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

Hi 7,1-4.6-7
Czyż nie do bojowania podobny byt czło-
wieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? 
Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak ro-
botnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesią-
ce męczarni, przeznaczono mi noce udręki. 
Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż za-
świta i wstanę? Lecz noc wiecznością się 
staje i boleść mną targa do zmroku. Czas 
leci jak tkackie czółenko i przemija bez 
nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew.  
Ponownie oko me szczęścia nie zazna.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147,1-6

Refren:
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest  
śpiewać psalmy Bogu, 
słodko jest Go wychwalać. 
Pan buduje Jeruzalem, 
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu 
i przewiązuje im rany. 
On liczy wszystkie gwiazdy 
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny, 
a Jego mądrość niewypowiedziana. 
Pan dźwiga pokornych, 
karki grzeszników zgina do ziemi.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 9,16-19.22-23

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, 
że głoszę Ewangelię. Świadom jestem cią-
żącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdy-
bym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił 
z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli 
działam nie z własnej woli, to tylko speł-
niam obowiązki szafarza. 

Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę wła-
śnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej za-
płaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje 
Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, 
stałem się niewolnikiem wszystkich, aby 
tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozy-
skać słabych. Stałem się wszystkim dla 
wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynaj-
mniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla 
Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
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K O M E N T A R Z
W rozważanym dziś fragmencie 

Ewangelii św. Marek ukazuje nam Je-
zusa nauczającego i uzdrawiającego. 
Chrystus głosi królestwo Boże, a swoją 
naukę potwierdza znakami, głosi Do-
brą Nowinę o zbawieniu i potwierdza 
swoje słowa cudami uzdrowienia.

Jezus przyszedł na ten świat, aby 
wypełnić wolę Ojca. Gromadzi wokół 
siebie rzesze uczniów, spośród których 
wybierze Apostołów. Przychodzi tak-
że do konkretnego człowieka, którego 
pragnie poznać, wejść w jego życie i je 
przemienić, tak jak uczynił to z teścio-
wą św. Piotra i innymi, których uzdrowił. 
Bóg kieruje swoje słowo do wszystkich 
razem i do każdego z osobna; wzywa 
do nawrócenia wszystkich, ale każde-
go woła po imieniu. 

Trzeba dobrze zrozumieć Boży za-
mysł, aby uchronić się od błędnej in-
terpretacji Boskiego przesłania. Jezus 
nie przyszedł bowiem na świat, aby 
uzdrowić wszystkich cierpiących, cho-
ciaż czynił to przy każdej sposobno-
ści, ale po to, by nas zbawić. Często 
ulegamy pokusie patrzenia na Boga 
jako na Tego, który ma spełnić nasze 
pragnienia, zaradzić problemom, za-
pominając o tym, co najbardziej istotne 
i wartościowe. Nie możemy bowiem 
uzależniać przyjęcia prawdy objawio-
nej od zaspokojenia naszych docze-
snych potrzeb – wyrównania krzywd 
czy zaprowadzenia tzw. sprawiedliwo-
ści społecznej. 

Znamienne jest stwierdzenie św. 
Marka, że po całym dniu nauczania 
i uzdrawiania, po nocy spędzonej na 
modlitwie, Jezus decyduje się iść da-
lej. Naturalny jest więc opór uczniów,  
a zwłaszcza mieszkańców tamtej okoli-
cy – tak bardzo przecież chcieli zatrzy-
mać przy sobie kogoś, kto w trudnej sy-
tuacji pomoże i znajdzie właściwe roz-
wiązanie. Jezus swoją postawą przypo-
mina nam, że należy czynić wszystko, 
co w naszej mocy, by ulżyć niedoli swo-
jej i naszych bliźnich. Przede wszystkim 
jednak należy wypełniać wolę Ojca, 
troszczyć się o zbawienie w królestwie 
niebieskim. Tam właśnie zostaliśmy 
zaproszeni przez Jezusa Chrystusa  
i w Jezusie Chrystusie.

ks. dr Waldemar R. Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 8,17

Jezus wziął na siebie nasze słabości  
i nosił nasze choroby.

EWANGELIA
Mk 1,29-39

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł 
z Jakubem i Janem do domu Szymona  
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy 
za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona 
im usługiwała. 
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, 
przynosili do Niego wszystkich chorych  
i opętanych; i całe miasto było zebrane  
u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych roz-
maitymi chorobami i wiele złych duchów 
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom 
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. 
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pu-
stynne, i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię 
szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdź-
my gdzie indziej, do sąsiednich miejsco-
wości, abym i tam mógł nauczać, bo na 
to wyszedłem. I chodził po całej Galilei,  
nauczając w ich synagogach i wyrzucając 
złe duchy.

Oto słowo Pańskie.

Gustave Doré (1832-1883) 
Ilustracje biblijne, Jezus uzdrawiający
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że lepsze jest niewracanie do tego, że 
trzeba zapomnieć; że to nie grzech nas 
boli, ale mówienie o nim. 

I tak, dzisiaj próbuje się kwestionować 
sens spowiedzi i kierownictwa ducho-
wego. Niektórzy ludzie są przekonani, 
że wracanie do grzechu, wyznawanie 
go prowadzi do frustracji i do depresji. 
Tymczasem Księga Rodzaju objawia 
nam Boga, który za wszelką cenę szu-
ka kontaktu z człowiekiem w grzechu, 
Boga, który pyta o prawdę, który chce 
nas wyciągnąć z ukrycia, ponieważ to 
ono staje się początkiem najgłębszej 
frustracji, a nawet depresji. 

Przemilczenie grzechu nie leczy. Le-
czy nas miłość Boga. On pyta i czeka, 
aż wyznamy i oddamy Mu nasz grzech.

Do rozeznania na modlitwie
W stanie grzechu ważny jest dialog  

z Bogiem. Modlitwa pomaga nam 
przekraczać lęk i pokusę przemilcza-
nia grzechu. 

Pytajmy o nasze opory na modlitwie 
i w sakramencie pokuty. Czego doty-
czą?  Czy jest coś, co ukrywam przed 
Bogiem? O czym nie chcę z Nim roz-
mawiać? Jakie słowa Boga najbardziej 
mnie niepokoją? O co najczęściej Bóg 
mnie pyta?...

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

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

Za tydzień o… pokusie przerzucania 
winy.

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 17
POKUSA PRZEMILCZENIA 
GRZECHU
„Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś 
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z które-
go ci zakazałem jeść?…”                     /Rdz 3,11/

Co mówi Słowo Boże?
Znamienne jest zachowanie Boga 

w sytuacji upadku człowieka. Uderza 
determinacja, z jaką Bóg szuka z nim 
kontaktu i z jaką usiłuje kontynuować 
dialog. Wydaje się najpierw przygoto-
wywać człowieka do rozmowy. Czyni 
to w sposób delikatny, nie wymuszając 
spotkania, nie zabierając wolności. 
Przechadza się w ogrodzie, daje sły-
szeć swoje kroki i pozwala ludziom 
ukryć się. 

Jego chęć dialogu kontrastuje z za-
chowaniem Adama i Ewy. Ich ukrywa-
nie się wyraźnie pokazuje, że nie chcą 
spotkać się z Bogiem. Fałszywy wstyd 
i lęk, które pojawiły się po grzechu, 
wywołują w nich opór przed rozmową. 
Z ich zachowania można wyczytać, że 
chcieliby jak najszybciej zapomnieć  
o tym, co się stało. Chcieliby przemil-
czeć swój grzech. 

W tym kontekście lepiej rozumiemy, 
dlaczego Bóg z taką konsekwen-
cją podtrzymuje rozmowę z ludźmi.  
W Jego pytaniach widoczny jest wysi-
łek utrzymania dialogu. 

Po pierwszym pytaniu Boga: „Gdzie 
jesteś?” odpowiedź Adama kończy się 
słowami: „Ukryłem się”. Jest w tych 
słowach jakiś subtelny komunikat, 
że trudno jest mu rozmawiać o tym, 
co się stało, że nie chce rozmawiać. 
Wtedy Bóg pyta dalej, chce, aby czło-
wiek nie urywał rozmowy. Tym razem 
zadaje dwa pytania, jedno po drugim; 
pierwsze wspierane jest przez drugie.  
Bóg jakby chce nie tylko pomóc Ada-

mowi w kontynuowaniu rozmowy, ale 
chce także pomóc mu w odpowiedzi. 
Pytanie: „Któż ci powiedział, że jesteś 
nagi?” dotyka istoty upadku. Bóg prze-
milcza słowa Adama o tym, że się ukrył. 
Chce, by nie skupiał się na lęku, ale na 
tym, co do niego doprowadziło. A zatem 
Bóg konsekwentnie prowadzi Adama 
do spotkania z prawdą o grzechu. 

Znamienne jest, że po tym pytaniu, 
jakby nie czekając na odpowiedź, 
zadaje następne, którym wyraźnie 
pomaga Adamowi nazwać grzech po 
imieniu. Dwa pytania Boga, wypowie-
dziane jedno po drugim, można rów-
nież rozumieć tak, że Adam nie jest 
skłonny do odpowiadania, że nie potra-
fi po pierwszym pytaniu odpowiedzieć, 
milczy i unika odpowiedzi. Stąd drugie 
pytanie, którym Bóg chce ułatwić Ada-
mowi odpowiedź. 

W tym wszystkim Bóg nie narusza 
wolności Adama, nie wydziera z niego 
odpowiedzi. Charakterystyczne jest 
to, w jaki sposób pyta. Każde pytanie 
Boga jest otwarte, nie przypiera do 
muru, lecz daje wolność w odpowiedzi: 
„Gdzie jesteś?” „Któż ci powiedział?” 
„Czy może zjadłeś?” Przecież Bóg 
znał prawdę, chce jednak, aby Adam 
osobiście spotkał się z prawdą, uznał 
ją i wypowiedział. Bóg nie wymusza 
odpowiedzi, pomaga jedynie Adamowi 
uwolnić się od pokusy przemilczania 
prawdy o grzechu.

Co to oznacza dla życia?
Fałszywy wstyd i lęk przed Bogiem, 

które pojawiają się w stanie grzechu, 
są źródłem kolejnej pokusy, aby prze-
milczeć swój grzech. Rodzi się opór 
przed rozmową, przed wyznaniem zła. 
Nierzadko pojawiają się w nas myśli:  
O czym tu rozmawiać? Modlitwa nie ma 
sensu, po co się spowiadać? I wiele po-
dobnych. Wszystkie one u korzeni mają 
ten sam problem – niechęć, aby wracać 
do tego, co nas gnębi, co pozostawiło 
w nas ranę, co jest koszmarne. Mamy 
wrażenie, że to nie grzech nas boli, nie 
rany, które w nas krwawią, ale rozma-
wianie o tym, wyznawanie, rozważanie. 
Więc po co? Lepiej do tego nie wracać, 
nie rozgrzebywać złych wspomnień, nie 
grzebać w brudach. 

W takim myśleniu ukrywa się prze-
wrotna pokusa szatana. Wmawia nam, 
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Dokładnie nie wiadomo ile ich jest, 
nie ma jeszcze statystycznych danych, 
bo konsekracja dziewic i wdów to we 
współczesnym Kościele rzeczywistość 
stosunkowo nowa. 

Po kilkunasto- lub kilkudziesięcio-
miesięcznym przygotowaniu składają 
publicznie ślub, że do końca życia wy-
trwają w dziewictwie, a w przypadku 
wdów – nie wyjdą ponownie za mąż 
i będą żyły w czystości. Przez włoże-
nie swoich rąk w ręce biskupa, który 
bierze odpowiedzialność za ich roz-
wój duchowy, oddają swoje talenty  
i siły na służbę lokalnemu Kościołowi. 
Otrzymują złotą obrączkę jako symbol 
swojej przynależności do Chrystusa. 
Publiczny charakter składanego ślubu 
– który powinien się odbyć w katedrze 
– jest wyznacznikiem ich życia i wido-
mym znakiem, że w kilkadziesiąt lat po 
rewolucji seksualnej można nie wsty-
dzić się życia w czystości. 

Zwykle kandydatkami są kobiety, 
które należą do jednego z ruchów re-
ligijnych, współpracują z Kościołem lo-
kalnym, mają za sobą solidną formację 
duchową. 

Stan dziewic i wdów konsekrowa-
nych w Kościele liczy sobie więcej lat 
niż zgromadzenia zakonne. Już na po-
czątku II w. młode dziewczęta i owdo-
wiałe mężatki ślubowały, że nie wyjdą 
za mąż, i poświęcały się modlitwie 
oraz dziełom charytatywnym. Pozycja 
społeczna kobiet w tamtych czasach  
z jednej strony sprzyjała wdowom, któ-
re chciały poświęcić się Bogu, a z dru-
giej strony utrudniała spełnienie tego 
samego pragnienia pannom. Kobiety 
nie mogły bowiem utrzymywać się sa-

Dziewice i wdowy konsekrowane
Znany z pierwszych wieków chrześcijaństwa stan dziewic i wdów konse-

krowanych pasuje do stylu życia tych współczesnych kobiet, które chcą 
oddać się na służbę Bogu i Kościołowi, ale nie wyobrażają sobie życia  
w zakonie czy w świeckim instytucie życia konsekrowanego. 

modzielnie, więc brak męża oznaczał 
dla nich trudną sytuację materialną. 
Gminy chrześcijańskie, które szcze-
gólną troską otaczały ubogich, wspie-
rały wdowy. W zamian pomagały one 
w opiece nad jeszcze bardziej potrze-
bującymi. Niektóre z nich składały ślu-
by pozostania do końca życia we wdo-
wieństwie; nie nauczały, ale poświęca-
ły się modlitwie i pracy charytatywnej. 
Cieszyły się niezwykłym szacunkiem 
wśród chrześcijan. 

Szacunkiem otaczano również dziew- 
częta, które pozostawały w dziewictwie 
dla Królestwa Niebieskiego, choć ów-
czesna pozycja kobiet przeszkadzała  
im w wypełnieniu tego pragnienia.  
Rodzice często nie chcieli zaakcep-
tować dozgonnego panieństwa córki, 
gdyż wtedy spadał na nich obowiązek 
jej utrzymywania. Znane są homilie bi-
skupów z tamtego okresu, w których 
hierarchowie apelowali do ojców, by ci 
nie sprzeciwiali się woli dziewcząt, któ-
re pragną oddać się Bogu. Jeśli udało 
się uzyskać zgodę rodziców, młode 
kobiety składały początkowo prywatne 
śluby czystości, a dopiero po pewnym 
czasie publiczne, przed biskupem. 

W IV w. kobiety rezygnujące z mał-
żeństwa na rzecz modlitwy i służby 
Kościołowi zaczęły tworzyć wspólnoty. 
Zalet takiego rozwiązania można wy-
mienić wiele: łatwiej było organizować 
pracę, dbać o rozwój wiary i modlitwę. 
Ze stanu dziewic konsekrowanych na-
rodziły się zakony żeńskie. 

W ciągu następnych wieków Kościół 
coraz rzadziej praktykował konsekro-
wanie dziewic i wdów, aż zwyczaj ten 
zanikł na stulecia. 

Starożytna forma życia konsekro-
wanego, stworzona dla kobiet, które 
miały ograniczone prawo stanowienia 
o swoim losie, okazała się dobra dla 
współczesnych, wyemancypowanych 
pań. Dziewictwo konsekrowane po-
zwala im zachować wcześniejsze ży-
ciowe wybory, mogą pracować tam, 
gdzie pracują do tej pory, i mieszkać  
w swoich mieszkaniach, a jednocze-
śnie spełniać swoje powołanie. 

Kościół powrócił do konsekracji dzie-
wic w latach 60. ubiegłego stulecia 
dzięki papieżowi Pawłowi VI. W 1994 r.,  
w czasie Synodu Biskupów w Rzymie, 
Jan Paweł II przypomniał zaś o prakty-
ce wdowieństwa konsekrowanego. 

Pierwsza konsekracja dziewicy w Pol- 
sce odbyła się ćwierć wieku temu.  
S. Józefa Szłykowicz przez wiele lat 
była jedyną przedstawicielką tej formy 
życia konsekrowanego w naszym kraju. 
Potem konsekrację przyjęła Zofia Pro-
chownik – autorka pracy magisterskiej  
o tym powołaniu. Kolejne, młode i starsze 
kobiety zaczęły składać podania z proś-
bą o biskupią akceptację ich wyboru. 

Mieszkają samotnie, pracują na swo-
je utrzymanie, a jednocześnie poświę-
cają się bliźnim i lokalnemu Kościołowi. 
Najczęściej o konsekrację proszą ko-
biety ok. 30-40 roku życia, ale niekiedy 
zdarzają się dużo starsze kandydatki. 
Starsze, niekiedy schorowane kobiety, 
przyjmujące konsekrację, poświęcają 
Kościołowi swoje cierpienie i modlitwę. 
W większości jednak dziewicami kon-
sekrowanymi zostają kobiety młode, 
które są aktywne zawodowo. Pracują 
na uczelniach, w szpitalach, jako kate-
chetki, sekretarki w kuriach diecezjal-
nych, w seminariach, a nawet w urzę-
dach skarbowych. W środowisku pracy 
świadczą o Chrystusie swoim życiem, 
poza tym włączają się aktywnie w ży-
cie Kościoła lokalnego. Pomagają na 
miarę swoich możliwości i talentów.

MODLITWA UWIELBIENIA
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym zapra-

sza na modlitwę uwielbienia – w piątek, 10 lutego,  
o godz. 19.00. Spotkanie modlitewne odbędzie się  
w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 

Łaska, której doświadczamy we wspólnocie, to po-
znanie miłości Boga. Zapraszamy na spotkanie mo-
dlitewne, gdzie przeżywamy żywą więź z Jezusem  
i Duchem Świętym poprzez uwielbienie, dziękczynie-
nie i rozważanie Słowa Bożego.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!

Zapraszamy do  
księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:

● kalendarze ● świece ● kartki  
okolicznościowe ● ozdoby ● różańce 

● medaliki i inne dewocjonalia.
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Raport o dzieciach, małżeństwach  
i rozwodach

Główny Urząd Statystyczny podaje w raporcie, zatytułowanym: „Podstawo-
we informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.”, że w ub.r. urodziło 
się ok. 391 tys. dzieci. To ponad 22 tys. mniej niż 12 miesięcy wcześniej. 

W latach 2003-2009 odnotowano 
stopniowy wzrost liczby narodzin z 351 
tys. do 417,6 tys. W 2010 r. przyszło na 
świat już tylko 413 tys. noworodków. 

„Niska liczba urodzeń nie gwa-
rantuje prostej zastępowalności po-
koleń. Utrzymuje się okres depresji 
urodzeniowej. W 2010 r. współczyn-
nik dzietności wyniósł niespełna 1,4.  
W dalszym ciągu jest on niższy – o ok. 
0,75 pkt. – od wielkości optymalnej, 
określanej jako korzystna dla stabilne-
go rozwoju demograficznego. Najbar-
dziej korzystną sytuację demograficz-
ną określa dzietność kształtująca się 
na poziomie 2,1-2,15 pkt.” – czytamy  
w raporcie.

80% dzieci narodziło się w unormo-
wanych prawnie związkach. Jednak 
od 20 lat wzrasta liczba „pozamałżeń-
skich poczęć ”. „Na początku lat 90. ze 
związków pozamałżeńskich przycho-
dziło na świat ok. 6-7% noworodków, 
zaś w ostatnich latach 18-21%” – wyni-
ka z raportu. 

Pomimo spadku liczby porodów  
w Polsce, odnotowano dodatni przyrost 
naturalny ludności. Eksperci GUS sza-
cują, że urodziło się o ok. 15 tys. dzie-
ci więcej niż wyniosła liczba zgonów. 
Przeciętnie na każde 10 tys. ludności 
przybyły 4 osoby. Rok wcześniej współ-
czynnik ten równał się jednak 9, a na 
początku lat 90. było to ponad 40 osób. 

O 10% spadła liczba zawieranych 
małżeństw. W zeszłym roku zawarto 
207 tys. nowych związków małżeń-
skich, o 21 tys. mniej niż w roku po-
przednim. Małżeństwa wyznaniowe 
stanowiły w 2010 r. ok. 68% wszyst-
kich, zawieranych prawnie związków. 

„Wstępne dane wskazują, że w roku 
2011 rozwiodło się prawie 65 tys. par 
– o ponad 3 tys. więcej niż w 2010 r.” 
– czytamy. Mimo to co roku wzrasta 
ogólna liczba małżeństw. Obecnie wy-
nosi ona prawie 9 mln. 

„Ze wstępnych danych wynika, że  
w 2011 r. zmarło ok. 376 tys. osób, tj. 
o 2,5 tys. mniej niż w 2010 r.” – podaje 
GUS. Od 1999 r. współczynnik umie-
ralności utrzymuje się na podobnym 
poziomie, co może oznaczać jego 
stabilizację. 70% zgonów powodują 
choroby układu krążenia i nowotwory.  
W tym drugim przypadku niepokoi fakt, 
że co roku wzrasta liczba osób umiera-
jących z tego powodu.

W Polsce odnotowuje się zjawisko 
wysokiej nadumieralności mężczyzn. 
W młodszych grupach wieku (20-24 
lata) współczynnik zgonów dla męż-
czyzn jest nawet 4-krotnie wyższy niż 
dla kobiet, zaś w starszych grupach 
wiekowych – 3- i 2-krotnie wyższy. 
Pozytyw stanowi natomiast nieprze-
rwanie obserwowany trend malejącej 
umieralności niemowląt.

Św. Franciszek 
i św. Klara 
potrzebni  
od zaraz 

W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce 
ubyło ok. 20% zakonnic, dramatycz-
nie spada też liczba nowych powo-
łań – podaje „Rzeczpospolita”. Jeśli 
dalej tak pójdzie, to za kilkanaście 
lat polskie klasztory mogą się całko-
wicie wyludnić. 

W 1990 r. liczba zakonnic w zgro-
madzeniach czynnych zmniejszyła się  
o 70% (z niemal 24 tys. do 19,6 tys.), 
a w zakonach klauzurowych o 50-
60%. Spadek ten obserwuje się od lat, 
ale od 2000 r. znacznie przyspieszył.  
20 lat temu było niemal 1200 nowi-
cjuszek, czyli kobiet, które w różnych 
zgromadzeniach rozpoczynały szkołę 
życia zakonnego. W 2010 r. pozostało 
ich już 355. Do wielu klasztorów od kil-
ku lat nikt nowy nie wstąpił. 

– Te dane pokazują głęboki kryzys 
religijności, jaki dotknął Polskę. Widać 
to zresztą nie tylko w liczbie powołań 
zakonnych, ale szerzej, w całym po-
dejściu do życia. To wynik głębokich 
przemian kulturowych w polskim spo-
łeczeństwie – tłumaczą eksperci. 

Spośród ponad 19,5 tys. zakonnic  
w Polsce ok. 3200 to katechetki, a 1600 
pracuje z osobami chorymi. Siostry za-
konne prowadzą też 1156 przedszko-
li, żłobków, domów samotnych matek 
i innych placówek edukacyjnych oraz 
społecznych.

Znany ogromnej rzeszy internautów 
jako „Hiob” – bo takim pseudonimem 
posługuje się mieszkający w USA 
54-letni Piotr Jaskiernia – 30 stycznia 
odwiedził Bielsko-Białą. Pobyt w Pol-
sce jest częścią specjalnej pielgrzymki, 
którą przebywający od ponad 30 lat za 
Oceanem Polonus odbywa po ojczyź-
nie. 

Mieszkaniec Charleston w Karolinie 
Północnej przyznaje, że w zdomino-
wanych przez protestantyzm Stanach 
Zjednoczonych nauczył się na nowo 
patrzeć na swój katolicyzm, na nowo 
go doceniać i zgłębiać. Żeby umiejęt-
nie bronić swej wiary w konfrontacji z 

Ewangelizator-kierowca  
pielgrzymuje po Polsce

Kierowca 18-kołowej amerykańskiej ciężarówki z równą 
zręcznością prowadzi 36-tonowy pojazd, co posługuje 
się dowodami św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. 

argumentami różnych internautów, wy-
słuchał tysiące audiobooków. Dziś sam 
siebie nazywa apologetą katolickim. 
Pisze na kilku blogach, jest obecny na 
Twitterze i YouTube’ie, nie rozstaje się 
z laptopem i różańcem. – Zawsze szu-
kam nowych dróg, by dotrzeć z Dobrą 
Nowiną do kolejnych osób, stąd moja 
obecność w internecie – wyjaśnia. W 
jego polemikach i refleksjach nie bra-
kuje wnikliwych spostrzeżeń socjolo-
gicznych oraz argumentów zdradzają-
cych wiedzę filozoficzno-teologiczną. 
Nie ukrywa, że jest pod wrażeniem in-
ternetowych komentarzy i przemyśleń 
katolickiego księdza amerykańskiego, 

Roberta Barrona, a jego filmową serię 
– „Katolicyzm” uznaje za jeden z naj-
ważniejszych obrazów, jakie ostatnio 
powstały. Chętnie pisze o „zakładzie 
Pascala”, kosmologii Laplace’a czy 
dowodach św. Tomasza z Akwinu. Nie 
stroni od polemik na temat interpreta-
cji konkretnych fragmentów Biblii. Nie 
tylko prowadzi pouczające i pełne re-
ligijnego żaru rozmowy na stronach 
internetowych, ale także dzieli się 
wiedzą o wielkich „truckach”. Jadąc  
amerykańskimi autostradami, modli się  
z internautami, rozmawia o żywej rela-
cji z Bogiem. W niedzielę zawsze za-
trzymuje się na Mszę św.
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zadanie:

W minionym tygodniu obchodziliśmy 
święto Ofiarowania Pańskiego.

KĄCIK
DLA DZIECI

Rozwiąż test. Litery przy poprawnych 
odpowiedziach, czytane po kolei,  
utworzą hasło. 

1. Święto Ofiarowania Pańskiego  
obchodzimy:
S  1 stycznia
A  w pierwszą niedzielę stycznia
G  2 lutego

2. Po ilu dniach od Narodzenia Pań- 
skiego miało miejsce Ofiarowanie  
Pana Jezusa w świątyni?
Y  po dziesięciu 
N  po pięćdziesięciu 
R  po czterdziestu

3. Jak inaczej (w Polsce) nazywamy 
święto Ofiarowania Pańskiego?
N  Matki Bożej Siewnej
O  Matki Bożej Gromnicznej
M  Matki Bożej Śnieżnej

4. Od 1997 r. 2 lutego obchodzimy  
również:
E  Światowy Dzień Chorego
M  Dzień Życia Konsekrowanego 
A  Dzień Życia

5. Z czyjej inicjatywy obchodzimy  
ten dzień (odp. w pkt. 4)?
P  papieża Benedykta XVI
N  bł. Jana Pawła II, papieża 
E  papieża Jana Pawła I

6. Wraz ze świętem Ofiarowania Pań-
skiego kończy się tradycyjnie okres:
I  śpiewania kolęd 
I  śpiewania pastorałek
O  śpiewania pieśni o tematyce  
  maryjnej

7. Kolor szat liturgicznych obowiązujący 
tego dnia to:
N  zielony
S  czerwony
C  biały

8. Jakie prorocze słowa wypowiedział 
Symeon, gdy wziął na swoje ręce Pana 
Jezusa?
A  „Światłość na oświecenie pogan  
  i na chwałę Izraela”
J  „Żniwo wprawdzie wielkie,  
  ale robotników mało”
G  „Paś baranki moje”

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Bądź dobrym mężem
Okazuj szacunek i miłość swojej 

żonie. Nie wstydź się swoich uczuć 
przed dziećmi. One są dobrymi ob-
serwatorami i uważnie patrzą na rela-
cję pomiędzy rodzicami. Wyrażaj swe 
uczucia przez słowa i gesty. To dla 
dzieci ważna lekcja tego, jak wygląda 
prawdziwa miłość.

Bądź autentyczny
To znaczy bądź normalnym czło-

wiekiem. Nie udawaj przed dziećmi, 
że znasz się na wszystkim najlepiej. 
Nie udawaj nieomylnego. Powinieneś 
umieć powiedzieć „przepraszam”, je-
śli pomylisz się lub źle postąpisz. Po-
każ, że masz słabości, ale też, że sta-
rasz się je pokonywać. Pokaż, że są 
dziedziny, w których naprawdę jesteś 
dobry i możesz zaimponować. Mów 
dzieciom o swoich rozterkach i proś je 
o radę.  

Nieustannie się rozwijaj
Inwestuj nie tylko w rozwój zawodo-

wy, ale i w to, co umacnia twoje mał-
żeństwo i twoją rodzinę. Nie zaniedbuj 
troski o swoje życie duchowe.  

Bądź dostępny
Dobrze zastanów się za każdym ra-

zem, kiedy dziecko przyjdzie do ciebie 
z jakąś sprawą, a ty chcesz mu od-
mówić pomocy. Zdarzają się sytuacje,  
w których nie będziesz miał czasu, 
jednak musisz pamiętać, iż odmawia-
jąc, przekazujesz swojemu dziecku, że 
inne sprawy są ważniejsze od niego. 
Zrób wszystko, co jest możliwe, aby 
mieć dla niego czas, zwłaszcza wtedy, 
gdy potrzebuje pomocy.

Zaplanuj specjalny, osobisty 
czas dla dziecka

W ten sposób pokażesz mu, że jest 
dla ciebie kimś ważnym. Zobaczysz, 
ile rzeczy ma ci do powiedzenia!  
Odnoś się do niego jak do kogoś 
szczególnego, a nie jak do dziecka. 

Słuchaj uważnie
Kiedy twoje dziecko opowiada Ci coś 

ważnego o sobie, słuchaj bardzo uważ-
nie. Postaraj się wczuć w jego sytuację. 
Nie przerywaj, nie udzielaj porad, chy-
ba że o nie poprosi. Kiedy będziesz do-
brym słuchaczem, opowie ci o napraw-
dę ważnych i osobistych sprawach. 

Wejdź w świat dziecka
Spróbuj poznać jego rówieśników. 

W tym celu możesz wybrać się jako 
opiekun na wycieczkę. Poznaj jego 
kolegów i koleżanki z sąsiedztwa. 
Wiele dzieci zawiera dziś znajomości 
internetowe. Rozmawiaj z dzieckiem 
o tym, co łączy je z „przyjaciółmi”. Nie 
bądź osądzający, ale zainteresowany  
i chętny do pomocy. Chwal dziecko za 
wszystko, za co możesz pochwalić.

Pokaż im swój świat
Pokaż dzieciom, na czym polega 

twoja praca, weź je ze sobą do biura. 
Przedstaw swojego szefa – to im poka-
że, że też jesteś od kogoś zależny. Nie 
ukrywaj swojej modlitwy. Pozwól dzie-
ciom zobaczyć, że też się modlisz. Za-
chęć je, aby czasem modliły się z tobą. 
Dziel z nimi swoje hobby, jeśli możesz 
róbcie to razem. Zabieraj je do kościo-
ła, na zakupy, do pracy w ogrodzie i na 
mecz – wszędzie, gdzie tylko możesz.

Pamiętaj o prezentach
Kiedy wyjeżdżasz na kilka dni lub 

dłużej, postaraj się przywieźć jakiś 
drobiazg. Pamiętaj o ich rocznicach  
i ważnych wydarzeniach. Nie chodzi tu 
o drogie prezenty, ale o przekaz infor-
macji: „pamiętałem o Tobie, jesteś dla 
mnie kimś szczególnym”.

Nie wstydź się swoich uczuć
Nawet starsze dzieci lubią, gdy się 

im okazuje uczucia, jeśli  mają pew-
ność, że są autentyczne. Okazywanie 
uczuć w gronie rówieśników może być 
dla nich krępujące, ale prywatnie czę-
sto lubią być przytulane.

Sposoby na dobrą relację z dzieckiem
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V Niedziela Zwykła, 5 lutego 2012 r.
1. Dziś przypada I niedziela lutego. Nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-

wione o godz. 17.00. Po nim odbędzie się procesja eucharystyczna wewnątrz 
świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie 
wspólnoty parafialne o udział w procesji.

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

3. Światowy Dzień Chorych będziemy obchodzili w naszej parafii w najbliższą 
sobotę, 11 lutego. Tego dnia zapraszamy wszystkie osoby w podeszłym 
wieku i chore na Mszę św. o godz. 10.00. Prosimy wolontariuszy o pomoc 
w dowiezieniu do kościoła osób, które same nie będą mogły przybyć na tę 
uroczystość.

4. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w poniedziałek, 6 lutego, wspomnienie świętych męczenników:  

  Pawła Miki i Towarzyszy;
 - w piątek, 10 lutego, wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia 

błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  
oraz zawodowym.

5. Trwa wizyta duszpasterska. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny  
mieszkające przy następujących ulicach:

  poniedziałek, 6 lutego – ul. Rumiana 2 do 50 (numery parzyste);
  wtorek, 7 lutego – ul. Rumiana 52 do 98 (numery parzyste);
  środa, 8 lutego – ul. Rumiana 57 do 91 (numery nieparzyste);
  czwartek, 9 lutego – ul. Rumiana 106 do końca (numery parzyste)  

      oraz 93 do końca (numery nieparzyste);
  piątek, 10 lutego – ul. Kosiarzy 7 do 33 (numery nieparzyste)  

        oraz nr 35 kl. I i II;
  sobota, 11 lutego – ul. Kosiarzy 14 do 32 (numery parzyste),  

         nr 35 kl. III i IV oraz nr 37 kl. I-IV.
6. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych 

parafian: 
 - śp. Krystynę Halinę Denkę,
 - śp. Tadeusza Józefa Pyzla,
 - śp. Teresę Ceranowską.
 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  
Amen.

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

MODLITWA SERCA

Zostań  
ze mną,  
Panie
Zostań ze mną, Panie,
bo konieczna jest mi Twoja obecność,
żeby nie zapomnieć o Tobie.
Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie.

Zostań ze mną, Panie, bo jestem słaby.
Potrzebuję Twojej siły, ażeby nie upaść.
Bez Ciebie nie ma we mnie gorliwości.

Zostań ze mną, Panie, 
bo tylko Ty jesteś moim światłem.
Ukaż mi Twoją wolę, abym usłyszał 
Twój głos i poszedł za nim.

Zostań ze mną, abym był Tobie wierny.
Moja biedna dusza pragnie być  
dla Ciebie miejscem pocieszenia.

Zostań ze mną, Panie, bo robi się  
późno i dzień się już nachylił.
Życie przemija,  
wieczność się przybliża…
Trzeba odnowić moje siły,  
abym nie ustał w drodze.

Zostań ze mną, Panie, bo tak Cię  
potrzebuję w tej nocy życia pełnej nie-
bezpieczeństw. Nie żądam pocieszeń 
Boskich, bom na nie nie zasłużył,
ale proszę o dar Twojej obecności.

O tak, Panie, proszę Cię,  
zostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam,
Twojej miłości, Twojej łaski, Twojego 
Ducha.
Kocham Cię i proszę o jedną tylko na-
grodę, żebym Cię kochał coraz więcej.

Amen.

(Ojciec Pio, Revue de Rosaire, lipiec 1973 r.)


