
1 Nr 166

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA 
J 10,11-18

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym paste-
rzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pa-
sterzem, którego owce nie są własnością, 
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 
/najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemni-
kiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem 
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 4,8-12
Piotr napełniony Duchem Świętym powie-
dział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli prze-
słuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobro-
dziejstwa, dzięki któremu chory człowiek 
uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo 
wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka 
- którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg 
wskrzesił z martwych - że przez Niego ten 
człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest 
kamieniem, odrzuconym przez was budu-
jących, tym, który stał się głowicą węgła.  
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż 
nie dano ludziom pod niebem żadnego in-
nego imienia, w którym moglibyśmy być 
zbawieni.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 118,1.8.9.21-23.26.28

REFREN:  
Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:
Boże mój, pragnę Cię wielbić.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 3,1-2

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Oj-
ciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:  
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dla-
tego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umi-
łowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Nie-
go podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
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dobrym pasterzem i znam owce moje,  
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna 
Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję 
za owce. 
Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą 
słuchać głosu mego, i nastanie jedna 
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje 
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby 
je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie 
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam 
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać.  
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

Oto słowo Pańskie.

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi 
i rzeczywiście nimi jesteśmy.” 

W Niedzielę Dobrego Pasterza poznajemy 
szczególną rolę Jezusa. Jako dobry pasterz 
oddaje życie za owce, ma także świadomość, 
że są też inne, nienależące do owczarni.  
Je również pragnie sprowadzić, aby mogły 
usłyszeć i poznać jednego pasterza. 

Zadaniem Kościoła jest głosić dobrą nowinę 
o zbawieniu, otoczyć szczególną troską owce 
poranione, bezbronne, zagubione i oszukane. 

Można wymienić wiele miejsc i sytuacji,  
w których człowiek się gubi: nie godzi się na 
swoje życie, nie rozumie tego, co go spotyka, 
traci sens i nadzieję. „Te muszę przyprowa-
dzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie 
jedna owczarnia, jeden pasterz.”

Jezus nie pozostaje obojętny na nasze ży-
cie, On dla nas stał się Kapłanem, Ołtarzem 
i Barankiem ofiarnym, jak podaje jedna z pre-
facji wielkanocnych: „Ja jestem dobrym pa-
sterzem i znam owce moje...” 

Dziękujmy dziś szczególnie za owczarnię 
Chrystusową, za beatyfikację Jana Pawła II 
– przeżywaną przed rokiem, za papieża Be-
nedykta, kościół w Polsce i w naszej parafii. 
Zatroskani o jedność, wiarę i zbawienie pole-
cajmy wszystkie nasze sprawy Maryi, Matce 
Kościoła i Królowej Apostołów, zawierzając 
nasz los w Litanii Loretańskiej rozbrzmiewa-
jącej w naszej Ojczyźnie w tym szczególnie 
Maryjnym miesiącu.

ks. Dariusz Kuczyński

K O M E N T A R Z          
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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, spotkanie2
Spojrzenie na pracę  
z Bożej perspektywy

Szacuje się, że w ciągu życia człowiek 
poświęca na pracę zawodową 60-100 
tys. godzin. Zrozumienie biblijnych zasad 
odnoszących się do pracy może pomóc 
w znalezieniu satysfakcji z pracy zawodo-
wej, nawet wtedy, gdy jest ona źródłem 
stresu i niezadowolenia.

Jeśli nie lubimy pracy, to trzeba zwe-
ryfikować swoje myślenie o niej. Bardzo 
szeroko temat duchowego wymiaru pra-
cy omówił Jan Paweł II w encyklice „La-
borem exercens” z 1981 r. (LE). Warto ją 
przeczytać. Jeśli traktujemy pracę jako 
karę za grzech, to popełniamy błąd, po-
nieważ Bóg stworzył pracę dla korzy-
ści człowieka. Pierwszą rzeczą, jaką 
Bóg uczynił w życiu Adama było wyzna-
czenie mu pracy: „Pan Bóg wziął zatem 
człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, 
aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15). 

Dopiero po upadku, kiedy grzech wkro-
czył na świat, pracy zaczęło towarzyszyć 
zmęczenie i trud: „Przeklęta niech bę-
dzie ziemia z twego powodu: w trudzie 
będziesz zdobywał od niej pożywienie 
dla siebie po wszystkie dni twego życia. 
Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a prze-
cież pokarmem twym są płody roli. W po-
cie więc oblicza twego będziesz musiał 
zdobywać pożywienie” (Rdz 3, 17-19). 
Praca jawi się zatem „jako zadośćuczy-
nienie za grzech pierworodny, ale nad 
samą pracą nie ciąży przekleństwo – ma 
ona raczej wymiar współpracy z Chrystu-
sem w odkupieniu” (LE, nr 27).

Od początku praca była konieczna do 
zdobywania pożywienia i do „czynienia 
sobie ziemi poddaną” ( por. Rdz 1, 28). 
„Praca jest obowiązkiem i człowiek po-
winien pracować zarówno ze względu 
na nakaz Stwórcy, jak też ze względu 
na własne człowieczeństwo, którego 
utrzymanie i rozwój domaga się pracy” 
(LE, nr 16). 

W Piśmie Świętym praca jest czymś 
tak ważnym, że w Księdze Wyjścia (34, 
21) Bóg daje przykazanie: „Sześć dni 
pracować będziesz”, a Święty Paweł na-
pisał: „Kto nie chce pracować, niech też 
nie je!” (2 Tes 3, 10). Dlaczego praca jest 

ważna? – Ponieważ stanowi coś więcej 
niż czynność, która pozwala zarobić 
pieniądze, jej celem jest kształtowanie 
życiowego charakteru pracującego. 
Pismo Święte uczy nas, że kiedy pracuje-
my, w rzeczywistości służymy Panu. „Co-
kolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak 
dla Pana, a nie dla ludzi... Służcie Chry-
stusowi, jako Panu!” (Kol 3,23-24). 

Godność pracy
Nikt nie powinien unikać pracy, po-

nieważ Bóg stwarzając człowieka, 
każdemu daje umiejętności potrzebne 
do pracy. „Poprzez pracę człowiek ma 
się przyczyniać do ciągłego rozwoju na-
uki i techniki, a zwłaszcza do nieustanne-
go podnoszenia kulturalnego i moralnego 
społeczeństwa, w którym żyje” (LE). 

Pismo Święte nie wynosi żadnego 
uczciwego zajęcia ponad inne. Każ-
da praca ma swoją godność. Dawid był 
pasterzem i królem, Łukasz lekarzem, 
Piotr rybakiem, Mateusz celnikiem, Pa-
weł szył namioty, a Jezus był cieślą. W 
Bożej ekonomii taką samą godność 
nadaje człowiekowi praca fizyczna  
i praca umysłowa, praca za wysokie  
i za niskie wynagrodzenie; nie ma lep-
szego lub gorszego zajęcia, ponieważ 
każdy rodzaj pracy jest potrzebny. 
Warto przy tym pamiętać, że poza ob-
darowaniem nas talentami do pracy sam 
Bóg stanowi też źródło naszych sukce-
sów i ostatecznie On decyduje o naszych 
awansach i osiągnięciach.

To, co zależy od nas, to jakość naszej 
pracy. Najlepiej tak pracować, aby nikt 
nie kojarzył chrześcijaństwa z leni-
stwem i miernotą, dlatego Pismo Świę-
te pochwala ciężką pracę i pracowitość, 
a potępia lenistwo. Życie św. Pawła poka-
zuje przykład ciężkiej pracy (2Tes 3, 8-9): 
„Pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we 
dnie i w nocy, aby dla nikogo nie być cię-
żarem, po to, aby dać wam samych siebie 
na przykład do naśladowania”. Przykład 
pracy dał wreszcie sam Chrystus – „ten, 
który będąc Bogiem, stał się podobny 
do nas we wszystkim oprócz grzechu”  
(Flp 2, 17). Większość lat swego życia na 
ziemi poświęcił przecież pracy w warsz-
tacie ciesielskim.

Praca nie musi być tożsama z wy-
nagrodzeniem. Najczęstszy powód, dla 
którego podejmujemy pracę, stanowi 
wynagrodzenie, za które utrzymujemy 
siebie i rodzinę, ale jeśli Bóg proponuje 
nam inne rozwiązanie w kwestii utrzy-
mania, to praca za wynagrodzenie 
przestaje być priorytetem. Pozostaje 
sama praca, jako „współdziałanie ludzi 
i wzajemna służba”, jako wkład w budo-
wanie Królestwa Bożego, jako wykorzy-
stanie szansy na rozwój swoich talentów 
i „przyczynienie się do rozwoju nauki, 
techniki, podnoszenia poziomu kultural-
nego i moralnego społeczeństwa, w któ-
rym żyjemy” (LE). 

Z drugiej strony praca musi być zrów-
noważona przez inne priorytety, takie jak 
relacja z Bogiem czy rodzina. Otrzyma-
liśmy wyraźny nakaz biblijny: „Sześć dni 
pracować będziesz, a siódmego dnia 
odpoczniesz” (Wj 34, 21). Skoro zostali-
śmy stworzeni na obraz Boży, to należy 
naśladować Boga zarówno w pracy, jak  
i w odpoczynku.

Szukanie równowagi 
pomiędzy pracą, 

odpoczynkiem i czasem  
dla rodziny

Mamy świadomość, że zbyt ciężka i an-
gażująca praca daleko od rodziny może 
wpłynąć na relację z Bogiem, współmał-
żonkiem i z dziećmi. Z kolei mniej am-
bitna praca przynosi mniejsze korzyści 
finansowe, ale umożliwia rodzinie prze-
żywanie życia razem. Czasami trzeba 
dokonywać wyboru, ale warto pamiętać, 
że to „praca została stworzona dla 
człowieka, a nie człowiek dla pracy”! 

Każdy wybór kosztuje: praca mniej płat-
na to utracone korzyści wynikające z wyż-
szej pensji, gdzieś z dala od domu; praca 
z daleka od rodziny to nadwątlone relacje, 
które trudno przeliczyć na pieniądze! Co 
wybrać? Każdy powinien szukać woli 
Bożej w tym zakresie tak jak Abram, któ-
ry wyszedł ze swojej rodzinnej ziemi do 
Ziemi Obiecanej. Kiedy Bóg wezwał go do 
wędrówki, Abram nie szukał lepszego ży-
cia, większych bogactw i luksusu. Był już 
bogaty i stary, a nie miał potomka. Poza 
wiarą i posłuszeństwem Bogu nie miał in-
nej motywacji do tułania się po świecie. 

Zastanówmy się, co nas motywuje? – 
Szukanie równowagi pomiędzy pracą, 
odpoczynkiem i czasem dla rodziny to 
zadanie każdego z nas. Nie ma jednego 
idealnego rozwiązania dla wszystkich: 
to, co dla jednych oznacza błogosła-
wieństwo, dla innych może być przekleń-
stwem. Szukajmy woli Bożej!



3 Nr 166

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.

MODLITWA SERCA

Do św. Józefa
Robotnika
Święty Józefie, opiekunie Dzieciątka Jezus, 
przeczysty oblubieńcze Maryi, 
który wypełniając wiernie swoje obowiązki, 
pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie 
Świętej Rodziny Nazaretańskiej, 
weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością 
do Ciebie się zwracamy. 
Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. 
Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. 
Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. 
Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia, 
Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie 
w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, 
Twojej pieczy powierzonym. 
Dopomóż i nam zrozumieć, 
że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, 
byśmy w naszej pracy spotykali też Jezusa i przy Nim trwali, 
podobnie jak Ty to czyniłeś.
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, 
w zakładach i miejscach pracy, 
wszędzie, gdzie chrześcijanin pracuje, 
wszystko było nacechowane miłością i sprawiedliwością. 
Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, 
by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba.
Amen.

Jeśli jesteście Państwo zainte-
resowani, pragniecie wstąpić 
do grona naszych przyjaciół  
i zostać członkiem naszego 
chóru, serdecznie zapraszamy 
na próby, które odbywają się  
w każdy wtorek o godzinie 18.30 
w dzwonnicy.

Kontakt: chorkw@wp.pl

ZAPRASZAMY 
DO CHÓRU!

Czym się kierować  
w szukaniu pracy?

 Najlepiej próbować dopasować pracę 
do własnej osobowości, zainteresowań, 
umiejętności i systemu wartości. Trzeba 
spojrzeć na swoją osobowość i zobaczyć, 
w jaki naturalny sposób motywujemy się 
do działania. W pewnych sytuacjach 
szybciej odnajdzie się ekstrawertyk, np. 
w kontaktach z ludźmi, a w innych in-
trowertyk, np. w pracy samodzielnej,  
w domu.

Bardzo ważne jest znalezienie pracy 
wymagającej umiejętności, które się po-
siada. Wówczas doświadczamy radości  
z tego powodu, że praca przebiega w spo- 
sób naturalny i jakby bez wysiłku. 

Bazując na naturalnych zdolnościach, 
maksymalizujemy własny potencjał i nasz 
punkt wyjścia do dalszej nauki zawodu 
stawiamy na najwyższym poziomie, co 
umożliwia szybsze uczenie się i większe 
osiągnięcia przy wkładaniu takiego sa-
mego wysiłku jak przy innej pracy, gdzie 
nasze wyjściowe umiejętności są mniej-
sze. Nie każdy może zostać pianistą lub 
zawodowym sportowcem, pomimo że 
posiada zdolności muzyczne czy lekko-
atletyczne.

W procesie szukania pracy i planowania 
kariery nie może zabraknąć określenia 
swoich zainteresowań, ponieważ łatwiej 
przoduje się w pracy ludziom, którzy inte-
resują tym, co robią. To, co jednego nudzi, 
innej osobie wydaje się pasjonujące. 

I w końcu można znaleźć pracę, któ-
ra doskonale pasuje do zainteresowań 
i umiejętności oraz wpisuje się w naszą 
osobowość i nie być usatysfakcjonowa-
nym. Dlaczego? – Jeśli wartości, którymi 
kierujemy się w życiu, i te, które są dla 
nas ważne w pracy, nie pokrywają się  
z rzeczywistością, to po pewnym czasie 
pojawia się stres, brak satysfakcji i speł-
nienia. Możemy nie pasować do środo-
wiska pracy lub praca może nie spełniać 
naszych oczekiwań.  

Jeżeli pozostajemy otwarci na Boże 
prowadzenie, to nie my szukamy pracy, 
ale praca nas szuka. Chciejmy poprzez 
pracę być świadkami Chrystusa!

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

Siedem darów
Ducha Świętego cd.
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.

3. DAR RADY
«(…) Inną przypowieść im przedło-

żył: «Królestwo niebieskie podobne 
jest do człowieka, który posiał dobre 
nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między pszenicę i od-
szedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło 
kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słu-
dzy gospodarza przyszli i zapytali go: 
- Panie, czy nie posiałeś dobrego na-
sienia na swojej roli? Skąd więc wziął 
się na niej chwast? Odpowiedział im: - 
Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rze-
kli mu słudzy: - Chcesz więc, żebyśmy 
poszli i zebrali go? A on im odrzekł: - 
Nie, byście zbierając chwast, nie wy-
rwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa; a w czasie 
żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-
pierw chwast i powiążcie go w snopki 
na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do 
mego spichlerza.»         /Mt.24-30/

Co oznacza dar rady? 
To przypowieść o chwaście!
Co z niej wnioskujemy? 
Widzimy, że nasze życie obsiewają 

dwaj siewcy: dobro i zło, które współist-
nieją ze sobą.

Na czym polega dar rady? 
Na krzyżu Jezus przeistoczył zło w do-

bro. Zło stało się błogosławieństwem dla 
nas, zbawieniem. Krzyż jest współistnie-
niem dobra i zła. I to ma być nasza rada 
dla świata, że tylko na krzyżu można 
przemienić zło w dobro! To jedyna rada 
dla świata i dla każdego z nas. 

Jezus nikomu nie obiecał, że nie bę-
dzie go spotykać zło. Ale obiecał, że 
idąc na krzyż (naśladując Go), będzie-

Czym są dary Ducha Świętego? Do czego ich potrzebujemy? Co oznaczają po-
szczególne dary, skoro na pozór wydaje się, że nie różnią się od siebie, np. dar 
mądrości, rozumu, umiejętności? By lepiej to pojąć, pragniemy podzielić 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).

W poprzednim numerze „Klimatów św. Anny” omawialiśmy dar rozumu, a dziś 
w niecodzienny sposób rozważać będziemy:

Chryste, chcemy zrozumieć,  
że zło z dobrem współistnieją w świecie.
Prosimy Cię o dar rady, żebyśmy to zrozumieli, 
że nas, jako chrześcijan, nie ominie zło na świecie.
Daj nam to zrozumieć.
Daj nam dar rady, żebyśmy traktowali zło tak samo jak Ty, 
jak Ty potraktowałeś zło na krzyżu.
Jezu, chcemy Ciebie naśladować 
i coraz bardziej rozumiemy, że Ciebie nie znamy, 
ale chcemy Ciebie naśladować, 
chcemy tak jak Ty łamać zło, a nie po ludzku.
Daj nam siłę do przemieniania razem z Tobą zła w dobro.
Chryste, chcemy się zjednoczyć z krzyżem.
Spraw, abyśmy zrozumieli, że jedyną radą dla świata  
i dla nas osobiście jest krzyż.
Nie ma innej rady – na krzyżu dokonało się wszystko!
Chryste, poślij nam swego Ducha – Ducha Rady, 
abyśmy byli tacy, jak Ty na krzyżu.

***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 męstwa.

my przemieniać zło w dobro. Na krzyżu, 
nie inaczej! Nie ma innej możliwości, by 
przemienić zło w dobro. Gdy będę blisko 
Niego, gdy przytulę swoje cierpienie do 
Jego krzyża, jeżeli dam się ukrzyżować, 
to pozornie przegram, a w rzeczywistości 
przemienię zło w dobro.

Tymczasem chrześcijanie zbyt dużo 
czasu w swoim życiu poświęcają na wal-
kę ze złem. Współpracując z darem rady, 
odzyskujemy cały ten czas, który stracili-
śmy na tę walkę.  

Wśród ludzi wierzących panuje wręcz 
plaga wyrywania zła. Jedni drugim wy-
rywają zło. Człowiek nie dąży, by prze-
mienić zło w dobro. Człowiek umie tylko 
zło niszczyć, wyrywać. Jezus zaś mówi:  
Zostawcie to zło, pozwólcie mu, aby rosło.  
A my? Wyrywamy je, bo jeśli go nie wy-
rwiemy, to ono pokaże nam, że nie umie-
my reagować na nie krzyżem. Skoro więc 
nie potrafię reagować na zło krzyżem, to 
je wyrwę. A wyrywając zło, tak naprawdę 
produkuję je i jego spirala się nakręca. 

Jest tylko jeden sposób na zło – krzyż!  
I to ma być moja rada dla mnie i dla innych.

Przemieniać zło w dobro oznacza robić 
to, co Jezus. I to stanowi dar rady: przyjąć 
współistnienie dobra i zła. Jezus nie wy-
rywa zła – On je przemienia w dobro, na 
krzyżu, kiedy przychodzi na to pora. 

Jedyną radą dla mnie i dla świata jest 
to, że tylko w krzyżu mogę przemie-
niać zło w dobro. Jezus na krzyżu zrobił 
dla mnie wszystko! Zbawił mnie, od zła! 
Przemienił całe zło w dobro! I ja teraz po-
winienem iść za Jego przykładem i nie-
ustannie przemieniać zło w dobro.
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WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie
Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl
KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Wszystkim ofiarodawcom Serdeczne Bóg zapłać!
Fotoreportaże z renowacji publikujemy na stronach 
internetowych.

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 3 – 9.05.2012, godz. 19.00
1. Co mówi Pismo Święte o zasięganiu rady?
2. Kogo się radzić, a czyich rad unikać? 
3. Co to znaczy być zadowolonym?
4. Jak odróżniać potrzeby od pragnień i zachcianek?
5. Film pt.: „Proroctwo Jeremiasza” (16 min.) – 

ziarno nadziei

Adoracja 
Najświętszego 

Sakramentu
z Odnową  

w Duchu Świętym

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym i ks. Da-
riusz Kuczyński zapraszają wszystkich na adorację Naj-
świętszego Sakramentu – w piątek, 4 maja, o godz. 19.00, 
w naszym kościele. 

Łaska i pokój oczekują na wszystkich, którzy odwiedzą Je-
zusa w Najświętszym Sakramencie. Najświętszy Sakrament 
jest Miłością, która przekracza wszelką wiedzę; tronem łaski 
i miłosierdzia, gdzie w sposób niczym nieskrępowany może-
my rozmawiać z Bogiem, zbliżając się do Niego z ufnością; 
mocą sprawiającą, która może uczynić nieskończenie wię-
cej, niż my o to prosimy lub co potrafimy sobie wyobrazić.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!

A
lbrecht D

ürer, Zesłanie D
ucha Ś

w
iętego, X

V-X
V

I w
.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Kościół mile widziany
Sześciu na dziesięciu Polaków (60%) dobrze ocenia działalność Kościo-

ła katolickiego, a 28% ma o niej złe zdanie – tak wynika z najnowszego 
sondażu CBOS, który zbadał, jakim zaufaniem cieszą się najważniejsze 
instytucje w naszym kraju. 

Kto do zakonu?
Ponad ośmiuset kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło studia w diecezjal-

nych i zakonnych seminariach duchownych w roku akademickim 2011/2012 
– przed rozpoczynającym się właśnie 49. Tygodniem Modlitw o Powołania 
taką informację przekazała KAI Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. 

Małżeństwo 
doskonałe

Amerykański psycholog i autor 
poczytnych książek, Stephen R. 
Covey, porównuje dzisiejsze wysił-
ki zbudowania trwałej małżeńskiej 
i rodzinnej więzi do ćwiczeń akro-
batycznych wykonywanych na wy-
soko zawieszonym trapezie, które 
nie dość, że wymagają od ćwiczą-
cych niebywałych umiejętności  
i ogromnej wzajemnej zależności, 
to równocześnie prowadzone są 
przy całkowitym braku rozciągnię-
tej na dole siatki zabezpieczającej. 

„Dawniej istniało takie zabezpiecze-
nie. Były prawa wspierające rodzinę, 
media kreowały obraz normalnej ro-
dziny, a społeczeństwo szanowało ją  
i podtrzymywało jej trwałość… Obec-
nie jednak ta siatka [bezpieczeństwa] 
zniknęła. Kultura, ekonomia i prawo wy-
strzępiły ją, a technika przyspiesza pro-
ces zniszczenia” – pisze Amerykanin. 

„Siatka” chroniąca małżeństwo i ro-
dzinę została mocno zaniedbana tak-
że i w naszym kraju. Wynika to jasno  
z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, według których w ubiegłym 
roku sądy rodzinne orzekły rozwód  
51 tys. par małżeńskich, co stanowi 
najwyższą liczbę rozwodów w dotych-
czasowej historii Polski! Wzrosła rów-
nocześnie, i to aż czterokrotnie, liczba 
wniosków o separacje. Powoli narasta 
również inne zjawisko: małżeństwo 
staje się niemodne. Młodzi ludzie czę-
sto nie uważają już założenia rodziny 
za „zwykłą kolej rzeczy” i mimo iż de-
klarują, że w hierarchii ich osobistych 
wartości małżeństwo i rodzina zajmują 
drugie (po zdrowiu) miejsce, to jednak 
wolą nie wiązać się z nikim na stałe. 

Brak sprzyjających rodzinie trendów 
kulturowych, odpowiednich uregulo-
wań prawnych i rozwiązań ekonomicz-
nych na pewno wpływa na jakość mał-
żeńskiej więzi, ale jej nie determinuje. 
To w rękach samych małżonków spo-
czywa klucz do udanego związku, bo 
od nich zależy, czy potraktują łączącą 
ich relację jak kontrakt, który można 
rozwiązać w dowolnym momencie, czy 
też jako przymierze zakładające całko-
wite i trwałe wzajemne oddanie. 

Spojrzenie na małżeństwo jako przy-
mierze nie jest oczywiście zarezerwo-
wane jedynie dla chrześcijan (czy też 
katolików), bo przecież bywają również 
trwałe małżeństwa osób niewierzą-
cych.

Opinie na ten temat w zasadzie nie 
zmieniły się od września ubiegłego 
roku, gdy 62% osób wystawiło Kościo-
łowi pozytywną ocenę. W marcu tego 
roku wartość ta wyniosła 61%. 

Dobre opinie relatywnie częściej niż 
inni wyrażają mieszkańcy wsi oraz 
uczestniczący w praktykach religijnych 
przynajmniej raz w tygodniu. Krytycz-
ny stosunek do Kościoła jako insty-
tucji społecznej deklarują natomiast 
na ogół niepraktykujący bądź prakty-
kujący, ale nie częściej niż kilka razy 
w roku, a także mieszkańcy najwięk-
szych aglomeracji. Ponadto negatyw-
nie wypowiadają się ludzie z wyższym 
wykształceniem i najlepiej zarabiający. 

CBOS zapytał również Polaków o ich 
zaufanie do prezydenta, parlamentu  
i związków zawodowych. 

Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego pozytywnie odbiera blisko dwie 

trzecie badanych (63%). Bardziej kry-
tycznie odnoszą się do niego najmłod-
si respondenci, osoby o najniższych 
dochodach „per capita” oraz prakty-
kujący religijnie kilka razy w tygodniu. 
Przychylne nastawienie do głowy pań-
stwa dominuje zaś wśród starszych 
ankietowanych i lepiej sytuowanych. 
Korzystne opinie dla Prezydenta RP 
przeważają we wszystkich analizowa-
nych elektoratach. 

Ocena parlamentu pogorszyła się 
zauważalnie w porównaniu z ostatnim 
badaniem w marcu. Wzrósł odsetek 
tych, którzy nieprzychylnie patrzą na 
pracę posłów (z 61% do 67%), i w zbli-
żonym stopniu ubyło tych, którzy są  
z niej zadowoleni (z 23% do 18%). 

Sondaż przeprowadzono od 12 do 
18 kwietnia br. na 1018-osobowej pró-
bie dorosłych Polaków.

Do zakonów męskich zgłosiło się  
w ubiegłym roku 194 mężczyzn, którzy 
rozpoczęli I etap formacji zakonnej, tzw. 
postulat. W seminariach diecezjalnych 
na I roku studiów kształci się 640 alum-
nów, a w seminariach zakonnych – 164, 
czyli w sumie 804 kandydatów na ka-
płanów. 

Od 2007 r. uczelnie seminaryjne przyj-
mują co roku o ok. 50 studentów mniej. 
W 2011 r. najwięcej nowych kleryków 
wstąpiło do seminariów duchownych: 
48 – w Tarnowie, 35 – w Katowicach, 
32 – w Warszawie, po 24 – w Przemy-
ślu i Bielsku-Białej, po 22 – w Lublinie, 
Wrocławiu oraz Gościkowie-Paradyżu.

Najwięcej kandydatów do zakonu w 
2011 r. mieli franciszkanie, dominikanie 
oraz kapucyni, ale ich liczba była mniej-
sza niż rok wcześniej. O ile w 2010 r. do 
zakonnych postulatów zgłosiło się 241 
mężczyzn, to w 2011 r. już jedynie 194. 

W nowicjatach, czyli na kolejnym eta-
pie formacji zakonnej (trwającym rok lub 
2 lata w zależności od reguły zakonu), 
przebywa dziś 278 nowicjuszy. Następ-
nie młodzi zakonnicy rozpoczynają stu-

dia filozoficzno-teologiczne. Obecnie w 
seminariach zakonnych uczy się 1036 
kleryków narodowości polskiej, a jesz-
cze 6 lat temu było ich ogółem 1803. 

Do zakonów żeńskich w zeszłym roku 
wstąpiło 209 postulantek, w nowicjacie 
do życia zakonnego przygotowują się 
zaś 323 nowicjuszki. Jak wynika ze 
statystyk udostępnionych przez Kra-
jową Radę Duszpasterstwa Powołań,  
w żeńskich zgromadzeniach przebywa 
obecnie 19 322 sióstr profesek (18 234 
to zakonnice po ślubach wieczystych, 
a 1088 to tzw. profeski czasowe, czy-
li młode siostry, które złożyły śluby na 
okres roku lub 3 lat). 

W Polsce wzrasta średnia wieku za-
konnic – ok. 8,5 tys. sióstr stanowią 
emerytki i rencistki, a liczba wstępują-
cych do zakonów sukcesywnie maleje. 
O ile w 2000 r. wyniosła ona 723 kobie-
ty, w 2005 r. – 484, to w ubiegłym roku 
– już tylko 209. Mimo to zgromadzenia 
zakonne prowadzą w Polsce prawie  
1,2 tys. różnego typu placówek wycho-
wawczych i leczniczych oraz innych 
dzieł apostolskich.
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Potęga Różańca
Dzięki Różańcowi po 4 dniach 

przestał istnieć na Filipinach rząd 
totalitarny Marcosa. Nie spadła ani 
jedna kropla krwi! 

2 miliony Filipińczyków za wezwa-
niem kard. Sin wyszło na ulicę z ró-
żańcami. Marcos wysłał przeciw nim 
armię, helikoptery, czołgi, moździerze 
i wydał rozkaz ataku. Pociski moź-
dzierzy nie wybuchły jednak, piloci 
zobaczyli z powietrza potężny krzyż  
z dwóch milionów ludzi na skrzyżowa-
niu ulic i zwątpili, żołnierze w czołgach 
widząc idącą w ich kierunku rzeszę 
ludzką z podniesionymi różańcami  
i kwiatami, zatrzymali się i przyłączy-
li do niej, w lufy czołgów powkładali 
kwiaty.

Teraz Filipińczycy odmawiają co-
dziennie milion różańców w intencji 
pokoju na świecie. W ciągu 201 dni 
modlitwą obejmą wszystkie kraje.

Różańcowa krucjata za świat rozpo-
częła się 10 października ub.r., a za-
kończy 30 maja. Za Polskę będą się 
modlić 1 maja!

Tego dnia – o godz. 12:00 – niech 
wszyscy Polacy, którzy pragną dobra 
Ojczyzny, zbiorą się w kościołach, ka-
plicach, przy kapliczkach przydrożnych 
lub w innych miejscach publicznych  
i odmówią wspólnie „Anioł Pański” 
oraz Różaniec (tajemnice bolesne) za 
nasz kraj i o pokój na świecie.

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci  
- Maciej Lichota
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OKRES WIELKANOCNY – TEST
1. Co rozpoczyna okres wielkanocny?
a) Msza św. w noc lub poranek w dzień Zmartwychwstania Pańskiego
b) Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 
c) Msza św. w uroczystość Zesłania Ducha Św.
d) Msza św. w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

2. Ile dni trwa okres wielkanocny?
a) 40
b) 30
c) 8
d) 50

3. Jakiego koloru jest ornat używany w okresie wielkanocnym?
a) zielony
b) fioletowy
c) biały
d) czerwony 

4. Jak inaczej nazywa się Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim?
a) pasterka
b) nowenna
c) roraty
d) rezurekcja

5. Co oznacza słowa „alleluja”?
a) bądź święty
b) Pan z wami
c) radujmy się
d) Chrystus Zmartwychwstał

6. Jak nazywa się II Niedziela Wielkanocna?
a) Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata
b) Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego
c) Niedziela Laetare 
d) Niedziela Miłosierdzia Bożego

7. Po ilu dniach od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego przypada 
święto Wniebowstąpienia Pańskiego?
a) 40
b) 50
c) 8
d) 14

8. Zawsze podczas okresu wielkanocnego przypada pewna uroczys- 
tość. Jako to uroczystość jeżeli obchodzimy ją 3 maja każdego roku:
a) Matki Bożej Królowej Polski
b) Matki Bożej Fatimskiej
c) Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
d) Wniebowzięcia NMP

zadanie 2:
Pokoloruj skróty Ksiąg Pisma Św., które znajdują się w Nowym Testamencie.
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IV Niedziela Wielkanocna – 29 kwietnia 2012 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione dziś, o godz. 17.00. Po nabo-

żeństwie modlić się będziemy za naszych zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

2. W dni powszednie nabożeństwo majowe odprawiane będzie 
po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele i święta o godz. 17.00. 
Prosimy o udekorowanie przydrożnych kapliczek i krzyży. Za-
chęcamy również, aby zgodnie z naszą tradycją gromadzić się 
przy nich na recytację lub śpiew Litanii Loretańskiej.

3. Rozpoczynamy również nabożeństwa majowe w różnych 
częściach naszej parafii. W najbliższą środę, 2 maja, o godz. 
18.30, Msza św. oraz nabożeństwo majowe zostaną odprawio-
ne przy krzyżu na Powsinku, nad jeziorkiem.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
 W czwartek, ze względu na przypadającą uroczystość Matki 

Bożej Królowej Polski, nie można odprawiać Mszy św. wotyw-
nej o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. 

 W piątek Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Je-
zusa będzie celebrowana o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty 
i pojednania będzie można skorzystać rano i od godz. 16.00.  
Ze względu na trwające jeszcze remonty nie będzie wystawie-
nia Najświętszego Sakramentu. W tym dniu pragniemy również 
odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i na-
zwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosi-
my zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

 W sobotę, o godz. 7.00, zostanie odprawiona Msza św. wo-
tywna o Niepokalanym Sercu NMP, a bezpośrednio po niej 
nabożeństwo różańcowe.

5. W czwartek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Ma-
ryi Panny, Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak w każdą 
niedzielę, tzn. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.  
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

6. W tym roku po raz pierwszy w naszej archidiecezji organizo-
wane są rejonowe spotkania członków Kół Żywego Różańca. 
Spotkanie przedstawicieli Żywego Różańca z dekanatów: 
mokotowskiego, ochockiego, służewskiego, śródmiejskiego, 
świętokrzyskiego, ursynowskiego i wilanowskiego odbędzie 
się w naszej parafii 5 maja. 

 Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00 – Mszą św. Wszystkich 
czcicieli Matki Bożej Różańcowej serdecznie zapraszamy do 
udziału w modlitwie.

7. Zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne, które odbędzie się  
w środę, 9 maja, w Saloniku (w naszej dzwonnicy), o godz. 19.00.  
Tematy spotkania zostały podane w „Klimatach” oraz na stro-
nie internetowej. 

8. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w środę, 2 maja – wspomnienie św. Atanazego, biskupa  

i doktora Kościoła; 
 - w czwartek, 3 maja – uroczystość NMP, Królowej Polski;
 - w piątek, 4 maja – wspomnienie św. Floriana, męczennika.
 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy 

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

9. Zapraszamy do naszej księgarenki – „Effaty”, gdzie można 
nabyć prasę katolicką oraz zaopatrzyć się w ciekawe książki  
o tematyce religijnej.

10. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
 Adam Prządka, kawaler z parafii pw. NMP Matki Zbawiciela, i 

Julia Katarzyna Baron, panna z parafii tutejszej – zapowiedź II; 
 Artur Gański, kawaler z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła 

Apostoła, i Martyna Maria Putek, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź II;

 Maciej Wiąckowski, kawaler z parafii tutejszej, i Agnieszka Bar-
bara Królik, panna z parafii tutejszej – zapowiedź II; 

 Jakub Ryszard Semrau, kawaler z parafii pw. Bogurodzicy Ma-
ryi w Poznaniu, i Belinda Maria Kolago, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź II; 

 Rafał Gruszkiewicz, kawaler z parafii pw. MB Królowej Pol-
ski w Krakowie, i Marta Sielska, panna z parafii tutejszej –  
zapowiedź II; 

 Jacek Myszkowski, kawaler z parafii tutejszej, i Monika 
Agnieszka Dąbrowska, panna z parafii pw. MB Anielskiej  
w Skolimowie – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między 
narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. 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”

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.


