litur-
giczne: 
- we wtorek, 31 stycznia, wspomnienie św. Jana Bosko,  
  kapłana; 
- w czwartek, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. 
Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, 
składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

9. W księgarence parafialnej „Effata” można nabyć 
gromnice.

10. Od poniedziałku wznawiamy wizytę duszpasterską 
w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

 poniedziałek, 30 stycznia – 
ul. Kostki Potockiego 2 do 6A (numery parzyste) i nr 3;

 wtorek, 31stycznia – 
ul. Kostki Potockiego 5 do 21 (numery nieparzyste);

 środa, 1 lutego –  
ul. Przedatki, pałac wilanowski, ul. Urodzajna 11;

 piątek, 3 lutego – 
ul. Urodzajna;

 sobota, 4 lutego – 
ul. Rumiana 1 do 55 (numery nieparzyste).

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 15.01.2012 do 19.02.2012
Aby dar modlitwy był chętnie  
i z miłością wykorzystywany 

nie tylko dla siebie,  
ale i dla innych.

„Szczęść Boże” 

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
KONTO FUNDACJI:

36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank

Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim 
ofiarodawcom 

Serdeczne Bóg zapłać!

www.fundacja-wilanow.pl
Fundacja Ecclesia Villanovensis


