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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 24,32

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas  
mówisz.

EWANGELIA 
Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało  
w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam sta-
nął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że 
widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 
się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, że Ja mam. 
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 3,13-15.17-19
Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka 
i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy 
jednak wydaliście Go i zaparliście się Go 
przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. 
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego,  
a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.  
Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił 
Go z martwych, czego my jesteśmy świad-
kami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście 
w nieświadomości, tak samo jak zwierzchni-
cy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co 
zapowiedział przez usta wszystkich proro-
ków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. 
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy 
wasze zostały zgładzone.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 4,2.4-9

REFREN:  
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
lub: Alleluja

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj  
moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan 
swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć 
bezpiecznie.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 2,1-5a

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żeby-
ście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrze-
szył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa 
Chrystusa sprawiedliwego. 
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za na-
sze grzechy i nie tylko za nasze, lecz rów-
nież za grzechy całego świata. 
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli 
zachowujemy Jego przykazania. 
Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego 
przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 
prawdy. 
Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym na-
prawdę miłość Boża jest doskonała.
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Przy tych słowach pokazał im swoje ręce  
i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: 
Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec 
nich. Potem rzekł do nich: To właśnie zna-
czyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, począwszy od 
Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Oto słowo Pańskie.

Po mobilizacji świątecznej, wielkosobotnim święceniu pokarmów, porannej 
rezurekcji i święcie miłosierdzia powoli wracamy do „normalnego” porządku. 
Można by przypuszczać, że do następnej Wielkanocy mamy spokój. 

Jezus staje pośród uczniów, aby oświecić ich umysły, aby zatrwożonym 
dodać odwagi: „Pokój wam..., musi się wszystko wypełnić”. 

Co ma się wypełnić w naszym życiu? Jakie owoce ma spowodować we 
mnie zmartwychwstanie Jezusa? 

Dzisiejsze Słowo – Dobra Nowina nie zostawia nam wątpliwości: „Jeśli-
by nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa, 
Ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 2,2). „W imię Jego głoszone bę-
dzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów” (Łk 24,47). „Nawróćcie się, aby 
wasze grzechy zostały zgładzone” (Dz 3,19). 

Dobra Nowina wypełni się w naszym życiu, gdy odpowiemy na miłość Je-
zusa, zachowując Jego naukę. 

Czy świadczę o Jezusie poprzez swoje nawrócenie? Czy w życiu moim 
znajdzie się miejsce na słowo Jezusa? „Pokój wam!”
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OTWARTE SPOTKANIA BIBLIJNE Opracowali: Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Czego uczy nas Pismo Święte  
o dawaniu, oszczędzaniu,  
wydawaniu pieniędzy, pracy  
i stylu życia? 

– studium biblijne, spotkanie1 cd.
Z ekonomią Królestwa Bożego jest podobnie jak z siłą grawitacji – nie widać 

jej, ale działa. Gdybyśmy się rzucili w dół z wysokiego budynku, to pomimo że 
siły grawitacji nie widzimy, przyciągnie nas do ziemi i zrobimy sobie krzywdę. 
Podobnie rzecz się ma z ekonomią Królestwa Bożego: konsekwencje nieznajo-
mości i łamania biblijnych zasad zarządzania finansami dla wielu ludzi mogą być 
tragiczne. 

Czy nam się to podoba czy nie, konsumpcyjny styl życia wdziera się do na-
szych domów poprzez telewizję, internet, reklamę. W Piśmie Świętym czytamy: 
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez od-
nawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2). Czy to biblijne ostrzeże-
nie traktujemy poważnie? Wielu z nas z radością powiela w swoim życiu wzorce 
tego świata: „Czyta horoskopy, w które mówi, że nie wierzy, ale nie czyta Biblii, 
w którą podobno wierzy”! 

Czytanie Pisma Świętego i poznanie zasad Bożej ekonomii ma znaczenie dla 
każdego chrześcijanina, ponieważ pieniądze w istotny sposób wpływają na życie 
doczesne, a jeszcze bardziej znacząco na życie wieczne:

- pieniądze rywalizują z Bogiem o serce człowieka;
- pieniądze rywalizują o relację z drugim człowiekiem – ok. 75% rozwodzących 

się na Zachodzie małżeństw jako przyczyny rozstania podaje kwestie finansowe;
- Mammon, czyli bożek pieniędzy, wprowadza w błąd wielu ludzi co do celu  

i sensu życia, przekonując, że pieniądze są najważniejsze i że życie polega na 
ich zdobywaniu i gromadzeniu;

- w wielu wersetach Pismo Święte mówi o zarządzaniu pieniędzmi i posiadaniu 
rzeczy. Znajdziemy ich w Biblii ponad 2 tysiące. Czy znamy chociaż 10%, czyli 
200 biblijnych wersów mówiących na temat pieniędzy i zarządzania nimi, a może 
jedynie 1%, czyli 20 takich fragmentów?

Na czym polega Boża 
ekonomia?

Opiera się na akceptacji Bożej woli, Bo-
żego obdarowania, na uznaniu faktu, że 
to Bóg jest Panem i Stwórcą wszystkie-
go. On z miłości i za darmo obdarowuje, 
kogo chce, jak chce i kiedy chce. Zatem 
to Bóg jest właścicielem, a my jedynie 
zarządzamy dobrami doczesnymi. Każ-
dy z nas tylko „przez chwilę” przebywa na 
tej ziemi, a po nas przychodzi następne 
pokolenie i przejmuje zarząd nad tym, co 
dzisiaj uważamy za swoje. Gdyby to do 
nas należała własność tego, co nas tak 
bardzo absorbuje i czym się otaczamy, 
moglibyśmy te dobra zabrać ze sobą do 
wieczności. A jednak każdy, kto odchodzi 
do Domu Ojca, zostawia wszystko, cze-
kają na niego tylko „skarby zgromadzone 
w niebie”. 

Czego zatem Bóg od nas, zarządców 
swojej własności, oczekuje? – WIERNO-
ŚCI. Zostajemy obdarowani przez Boga 
bogactwem lub ubóstwem według Jego 
planu i woli, aby zdać egzamin z wier- 

ności. Polega ona na odpowiedzialności  
w realizowaniu woli Właściciela. Nie-
zależnie od obdarowania: ubogi czy 
bogaty – zostałem wezwany do by-
cia wiernym w małych sprawach.  
Te małe sprawy stanowią pieniądze: 
codzienne wydatki, roztropne oszczę-
dzanie i hojne dzielenie się z innymi. 
Nie stan posiadania decyduje o bogo-
bojności, ale nasz stosunek do rzeczy 
materialnych, nastawienie do pienię-
dzy: czy pieniądze nam służą, czy to 
my im służymy?  

Podstawowe różnice pomiędzy 
Bożą i ludzką ekonomią

1. EKONOMIA
Bóg obdarowuje, bo nas kocha – daje 

nam wszystko za darmo i zaspokaja na-
sze potrzeby. W świecie natomiast obo-
wiązuje zasada kupna i sprzedaży. Świat 
uczy nas i przekonuje, że wszystko za-
leży od naszej zaradności – przestajemy 
doceniać to, za co nie musimy płacić!

2. PRACA
Bóg stworzył pracę dla naszego dobra, 

poprzez pracę kształtujemy charakter 
i budujemy Królestwo Boże. W świecie 
natomiast tyle ona jest warta, ile możemy 
dzięki niej zarobić. Świat uczy nas mini-
mum wysiłku, a maksimum zysku!

3. WYDAWANIE PIENIĘDZY
Bóg oczekuje wierności w małych 

sprawach, można sparafrazować: „na 
podstawie wydatków będziemy sądze-
ni”. To stawia nas w odpowiedzialności 
przed Bogiem za wszystkie decyzje do-
tyczące wydawania pieniędzy. 

Świat z kolei zachęca do życia tu  
i teraz, według zasady „carpe diem”, do 
wydawania pieniędzy, kiedy się chce, na 
co się chce i ile się chce – nie ma limi-
tów, przecież można wziąć kredyt!

 
4. DAWANIE

Bóg kocha bezinteresownie. „On, któ-
ry nawet własnego Syna nie oszczę-
dził, ale Go za nas wszystkich wydał, 
jakże miałby wraz z Nim wszystkiego 
nam nie darować” (Rz 8,32)? Bóg nie 
tylko daje z miłości to, czego potrzebu-
jemy, ale też spłaca nasze długi – grze-
chy (poniósł śmierć na krzyżu). 

Wszystko to otrzymujemy za darmo. 
Jedyną motywacją Boga jest miłość. 
Świat też umie dawać, ale … aby w za-
mian dostać więcej. Psychologia ludzka 
uczy reguły wzajemności: „dawaj, a do-
staniesz więcej”!

5. OSZCZĘDZANIE
Tylko Bóg zna przyszłość. Nie wiemy, 

co przyniesie jutrzejszy dzień, zatem 
roztropność dodana do wierności to 
podstawowe cechy dobrego zarządcy. 
Świat podpowiada zaś inne rozwiąza-
nia: potrzebę gromadzenia bogactw, 
aby być jak Bóg, lub inną skrajność: ży-
cie na kredyt, bo liczy się dzisiaj.

Boża ekonomia przeciwstawia się 
ludzkiej chciwości. Uczy nas pracowite-
go życia na miarę naszych potrzeb, uczy 
roztropnego myślenia o przyszłości i uf-
ności, że to Bóg zapewnia bezpieczeń-
stwo. Boża ekonomia to hojność, która 
nie spodziewa się niczego w zamian, 
nawet wdzięczności. Boża ekonomia 
oznacza luksus należenia do Chrystu-
sa, który obdarowuje tym, co bezcenne: 
daje WOLNOŚĆ.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie
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PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

Siedem darów
Ducha Świętego
Często wydaje nam się, że nie jesteśmy zdolni żyć 
w zgodzie z wolą Bożą ani zrealizować powołania, 
jakim jest osobista świętość. Z pomocą przychodzi 
nam siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, 
rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności  
i bojaźni Bożej. To one pomagają nam pokonać ludz-
kie słabości, wnoszą Boskie światło w rozpoznanie, 
pragnienie i działanie zgodnie z Bożym zamysłem.

2. DAR 
ROZUMU

«(…) Dalej, podobne jest królestwo 
niebieskie do sieci, zarzuconej w mo-
rze i zagarniającej ryby wszelkiego 
rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli 
ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali 
w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 
przy końcu świata: wyjdą aniołowie, 
wyłączą złych spośród sprawiedliwych 
i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów.»

/Mt.13, 47-50/

Co oznacza dar rozumu?
Dar rozumu to dar panowania nad uczu-

ciami, uporządkowania naszych uczuć. 
Obrazuje go przypowieść o sieci, w któ-
rej łowiona ryba to chrześcijanin (każdy  
z nas, każdy, kto został ochrzczony); ry-
bakiem jest Jezus, a siecią – Pismo Świę-
te. Jezus łowi nas Słowem Bożym. Po po-
łowie okazuje się, że zmieszały się ryby 
trujące z jadalnymi, czyli mamy chrześci-
jan niestrawnych i smacznych. 

Chrześcijanin smaczny, strawny to ten, 
który panuje nad emocjami, to ten, który 
dysponuje darem rozumu. 

Chrześcijanin niestrawny to ten, który 
nad uczuciami nie panuje. Raz zachowuje 
się tak, a innym razem tak; raz wybucha, 
a przy innej okazji jeszcze inaczej reagu-
je. Po prostu nie da się go strawić, można 
się wręcz otruć.

Problem z darem rozumu tkwi w tym, 
że każdemu się zdaje, iż go posiada. Czy 
przyzna się ktoś, że go nie ma? Oczy-
wiście, każdy otrzymał rozum, ale jak 
pokazuje przypowieść – niestrawnych 

chrześcijan znajdzie się wielu. Dlacze-
go? Ponieważ nie każdy tego rozumu 
używa. 

Chrystus pokazał nam podczas swojej 
Męki, co znaczy dar rozumu. Przez cały 
czas okrutnego cierpienia na Golgocie 
panował nad swymi emocjami. Panował 
nad nimi, począwszy od Ogrójca: gdy 
przyszedł do Niego Judasz i pocałował 
Go; gdy spotkał się oczami z Piotrem, któ-
ry się Go zaparł; gdy milczał, wysłuchując 
niesłusznych oskarżeń i bluźnierstw; gdy 
szyderczo wołali do Niego: „zejdź z krzy-
ża, jeśli jesteś Mesjaszem!”. Jezus posłu-
giwał się darem rozumu do końca. 

Człowiek natomiast pokazał na Gol-
gocie szczyt braku rozumu – kompletną  

Czym są dary Ducha Świętego? Do czego ich potrzebujemy? Co oznacza-
ją poszczególne dary, skoro wydaje się, że na pozór nie różnią się od siebie, 
np. dar mądrości, rozumu, umiejętności? By lepiej to pojąć, pragniemy po-
dzielić się treścią niezwykle ciekawej konferencji, którą – na podstawie książki  
o. M. Wołoszyna pt.: „7 darów Ducha” i w oparciu o mądrość Słowa Bożego, 
zawartą w przypowieściach z Ewangelii według św. Mateusza – poprowadził 
o. Remigiusz Recław (SJ).

PanieJezu Chryste, który jesteś Tajemnicą, 
proszę Cię o otwartość moich uczuć na przemianę.
Proszę Cię, spraw, abym nie hołdował moim uczuciom 
i nie uważał, że one są najważniejsze na świecie.
Otwórz mnie, abym przestał patrzeć na swoje uczucia  
jak na drugiego boga.
Chcę, żebyś Ty, Jezu, był moim jedynym Bogiem, którego słucham.
Proszę Cię Jezu, daj mi swojego Ducha, 
po to, żebym był w stanie przyjąć dar rozumu.
Nie boję się prosić: daj mi rozum, bo go nie mam.
Proszę Cię, daj mi swojego Ducha – Ducha rozumu.
Jezu, proszę Cię spraw, abym był chrześcijaninem jadalnym.
Panie, proszę Cię, abym był rybą jadalną, strawną, 
abym nie powodował bólu żołądka u innych, 
abym nie zatruwał mojego środowiska, innych ryb 
i Ciebie Boże Prawdziwy, którego nie mogę pojąć.
Spraw, aby wszyscy przebywali ze mną z przyjemnością, 
dlatego że panuję nad emocjami, panuję nad uczuciami, 
używając daru rozumu, który chcesz mi dawać nieustannie.

***W kolejnych numerach „Klimatów” pragniemy podzielić się dalszymi fragmen-
tami tej bogatej w refleksje i inspiracje konferencji. 
Zachęcamy do pełnej lektury. Za tydzień o… darze rady.

nieumiejętność panowania nad emocja-
mi: najwyższy kapłan, który rozdziera 
szaty, okrzyki: „zbluźnił!”, „precz z Nim!”, 
„nie tego, ale Barabasza!”, „umywam so-
bie ręce”, „jeśli jest Mesjaszem, niech zej-
dzie z krzyża!” i wiele tym podobnych.

To niezwykła tajemnica, że Chrystus, 
jako wspaniały lekarz, który leczył ziem-
skie choroby i wypędzał złe duchy…, nie 
mógł jednak dać człowiekowi rozumu! 
Choć próbował. Rozmawiał, nauczał, ale 
nie udało Mu się wlać ludziom rozumu. 
Ten, który daje Ducha Świętego, nie po-
trafił przekazać rozumu. Dlaczego? Po-
nieważ my, ludzie, uznajemy swoje emo-
cje, odczucia za święte. Pozwalamy, by 
szatan konsekrował nam nasze uczucia. 
Co więcej, nasze postępowanie według 
uczuć nazywamy postępowaniem ro-
zumnym. Jezus nie daje rady przebić się 
przez to swoją łaską.

Jeżeli uznajemy w swoim życiu, że „ja 
już nie potrzebuję zmiany, mam patent na 
swoje życie, ja już nie chcę czegoś nowe-
go”, to znaczy, że nasze uczucia zostały 
już zakonsekrowane. Moja blokada powo-
duje, że Chrystus nie ma do mnie dostępu 
i nie może mi ofiarować daru rozumu.  

Ten dar bardzo nam się przydaje, gdy 
stajemy przed wstrząsającymi sytuacjami 
(z których albo możemy wyjść cało, albo 
zbłądzić), np. podczas kłótni, sporu. Wte-
dy szczególnie potrzebujemy daru rozu-
mu, który pozwala nam patrzeć na różne 
wydarzenia z dystansu, po prostu używać 
rozumu, a nie tylko uczuć.
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SALONIK
WILANOWSKI

ZAPRASZA NA  
KWIETNIOWY  

POKAZ  SZTUKI
PREZENTUJEMY 

ZBIOROWĄ WYSTAWĘ  PRAC  
O TEMATYCE  SAKRALNEJ, 
NAWIĄZUJĄCEJ  DO  ŚWIĄT  

WIELKANOCNYCH.

MODLITWA 
UWIELBIENIA

Parafialna grupa Odnowy 
w Duchu Świętym zapra-
sza na modlitwę uwielbie-
nia – w piątek, 27 kwietnia, 
o godz. 19.00. 

Spotkanie modlitewne od-
będzie się w sali nad Saloni-
kiem (w dzwonnicy). 

Łaska, której doświad-
czamy we wspólnocie, to 
poznanie miłości Boga. 
Zapraszamy na spotkanie 
modlitewne, gdzie przeży-
wamy żywą więź z Jezusem 
i Duchem Świętym poprzez 
uwielbienie, dziękczynienie  
i rozważanie Słowa Bożego.

Zapraszamy do wspólnej  
               modlitwy!

El Greco, Zesłanie Ducha 
Świętego, 1596 - 1600, 

Muzeum Prado.

Rekolekcje radiowe w codzienności
Aby być czegoś świadkiem, trze-

ba samemu tego doświadczyć. Aby 
móc świadczyć o miłości Bożej, 
trzeba jej najpierw doświadczyć 
osobiście, na płaszczyźnie wła-
snego serca. Każde rekolekcje są 
właśnie zaproszeniem do takiego 
doświadczania.

Rozpoczęły się zapisy na ignacjańskie rekolekcje  
radiowe, organizowane przez warszawską Wspólnotę  
Życia Chrześcijańskiego oraz Radio Warszawa 106,2 FM.  
Hasło rekolekcyjnej drogi stanowią słowa: 

„Bóg działa bez rozgłosu”
Wszystko otworzy uroczysta Msza Święta – w niedzie-

lę, 29 kwietnia, o godz. 16.00, w dolnym kościele przy 
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. 

Tego dnia – o godz. 22.00 – na antenie Radia War-
szawa 106,2 FM zostanie wygłoszona pierwsza konfe-
rencja.

Rekolekcje potrwają do 27 maja. 
Propozycję udziału w nich kieruje się do tych, którzy: 

pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą, 
odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem, chcą 

uczyć się właściwego podejmowania decyzji i ich reali-
zacji. Propozycja obejmuje również te osoby, które po-
znały już „smak” rekolekcji według św. Ignacego i chcą 
kontynuować tę drogę w codzienności. 

Informacje o rekolekcjach oraz formularze zgłoszenio-
we można znaleźć na stronie: www.wzch.org.pl/radiowe 
oraz w sekretariacie Radia Warszawa (ul. Floriańska 3)  
i w portierni Kolegium Ojców Jezuitów (ul. Rakowiecka 61).  
Zapisy przyjmowane są do 24 kwietnia. 

Gorąco zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach, 
czerpiąc z naszego ubiegłorocznego doświadczenia. 
Obyśmy w naszym życiu zawsze umieli rozpoznać przy-
chodzącego Boga i pozwalali Mu dzielić naszą codzien-
ność.

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

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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„Z wielkim wzruszeniem, w jedności modlitwy i nadziei” 
– Giulio Andreotti, 22 grudnia 1984 r. 

„Grób Jerzego, obecność ludzi, kwiaty – to lawina pragnie-
nia Boga, której nic nie zatrzyma” 

– S. St. OFM z Nazaretu, 3 maja 1985 r. 

„Bogu niech będą dzięki także za rzeczy trudne i niepojęte. 
Obyśmy byli wierni jak Ksiądz Jerzy” 

– maturzyści z księdzem (woj. lubelskie), maj 1985 r. 

„Budziłeś nas za życia do Bożego obowiązku, prawdziwe-
go patriotyzmu… i zobowiązujesz przez swe męczeństwo. 
Wytrwamy”                          – pielgrzymi, listopad 1985 r. 

„My Włosi, lekarze katoliccy z rodzinami, zabieramy ze 
sobą w sercach, wśród najbardziej znaczących wspomnień 
z naszej podróży do szlachetnego narodu polskiego, rów-
nież ten kościół św. Stanisława, a nade wszystko obraz 
grobu, który zawiera śmiertelne szczątki Najgodniejszego 
Kapłana zamordowanego ze względu na Jego miłość do 
człowieka cierpiącego... Życzymy sobie tego wszyscy i spo-
dziewany się, że kiedy Opatrzność będzie chciała – czcić 
go będziemy także na ołtarzach” 

– arcybiskup Florenzo Angelini (Watykan), 
lekarze włoscy, sierpień 1985 r. 

„Bóg nawet na liniach krzywych potrafi pisać prosto – niech 
się objawia Jego wola w śmierci Księdza Jerzego” 

– pielgrzymi z diecezji tarnowskiej 
z ks. proboszczem, wrzesień 1985 r. 

„Poruszony głęboką pobożnością, ja i moi uczniowie z No-
rymbergii, życzymy narodowi polskiemu rozwiązania jego 
trudnych problemów. Modlę się za ten naród” 

– ewangelicki nauczyciel religii Peter S., sierpień.

„Księże Jerzy, będę się za Ciebie modlił, żebyś został świętym”                      
– Mariusz z klasy IV, czerwiec 1986 r.

„Księże Jerzy, proszę Ciebie o nawrócenie mojego męża  
z nałogu pijaństwa”                                         – maj 1986 r.

„Księże Jerzy, wyjednaj zbawienie naszej ukochanej babu-
ni, wszak wszystko teraz możesz u Boga – pamiętaj!” 

– wnuczka Krystyna, czerwiec 1986 r. 

„Przyjacielu! Kapłanie! Dopisałeś swoje imię do polskich 
męczenników. Sprawdzaj teraz, czy już ziarno pszenicy ob-
umarło, by przynieść plon dobra, miłości, prawdy, wolności. 
W dniu czternastej rocznicy święceń kapłańskich, po od-
byciu pielgrzymki do Bydgoszczy, Górska, Tamy na Wiśle 
pod Włocławkiem”                     – koledzy, 28 maja 1986 r. 

„Polonia amerykańska patrzy, modli się, czeka” 
– kard. Leonard F. Chrobol, lipiec 1986 r. 

„Przyszedłem, zobaczyłem, zaczynam rozumieć” 
– turysta z Czechosłowacji, sierpień 1986 r. 

„Boże, daj mi Jego wierność!” 
– ks. Andrzej, sierpień 1986 r. 

„Mówiłeś do Tysięcy, przemawiasz do Milionów” 
– pielgrzymi z Konina, październik 1986 r. 

„Na klęczkach”           – ks. Jan Zieja, październik 1986 r. 

„Dopiero staję u progu, próbuję pojąć istotę zjawiska  
POWROTÓW. Świta mi jedynie, że istotnie zło można zwy-
ciężyć dobrem. Jeżdżę na Żoliborz…, ustawiam się w tłu-
mie i choć modlić się nie umiem, czuję przymus czynienia 
DOBRZE. W pracy bywam chyba lepsza” 

– lekarz medycyny.

„Drogi Księże Popiełuszko, doprowadziłeś nas ku Tobie, 
doprowadź nas wszystkich do Jezusa” 

– pielgrzymi z Francji, grudzień 1986 r. 

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko – jako męczennik – jest dla 
świata symbolem odwagi i prawości sumienia. O Jego be-
atyfikację modlą się teraz w Ameryce synowie i córki Pol-
ski. Kochają Go chrześcijanie i Żydzi…” 

– Edward Koch, burmistrz Nowego Jorku, 
27 stycznia 1987 r. 

Przygotował Krzysztof Kanabus23 kwietnia 
Imieniny bł. ks. Jerzego  
Popiełuszki
Wpisy z Księgi Pamiątkowej, umieszczone w pierwszych 
latach po morderstwie kapłana:
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Będzie to radosny czas wielbienia 
Boga śpiewem i tańcem, słuchania 
świadectw o spotkaniu z Bogiem ży-
wym i działającym w codzienności,  
a także okazja do wspólnej modlitwy 
i refleksji osobistej oraz rozmów indy-
widualnych czy sakramentu spowiedzi. 
Program spotkania został przygoto-
wany i zostanie poprowadzony przez 
Ruch Światło-Życie, Odnowę w Duchu 
Świętym oraz Wspólnotę Emmanuel 
i Wspólnotę Chemin Neuf. Na zakoń-
czenie – o godz. 19.00 – kard. Kazi-
mierz Nycz, metropolita warszawski, 
udzieli pasterskiego błogosławieństwa 
zgromadzonym na placu i w całej War-
szawie. 

– Ponieważ znaczna część naszego 
społeczeństwa nie spodziewa się zna-
leźć w kościele czegoś, co może ich 
zainteresować, co może mieć jakiekol-
wiek znaczenie dla ich życia, dlatego 
wychodzimy na ulicę, by na nowo gło-
sić Ewangelię jako Dobrą Nowinę, Ra-
dosną Nowinę, by powiedzieć o Jezu-
sie Chrystusie, który realnie wkroczył 
w nasze życie i nadał mu nowy sens. 
Chcemy naszym śpiewem, marszem 
pokazać, kim dla nas jest Jezus Chry-
stus. Chcemy opowiadać o naszym 
życiu, które stało się inne, radosne, 
wolne od lęków, pełne nadziei na przy-
szłość dzięki Jezusowi Chrystusowi. 
Nasze drogi były różne i na różnych 
drogach spotkaliśmy Boga. Dlatego  
i nasz marsz pójdzie różnymi drogami 
Warszawy, każdy z innym kolorytem 

śpiewów, bo nadal się różnimy, choć 
tego samego Chrystusa spotkaliśmy. 
On nie niszczy w nas naszej indywi-
dualności, a Kościół jest bogaty przez 
różnorodność swoich członków. Chce-
my o tym powiedzieć innym nie tyle 
słowami, co po prostu sobą – powie-
dział jeden z uczestników marszu.

WIECZÓR Z JEZUSEM
(spotkanie ewangelizacyjne)
– program – 22.04. 2012:

- godz. 14.30 – Eucharystia w kościele 
św. Aleksandra (pl. Trzech Krzyży);

- godz. 15.00 – Eucharystia w kościo-
łach: św. Augustyna (ul. Nowolipki), 
Nawiedzenia NMP (ul. Przyrynek);

- ok. godz. 16.00 – z ww. miejsc wy-
ruszają pochody w kierunku Placu 
Zamkowego;

- godz. 16.30 – rozpoczęcie programu 
na Placu Zamkowym: śpiew, taniec, 
oczekiwanie na przybycie grup Mar-
szu Gwiaździstego;

- godz. 17.00 – początek Wieczoru  
z Jezusem, powitanie zgromadzo-
nych przez kard. Kazimierza Nycza;

- godz. 17.20 – świadectwa, śpiewy, 
modlitwa Ruchu Światło-Życie;

- godz. 17.45 – świadectwa, śpiewy, 
modlitwa Odnowy w Duchu Świętym;

- godz. 18.05 – Wspólnota Emmanuel, 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, orędzie kard. Kazimierza Nycza  
i błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem;

- godz. 19.00 – zakończenie.

Jaki  
jest  
papież?

Benedykt XVI 
to jeden z najbar-
dziej pokornych 
papieży. Dla nie-
go brak przemo-
cy i miłość oznaczają największą 
siłę, która może przemieniać świat. 
Wraz z nim papiestwo pozbywa się 
fałszywych atrybutów dążenia do 
władzy. Jest jednym z tych, którzy 
domagają się od swego Kościoła 
„bezsiły” i odrzucenia przywilejów 
– mówi w wywiadzie dla KAI Peter 
Seewald.

Ojciec Święty wie, czego najbardziej 
potrzeba Kościołowi: odkrycia na nowo 
jego źródeł i autentyczności. Jedyną na 
to receptę – co non stop wyjaśnia – sta-
nowi wiarygodność chrześcijańskiej wia-
ry, jej siła przekonywania. 

W dobie panowania nonsensu, braku 
rozsądku, różnych szaleństw i wzrostu 
zagrożenia eksplozją całego świata na 
czele Kościoła stoi ktoś, kogo można na-
zwać papieżem rozumu. W czasach, gdy 
klasa intelektualistów stoi na skraju ban-
kructwa, a publiczną dyskusję stale się 
ograniczana, na Stolicy Piotrowej zasia-
da zdecydowany intelektualista. Nie trzy-
ma się on sztywno czysto racjonalnego 
myślenia, lecz pokazuje, jak z symbiozy 
nauki i wiary wyrasta mądrość, piękno  
i prawda. Kiedy cały świat usilnie stara 
się zrezygnować z prawdy, papież trzyma 
się kursu, wskazuje na wieczne prawdy, 
z którymi lepiej się nie rozstawać.

Dla Benedykta XVI nie ma nic bardziej 
obcego niż budowanie przez Kościół wła-
snego, małego, odrębnego światka. „En-
tweltlichung” nie oznacza odcięcia się od 
ludzi, lecz odejście od władzy, mamony, 
kumplostwa, fałszywych pozorów, oszu-
stwa i samooszukiwania. Nie oznacza to 
także odwrotu od społecznego i politycz-
nego zaangażowania Kościoła czy odej-
ścia od chrześcijańskiej cnoty caritas. 
Chodzi o to, aby Kościół pozostawał zna-
kiem sprzeciwu, pokazywał, że chrześci-
jaństwo wiąże się z postawą, która daleko 
wykracza poza to, co światowe, i poza 
światopogląd materialistyczny. Ojciec 
Święty uosabia postawę autentycznej 
wiary, która nie umieszcza na swoich cho-
rągwiach hasła: „Czynimy tylko na niby”, 
lecz: „Róbmy to” nawet wtedy, gdy jeste-
śmy słabi, również wtedy, gdy ponosimy 
klęski i musimy zaczynać od nowa.

Marsz dla Jezusa
Uczestnicy Marszu Gwiaździstego spotkają się 22 kwietnia – o godz. 

16.45 – na placu przed kościołem akademickim św. Anny, aby wspólnie 
świętować i dzielić się z innymi radością ze spotkania z Jezusem Chrystu-
sem Zmartwychwstałym.
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Dlaczego katolik 
to frajer? 

Katolik to dewota, sztywniak, nu-
dziarz, przeciętniak, frajer – tak mó-
wią o nas niewierzący i dodają, chi-
chocząc pod nosem, że zarabianie 
pieniędzy i robienie kariery uważa-
my za grzech. Czy to prawda?

Znalezienie 
odpowiedzi na  
to pytanie jest  
trudne, ale Zbi- 
gniew Kaliszuk  
i jego rozmów- 
c y : M u n i e k  
S t a s z c z y k , 
Jerzy Stuhr, 
Krzysztof Zie-
miec, Przemy-
sław Babiarz, 
Tomasz Zubi-
lewicz, Radosław Pazura i Marek Ka-
miński podejmują się tego. Zapisy tych 
rozmów można znaleźć w najnowszej 
książce wydawnictwa Fronda, zatytuło-
wanej: „Katolik frajerem?”. 

Zbigniew Kaliszuk twierdzi, że z jed-
nej strony katolicy sami są sobie win-
ni. Część wierzących, osób świeckich  
i księży, promuje wizję katolika – cier-
piętnika. To Bóg zsyła ludziom krzyże, 
jak ktoś cierpi, to znaczy, że jest przez 
Niego doświadczany. W jakimś sensie 
to prawda, ale nie cała. Z drugiej stro-
ny – te stereotypy biorą się od osób 
niechętnych Kościołowi, którym nie po-
dobają się jego wartości i moralność.  
W mediach, w świecie kultury i polityki 
trwa  zmasowana nagonka na Kościół. 
Ludzie, którzy zajadliwie atakują Ko-
ściół, czują, że to jest modne, medialne, 
więc krytyka przychodzi im jeszcze ła-
twiej. Katolicy z kolei wolą w takich sytu-
acjach siedzieć cicho, dlatego stereoty-
py się utrwalają. 

W książce znajduje się m.in. rozmowa 
z Przemysławem Babiarzem. Ów dzien-
nikarz telewizyjny podał dwa podstawo-
we elementy gwarantujące życiowy suk-
ces – talent i pracę. „W przypadku osób 
wierzących dochodzi jeszcze współpra-
ca z łaską. Oprócz tego, że mamy jakiś 
talent, który możemy rozwijać, w tym 
wszystkim jest jeszcze Pan Bóg. Jeśli 
wierzymy i ufamy, że On ma dla nas 
najlepszy plan, to współpracujemy z ła-
ską, którą od Niego dostaliśmy. Talenty 
są darem od Boga. Kto ich nie wykorzy-
stuje, zostaje bardzo ostro potraktowany 
– mówi ewangelia. Człowiek został po-
wołany do tego, by rozwijać swoje zdol-
ności, dlatego katolicy jak najbardziej 
mają być ludźmi sukcesu” – przekonuje 
Przemysław Babiarz.

MODLITWA SERCA

Prośba o opiekę Bożą
Boże, mój Ojcze i Opiekunie, 
bądź uwielbiony na wieki. 
Prowadź mnie po drogach tego świata 
według Twoich zamysłów. 
Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie 
nie jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. 
Spraw, proszę Cię, 
aby święta Opatrzność Twoja 
kierowała mną do końca mojego życia. 
Ufam i wierzę, iż tak będzie.
Bądź uwielbiony we wszystkich moich 
słowach, myślach i czynach. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.

(bł. Stanisław Papczyński – założyciel Zgromadzenia Księży i Braci Marianów)

Błogosławiony Stanisław  
od Jezusa i Maryi Papczyński

„Naszą władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bo-
żemu Stanisławowi Papczyńskiemu, który poświęcił się modlitwie za zmar-
łych i nauczaniu ludu chrześcijańskiego, przysługiwał tytuł błogosławionego” 
– taką uroczystą formułę beatyfikacyjną, podpisaną przez Benedykta XVI, 
odczytał ks. kard. Tarcisio Bertone SDB, legat papieski podczas uroczystej 
Eucharystii na placu przed bazyliką NMP Licheńskiej 16 września 2007 roku.

KIM BYŁ OJCIEC STANISŁAW PAPCZYŃSKI?
Urodzony 18 maja 1631 w Podegrodziu, zmarł 17 września 1701 w Górze 

Kalwarii. Kształcił się w kolegiach jezuickich i pijarskich w Podolińcu, Jarosła-
wiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej. Po ukończeniu nauki zdecydował się wstą-
pić do zakonu pijarów ze względu na maryjny charakter tego zgromadzenia.

Był to rzeczywiście wielki czciciel Matki Najświętszej. Sławił Ją jako „Ro-
dzicielkę Słowa Przedwiecznego, Pobożną Dziewicę bez zmazy Poczętą”. 
Nazywał Ją „Najczystszą Rodzicielką Mądrości” i polecał się Jej w pracy ka-
znodziejskiej i naukowej.

Aby nadać trwały wyraz uwielbieniu Maryi, o. Papczyński założył w 1673 r.  
w Puszczy Korabiewskiej k. Skierniewic Zgromadzenie Księży Marianów, które-
go głównym celem było szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia NMP. A ponie-
waż Matka Boska jest orędowniczką dusz w czyśćcu cierpiących, modlitwa za nie 
stała się szczególnym obowiązkiem 
Zgromadzenia, uzasadnionym spo-
tęgowaną wówczas śmiertelnością 
z powodu wojen i epidemii. Drugim 
celem szczegółowym marianów była 
praca apostolska przez niesienie po-
mocy miejscowym duszpasterzom, 
nauczanie, wychowanie i prowadze-
nie misji parafialnych.

Wyniesionego na ołtarze zało-
życiela marianów, który należał do 
najwybitniejszych polskich duchow-
nych swojej epoki, kardynał Tarcisio 
Bertone, prowadzący uroczystości 
beatyfikacyjne, nazwał w homilii  
„autentycznym przyjacielem Chrystu-
sa i Jego niestrudzonym apostołem”.
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III Niedziela Wielkanocna – 22 kwietnia 2012 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione dziś, o godz. 17.00.  

Po nabożeństwie będziemy się modlić za naszych zmar-
łych, polecanych w wypominkach rocznych.

2. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej 
i ich rodziców odbędzie się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30. 
Po niej rozpocznie się próba śpiewu dla dzieci.

3. Zapraszamy na drugie spotkanie biblijne, które odbędzie 
się w środę, 25 kwietnia, w Saloniku (w naszej dzwonnicy), 
o godz. 19.00. Tym razem przedstawione zostanie zagad-
nienie pracy z Bożej perspektywy. 

4. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne: 
- w poniedziałek, 23 kwietnia – uroczystość św. Wojciecha,  
  biskupa i męczennika, głównego patrona Polski; 

 - w środę, 25 kwietnia – święto św. Marka, ewangelisty. 
 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, skła-

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

5. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
zawrą:

 Adam Prządka, kawaler z parafii pw. NMP Matki Zbawi-
ciela, oraz Julia Katarzyna Baron, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź I;

 Artur Gański, kawaler z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła, oraz Martyna Maria Putek, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź I;

 Maciej Więckowski, kawaler z parafii tutejszej, oraz Agniesz-
ka Barbara Królik, panna z parafii tutejszej – zapowiedź I. 

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących mię-
dzy narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancela-
rię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

Intencja  
różańcowa

Kół Żywego Różańca
od 15.04.2012 do 20.05.2012
Aby zmartwychwstały 
Chrystus był znakiem 
niezawodnej nadziei  
dla całej ludzkości.

„Szczęść Boże”

Otwarte spotkania biblijne 
w kościele pw. św. Anny  
w Wilanowie
– środy, godz. 19.00 
Czego uczy nas Pismo Święte na temat 

dawania, oszczędzania, wydawania  
pieniędzy, pracy i stylu życia?

Kogo zapraszamy:
 małżonków i osoby stanu wolnego,
 osoby w każdym wieku,
 członków ruchów i osoby niestowarzyszone, 
 parafian, znajomych i zainteresowanych tematem.

11.04.2012 Na czym polega Boża ekonomia i czym 
różni się od ekonomii tego świata? 

25.04.2012 Spojrzenie na pracę z Bożej perspektywy.

09.05.2012  Szukanie rady i uczenie się zadowolenia.

16.05.2012 Styl życia, czyli jak kontrolować wydatki.

23.05.2012  Długi - droga do niewoli finansowej.

30.05.2012 Błogosławieństwo dawania z radością.

06.06.2012 Oszczędzanie i inwestowanie po Bożemu.

13.06.2012 Jak i kiedy uczyć dzieci zarządzania pie-
niędzmi, aby pieniądze nie rządziły nimi?

20.06.2012 Uczciwość w kwestiach finansowych  
i wpływanie na wieczność dzisiaj.

27.06.2012 Biblijne zasady zarządzania finansami – 
podsumowanie.

Serdecznie zapraszamy:
ks proboszcz Waldemar R. Macko, 
Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Spotkanie 2 – 25.04.2012, godz. 19.00
1. Praca – zadanie czy kara?
2. Praca a wynagrodzenie za nią
3. Boża odpowiedzialność w kwestii pracy
4. Nasza odpowiedzialność w kwestii pracy
5. Odpowiednia praca

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

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafia.wilanow

OGŁOSZENIE - PRACA
Osoba o otwartym sercu, miła, uczynna 
szuka pracy w Wilanowie lub okolicach, 
najlepiej jako opiekunka do dziecka,  
lub innej.                    Tel.: 509 345 465.


