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[Niech da] wam światłe oczy serca tak, by-
ście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 
powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa wśród świętych i czym prze-
możny ogrom Jego mocy względem nas 
wierzących - na podstawie działania Jego 
potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił 
Go z martwych i posadził po swojej prawi-
cy na wyżynach niebieskich, ponad wszel-
ką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Pa-
nowaniem, i ponad wszelkim innym imie-
niem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale  
i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego 
stopy, a Jego samego ustanowił nade 
wszystko Głową dla Kościoła, który jest 
Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia 
wszystko wszelkimi sposobami.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,  
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata.
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 1,1-11
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu,  
o wszystkim, co Jezus czynił i czego na-
uczał od początku aż do dnia, w którym 
udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a po-
tem został wzięty do nieba. Im też po 
swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 
ukazywał się im przez czterdzieści dni  
i mówił o królestwie Bożym. 
A podczas wspólnego posiłku kazał im 
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 
obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie 
- /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrót-
ce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świę-
tym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy  
w tym czasie przywrócisz królestwo Izra-
ela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz 
znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Ju-
dei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 
Po tych słowach uniósł się w ich obec-
ności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 
oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się  
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpi-
li do nich dwaj mężowie w białych szatach.  
I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie  
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzię-
ty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego do nieba.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 47,2-3.6-9

REFREN:  
Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy straszliwy, 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie 
Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oj-
ciec chwały, dał wam ducha mądrości i obja-
wienia w głębszym poznaniu Jego samego.  

ISSN 2080-0010

Ewangelista Marek w jednym tylko zda-
niu przedstawia prawdę wiary, która stanowi 
treść dzisiejszej uroczystości: „Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga”. Więcej uwagi poświęca natomiast 
ostatniemu poleceniu skierowanemu przez 
Jezusa do Apostołów, kiedy to rozsyła ich na 
cały świat, aby przepowiadali Ewangelię – 
Dobrą Nowinę o Zbawieniu. 

Zastanawiające jest to, że tak ważne dzie-
ło Jezus zleca ludziom, których słabości do-
skonale zna. Wie o lęku i zwątpieniu, jakie ich 
ogarnęły po Jego śmierci. Teraz opuszcza 
ich ponownie, składając jednocześnie na ich 
barki odpowiedzialne zadanie. 

Czyż nie mógł po swoim zmartwychwsta-
niu pozostać już z nimi – z nami – aż do 
końca tego świata? Być może takie pytanie 
zrodziło się w umysłach Apostołów. Jezus 
daje na nie bardzo prostą odpowiedź: odcho-
dzi, aby przygotować miejsce w domu Ojca. 
Odchodzi, ale przyśle Pocieszyciela – Ducha 
Prawdy. 

W tym prostym sformułowaniu o przygo-
towaniu miejsca w domu Ojca zwiera się 
głębia prawdy o naszym zbawieniu. W tajem-
niczy dla nas sposób Bóg postanowił zaba-
wić człowieka poprzez ofiarę swojego Syna. 
Syn Boży stał się człowiekiem, upodobnił 
się do nas we wszystkim oprócz grzechu. 
Przyjął mękę i umarł na krzyżu. Zmartwych-
wstając, zwyciężył śmierć i pojednał nas ze 
swoim Ojcem. Jednak dla dopełnienia dzieła  

K O M E N T A R Z          

EWANGELIA 
Mk 16,15-20

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat  
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potę-
piony. 
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki to-
warzyszyć będą: w imię moje złe du-
chy będą wyrzucać, nowymi językami 
mówić będą; węże brać będą do rąk,  
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie. 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszę-
dzie, a Pan współdziałał z nimi i potwier-
dził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

zbawienia trzeba było jeszcze, by odnowiona 
w Jezusie natura ludzka została wyniesiona 
do chwały wszechmogącego Boga, abyśmy 
mieli w niej udział, abyśmy mieli udział w ży-
ciu samego Boga. 

Wstępując do nieba, Jezus nie pozostawił 
nas samych. Trwa z nami w swoim Kościele, 
prowadzi go mocą Ducha Świętego i umac-
nia łaską sakramentów.

ks. dr Waldemar R. Macko
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Dlaczego maj  
to miesiąc Maryi?

W maju Kościół w szczególny sposób oddaje część Matce Bożej. Słynne 
„majówki” – nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy gro-
tach, kapliczkach i przydrożnych figurach – na stałe wpisały się w krajobraz 
Polski. Ich centralną część stanowi Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy 
szukać w pieśniach sławiących Maryję 
Pannę, znanych na Wschodzie już w V 
w. Na Zachodzie majowy kult Matki Bo-
żej pojawił się

dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzię-
ki hiszpańskiemu królowi – Alfonsowi X. 
Zachęcał on, by wieczorami gromadzić 
się na wspólnej modlitwie przed figurami 
Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko 
zyskało popularność w całej chrześci-
jańskiej Europie. Jeden z mistyków nad-
reńskich, dominikanin – bł. Henryk Suzo, 
w swoich tekstach wspomina, że jeszcze 
jako dziecko w maju zbierał na łąkach 
kwiaty i zanosił je Maryi. 

W XVI w. upowszechnieniu nabożeń-
stwa sprzyjał wynalazek druku. Dzięki 
niemu, w wydanej w 1549 r. w Niem-
czech książeczce – „Maj duchowy” (sta-
nowiącej odpowiedź na reformację), maj 
po raz pierwszy nazwano miesiącem 
Maryi. 

Inicjatorem „majowych” był żyjący na 
przełomie XVII i XVIII w. w Neapolu je-
zuita – o. Ansolani. W kaplicy królewskiej 
organizował on specjalne koncerty pie-
śni maryjnych, które kończył uroczystym 
błogosławieństwem Najświętszym Sa-
kramentem. 

Do wielkich propagatorów tej formy 
czci Matki Bożej należał inny jezuita –  
o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał 
specjalną broszurkę i rozesłał ją do 
wszystkich włoskich biskupów. Pomimo 
kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, 
o. Muzzarelli wprowadził nabożeństwo 
majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. 
Rozpowszechnił je również w Paryżu, 
towarzysząc papieżowi Piusowi VII pod-
czas koronacji Napoleona Bonaparte.  
To właśnie Pius VII obdarzył nabożeń-
stwo majowe pierwszymi odpustami. 

W 1859 r. kolejny następca św. Piotra 
– Pius IX – zatwierdził obowiązującą do 
naszych czasów formę nabożeństwa, 
składającego się z Litanii Loretańskiej, 
nauki kapłana oraz uroczystego błogosła-
wieństwa Najświętszym Sakramentem. 

W Polsce pierwsze (odnotowane) „ma-
jówki” zostały wprowadzone w 1838 r. 
przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie 
XIX w. odprawiano je już w wielu polskich 
miastach, m.in. w warszawskim kościele 
św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toru-
niu, Nowym Sączu Lwowie i Włocławku.

(Na podstawie: www.kosciol.pl)

LITANIA LORETAŃSKA, która sta-
nowi główną część nabożeństwa majo-
wego, najprawdopodobniej powstała już 
w XII w., we Francji. Zebrane wezwania 
sławiące Maryję Pannę zatwierdził –  
11 czerwca 1587 r. – papież Sykstus V. 

Swoją nazwę modlitwa zawdzięcza wło-
skiej miejscowości – Loreto, gdzie niezwykle 
chętnie była odmawiana. Ponieważ modlący 
się często dodawali do niej własne wezwa-
nia, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów 
zakazała dokonywania w tekście samowol-
nych zmian. Nowe wezwania posiadały apro-
batę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. 

W Polsce wypowiadamy o jedno wezwa-
nie więcej. W okresie międzywojennym, po 
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uro-

czystości Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Li-
tanii dołączono wezwanie: „Królowo Polski”. 

W Litanii Loretańskiej możemy wyróż-
nić trzy wątki:
• Pierwszy z nich, który rozpoczyna się we-

zwaniem „Święta Maryjo”, można nazwać 
dogmatycznym. Skupia się on bowiem 
wokół dwóch podstawowych prawd – do-
gmatów maryjnych: macierzyństwa i dzie-
wictwa. 

• Drugi wątek, który rozpoczyna wezwanie 
„Zwierciadło sprawiedliwości”, a kończy – 
„Wspomożenie wiernych”, pokazuje piękno 
i doskonałość Matki Jezusa. Występujące 
tu wezwania najpierw zwracają naszą 
uwagę na cnoty Dziewicy z Nazaretu,  
a potem wskazują na Nią jako na szcze- 
gólną pomoc dla ludu chrześcijańskiego. 

• Trzeci, końcowy wątek tematyczny, zaczy-
nający się od tytułu „Królowa Aniołów”, 
można nazwać ostatecznym. Przyzywa-
my w nim Matki naszego Zbawiciela jako 
uwielbionej Królowej wszystkich zbawio-
nych, a także tych, którzy jeszcze zmagają 
się z ziemskimi słabościami.

(Na podstawie: www.piotrskarga.pl)

Opracowali:
A. i Z. Kozikowscy

MODLITWA SERCA 
O dwanaście owoców Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi: 
- owoc miłości, abym Cię godnie kochał; 
- owoc radości, abym się świętą pociechą napełnił; 
- owoc pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia; 
- owoc cierpliwości, dla cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń; 
- owoc gorliwości w pracy i w służbie Bożej; 
- owoc dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; 
- owoc mądrości, abym umiał unikać grzechów; 
- owoc łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował; 
- owoc wiary, abym mocno wierzył Słowu Bożemu; 
- owoc skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał; 
- owoc wstrzemięźliwości;
- owoc czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. 
Spraw, abym zachowując serce czyste na ziemi, zasłużył na oglądanie Cię w niebie.
Amen.

Z ŻYCIA SALONIKU WILANOWSKIEGO
W maju, w naszej Galerii w dzwonnicy, prezentujemy 
wystawę prac malarskich CZESŁAWA GAŁUŻNEGO

Malarz urodził się w 1951 r., w Sosnowcu. Uprawia malarstwo  
i rysunek. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz, rzeźbą, 
malarstwem ściennym, a także edukacją artystyczną. Jest laure-
atem wielu nagród, m.in. Nagrody Artystycznej Miasta Sosnow-
ca za rok 2000 oraz Pierwszej Nagrody II Międzynarodowego 
Biennale Pasteli w Nowym Sączu. Został odznaczony Srebrną 
Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego.
Prace pana Gałużnego pokazywano na blisko 490 wystawach 
zbiorowych i aukcjach charytatywnych. Znajdują się w kolek-
cjach muzealnych, w instytucjach i zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą.
Obecna – wilanowska ekspozycja to dla autora szczególne wy-
darzenie, gdyż stanowi jego 60. wystawę indywidualną.
Obrazy będzie można oglądać do 6 czerwca.

Serdecznie zapraszamy:
Autor i Organizatorki wystawy

„Listy”
Wysyłamy
Listy milczące
Zamknięte szczelnie
W kopertach
Słowa uwięzione
W przestrachu
Litania pragnień
I zaklęć
Z nadzieją na spotkanie
Wschodu słońca
W zaczarowanych
Ogrodach
        Czesław Gałużny
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PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

Siedem darów
Ducha Świętego cd.
Czym są dary Ducha Świętego? Pragniemy podzie-
lić się treścią niezwykle ciekawej konferencji, którą 
– na podstawie książki o. M. Wołoszyna pt.: „7 da-
rów 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” omawialiśmy 
dar umiejętności, a dziś w niecodzienny sposób roz-
ważać będziemy:

6. DAR  
 

«(…) Królestwo niebieskie podobne 
jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł 
go pewien człowiek i ukrył ponownie. 
Uradowany poszedł, sprzedał wszyst-
ko, co miał, i kupił tę rolę.» (Mt 13,44)

Co to jest dar pobożności? 
To przypowieść o skarbie!
O kim opowiada ta przypowieść? 
To przypowieść o Chrystusie, o tym,  
co zrobił. 
Chrystus odnalazł Ciebie, mnie, odna-

lazł skarb, którym jestem, ja jako człowiek 
dla Boga. Gdy odnalazł ten skarb, oddał 
wszystko, co miał. Pozbawił się wszyst-
kiego, nawet Bóstwa, po to, aby ten skarb 
wykupić. I wykupił. 

Znalazł skarb zakopany głęboko w zie-
mi. A to zakopanie skarbu głęboko w zie-
mi to nasz grzech. Grzesząc, zakopujemy 
głęboko skarb. 

Grzech tak mocno zakrywa skarb, że 
nie można go odnaleźć. Ale Bóg znalazł 
ten skarb, wcielił się dla mnie, umarł, ze-
słał Ducha Świętego, zrobił wszystko, 
co tylko mógł, wszystko oddał, żeby ten 
skarb zdobyć, żeby mnie zdobyć, zdobyć 
każdego z nas.

Najważniejszą myśl, którą musimy 
przyjąć i głośno wypowiedzieć, stano-
wi zdanie: „JA JESTEM SKARBEM”. 
To fundament daru pobożności. 

I mnie (zakopanego) Chrystus odnalazł. 
Z tego wypływa drugi ważny krok w da-
rze pobożności, który trzeba uczynić, aby 

go przyjąć: skoro jestem skarbem i sko-
ro Chrystus uznaje kogoś oprócz mnie 
za skarb, to ja muszę zrobić to samo – 
uznać, że drugi człowiek też jest skarbem. 
A skoro Chrystus drugiego człowieka też 
tak mocno ukochał, że za niego umarł, to 
ja muszę Go naśladować…, oddawać ży-
cie za bliźniego swego. Wtedy mam dar 
pobożności. 

Łatwo poświęcić się dla tych, co daleko, 
łatwo ich kochać, ale dla żony, sąsiada – 
dużo trudniej. Tymczasem każdego trze-
ba traktować jak skarb. 

Dar pobożności oznacza, że z każdym 
skarbem robię to samo, co Jezus: odda-
ję wszystko za skarb – człowieka. Innymi 
słowy dar pobożności przeciwstawia się 

dewocji, która jest kochaniem Boga bez 
kochania człowieka.

Na pierwszej tablicy z Dekalogiem zna-
lazły się tylko trzy przykazania odnoszą-
ce się do Boga, na drugiej zaś aż siedem 
dotyczących tego, jak powinniśmy postę-
pować wobec bliźnich. Jeśli przestrzega-
my tylko tych wobec Boga, stajemy się 
dewotami (wyznajemy fałszywą poboż-
ność). Wtedy potrzebujemy daru prawdzi-
wej pobożności. 

Boga – wbrew pozorom – bardzo łatwo 
jest kochać. Bo Bóg jest święty, dobry, 
miłosierny, zawsze mi przebacza, kocha 
mnie bezinteresownie, umarł za mnie, 
wszystko mi oddał, jest wszechmocny  
i wszechobecny, nie muszę Go o to pro-
sić... Tak sympatycznie się z Nim rozma-
wia na modlitwie. Człowiek z kolei, który 
stoi obok mnie, nie zawsze potrafi prze-
baczyć. Jak go proszę, to go nie ma, jest 
wścibski, zły, ocieka grzechem. Jak cięż-
ko go kochać. A on jest skarbem! 

Praktykujący chrześcijanin, żyjący da-
rem pobożności, to ten, który kocha czło-
wieka i zrobi dla niego to, co Chrystus, 
który znajduje skarb i za każdym razem 
oddaje za niego wszystko, i kocha. 

Boga łatwo kochać, a grzesznego czło-
wieka – już nie. Prośmy zatem, abyśmy 
nie byli dewotami, ale byśmy dostąpili 
daru prawdziwej pobożności.

***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 bojaźni Bożej.

Panie Jezu, prosimy, uchroń nas od fałszywej pobożności, 
napełnij nasze serca prawdziwym darem pobożności,
abyśmy nie zapominali o skarbach, dla których umarłeś: 
o sobie, o bliźnich, którzy pojawiają się obok nas.
Pozwól nam zobaczyć, jakim skarbem jesteśmy dla Ciebie.
Jezu Chryste, spraw, abyśmy patrzyli na samych siebie, 
jak na Twój najdroższy skarb.
Spraw, aby Twój Duch Święty uczył nas patrzeć na napotkanych ludzi, 
jak na najdroższe Twoje skarby. 
Panie Jezu, chcemy kochać drugiego człowieka, 
chcemy realizować prawdziwą pobożność.
Daj nam Panie, Ducha Pobożności.

POBOŻNOŚCI

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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OTWARTE SPOTKANIA BIBLIJNE Opracowali: Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Czego uczy nas Pismo Święte  
o dawaniu, oszczędzaniu,  
wydawaniu pieniędzy, pracy 
i stylu życia?   – studium biblijne, spotkanie4

Kontynuując rozważania na temat za-
dowolenia, zauważyliśmy, że o ile zado-
wolenia trzeba się uczyć, o tyle pożądli-
wość mamy w grzesznej naturze. Trzeba 
ją poskramiać. „Mając natomiast żywność 
i odzienie, i dach nad głową, bądźmy  
z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się 
bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę 
oraz w liczne nierozumne i szkodliwe po-
żądania. One to pogrążają ludzi w zgubie 
i zatraceniu” (1 Tm 6,8-9). 

Podstawą zadowolenia jest wdzięcz-
ność Bogu za otrzymane od Niego dary. 
Bóg obdarowuje nas według swojej 
woli i swojego planu. Powinniśmy za to 
dziękować i nie dopuścić, aby rzeczy sta-
ły się ważniejsze od DAWCY. 

Chodzi o taki styl życia, aby pozosta-
wać wolnym od pożądliwości, która jest 
przyczyną problemów, „albowiem ko-
rzeniem wszelkiego zła jest chciwość 
(miłość) pieniędzy. Za nimi to uganiając 
się, niektórzy zabłąkali się z dala od wia-
ry i sobie samym zadali wiele cierpień”  
(1 Tm 6,10). 

Pożądanie kontra zadowolenie
Pożądanie przeciwstawia się zado-

woleniu. Oznacza pragnienie czegoś, co 
do nas nie należy. Pismo Święte potępia 
pożądanie. Ostatnie z Przykazań brzmi: 
„Nie będziesz pożądał żony bliźniego 
twego, ani jego niewolnika, ani jego nie-
wolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego 
twego” (Wj 20,17). Innymi słowy, otrzy-
maliśmy przykazanie, aby nie pożądać 
niczego, co należy do innych, co jest 
Bożym planem życia dla innych ludzi, 
a nie dla nas! 

Natomiast zadowolenie to zaufa-
nie, że Bóg wie, co dla nas najlepsze 
jako: powołanie zawodowe, sytuacja 
rodzinna, warunki ekonomiczne, po-
zycja społeczna. Z postawy zadowo-
lenia wynika wewnętrzny pokój. Żyjąc 
ponad stan, tracimy pokój serca, bo in-
stynktownie czujemy, że nie znajdujemy 
się na swoim miejscu. 

Niektórzy ludzie wydają więcej, niż 
mogą sobie na to pozwolić, ponieważ 
porównują się do innych. Ludzie należą-
cy do tego świata napędzają rozwój go-
spodarczy poprzez konsumpcję. Wyko-
rzystują do tego celu reklamy, w których 

przekonują, że jeśli tylko coś kupimy, bę-
dziemy szczęśliwi i zaspokojeni. Celem  
reklam jest wzbudzenie niezadowole-
nia z tego, co posiadamy. Dlatego za-
nim podejmiemy decyzję o kupieniu ja-
kiejś rzeczy, należy szukać Bożego pro-
wadzenia i rady bogobojnych ludzi. Jako 
chrześcijanie to my mamy dawać 
świadectwo, jak żyć: „Nie upodabniaj-
cie się do tego świata, ale przemieniajcie 
się przez odnowę myślenia, aby roze-
znać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, 
co miłe, co doskonałe” (Rz 12,1-2).

Trzeba stale pamiętać, że niektóre 
rzeczy mogą absorbować tak wiele 
naszego czasu lub pieniędzy, iż szko-
dzą naszej relacji z Bogiem i z bliski-
mi. Pismo Święte zachęca nas, abyśmy 
wiedli ciche i proste życie: „Zachęcam 
was jedynie, bracia, abyście coraz bar-
dziej się doskonalili i starali zachować 
spokój, spełniać własne obowiązki i pra-
cować własnymi rękami, jak to wam na-
kazaliśmy. Wobec tych, którzy pozostają 
na zewnątrz, zachowujcie się szlachet-
nie, a nie będzie wam potrzeba nikogo” 
(1 Tes 4,11-12). Inny fragment z Nowego 
Testamentu mówi zaś: „Nie o to bowiem 
idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie 
utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz 
więc niech wasz dostatek przyjdzie z po-
mocą ich potrzebom, aby ich bogactwo 
było wam pomocą w waszych niedostat-
kach i aby nastała równość, według tego, 
co jest napisane: Nie miał za wiele ten, 
kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto 
miał niewiele” (2 Kor 8,13-15). Słowa te 
pokazują, że Kościół pierwszych chrze-
ścijan oznaczał miejsce pomagania sobie 
w zaspokajaniu potrzeb. Tak jest i dzisiaj 
– w wielu wspólnotach, gdzie ludzie się 
znają, również troszczą się o siebie.

Potrzeby – pragnienia – 
zachcianki

Pismo Święte zachęca nas, abyśmy 
mądrze planowali nasze wydatki i dbali 
o to, co posiadamy. Korzystanie z planu 
wydatków to praktyczny sposób zwraca-
nia uwagi na pieniądze. Trzeba nauczyć 
się odróżniać potrzeby od pragnień 
i zachcianek; skończyć z mówieniem, 
że potrzebuję nowy telewizor, podczas 
gdy stary jeszcze działa, tylko szczerze 
stwierdzić fakt: chcę nowy telewizor! 

Na marginesie: w Wielkim Poście za-
uważamy, że jakość życia znacznie się 
poprawia, gdy rezygnujemy z oglądania 
telewizji. Mamy wówczas w rodzinie zde-
cydowanie więcej czasu dla siebie i na 
rozmowy o życiu.

Wszyscy posiadamy pewne podstawo-
we potrzeby: bycie sytym, posiadanie da-
chu nad głową, potrzeby transportowe, 
potrzeby edukacyjne, potrzeby dzieci, 
tzw. „poduszka finansowa” na nieprze-
widziane wydatki, gdy coś się zepsuje, 
potrzeby wieku emerytalnego i wreszcie 
spadek, który chcielibyśmy przekazać 
dzieciom (oby nie były to długi). Bóg 
tak stworzył nasze umysły i ciała, że 
chcemy te potrzeby zaspokoić. 

O pragnieniach mówimy wtedy, gdy 
chcemy kupić coś, co zalicza się do pod-
stawowych potrzeb, ale jest lepszej jako-
ści. Na przykład: wszyscy potrzebujemy 
jedzenia i dachu nad głową, lecz talerz 
ziemniaków nie kosztuje tyle samo, co 
wykwintne danie w restauracji, samo-
chód klasy C jest tańszy od samochodu 
klasy A, a trzypokojowe mieszkanie ma 
mniejszą wartość, niż dom z wieloma sy-
pialniami i pięknym widokiem. Życzenia 
możemy realizować wtedy, gdy dysponu-
jemy wystarczającym budżetem. 

I w końcu, wszystko, co nie należy do 
podstawowych potrzeb lub pragnień, 
prowadzi jedynie do sprawienia sobie 
przyjemności lub spełnienia zachcian-
ki. To nie oznacza, że są to złe rzeczy, 
ponieważ każdy człowiek od czasu do 
czasu potrzebuje „odrobiny luksusu”. 
Ważne jednak, abyśmy nie ulegali swym 
zachciankom, dopóki nie zaspokoimy po-
trzeb i nie upewnimy się, że nasz budżet 
na to pozwala. Przede wszystkim powin-
niśmy się upewnić, że nasz budżet 
odzwierciedla Boże priorytety.

Źródło problemów 
finansowych

„Rodziny przeżywające trudności fi-
nansowe często mówią: Nasze dochody 
nie starczają nam na życie. Każdy dorad-
ca finansowy odpowie w takiej sytuacji: 
Za dużo wydajecie. Jeśli nie wystarcza 
wam pieniędzy, macie dwie możliwości: 
ograniczcie swoje wydatki albo zwiększ-
cie swoje dochody. To nie jest zła rada, 
ale nie dotyka istoty. Odnosi się jedynie 
do symptomów i konsekwencji głębszych 
problemów. Choć może się to wydać 
nielogiczne, ograniczenie wydatków, 
zwiększenie dochodów lub skonsoli-
dowanie zadłużenia nie doprowadzą 
do rozwiązania „kłopotu”. Te warto-
ściowe strategie nie przyniosą trwałych 
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skutków, jeśli nie nastąpi głębsza zmia-
na perspektywy. Problemy finansowe 
wynikają z naszego zachowania, które 
z kolei wypływa z naszych wartości – 
rzeczy, które cenimy – i sposobu, w jaki 
podchodzimy do życia. Sposób traktowa-
nia pieniędzy i zarządzania nimi jest ze-
wnętrznym wskaźnikiem naszego stanu 
duchowego” (cytat z materiałów Edukacji 
Finansowej Crown).

Benedykt XVI demaskuje globalny nie-
ład społeczny i ekonomiczny w swojej 
trzeciej encyklice pt.: „Caritas in veritate”. 
Źródło kryzysu upatruje w zachłanno-
ści oraz chęci bogacenia się i zysku za 
wszelką cenę, z radykalną eliminacją do-
bra wspólnego. Papież postuluje powrót 
do cnoty wstrzemięźliwości w stosunku 
do dóbr materialnych oraz do roztropno-
ści w gospodarowaniu pieniądzem.

Czy wydajemy więcej, niż 
zarabiamy?

Bóg pyta nas wprost: „Czemu wyda-
jecie pieniądze na to, co nie jest chle-
bem? I waszą pracę na to, co nie na-
syci?” (Iz 55,2). 

Kultura konsumpcjonizmu wywołuje 
niepotrzebny stres, kreując fałszywe po-
trzeby. Wyrobienie w sobie właściwej po-
stawy wobec dóbr materialnych uwalnia 
nas od wielu rozterek i pozwala czerpać 
radość z drogi ku finansowej wolności. 
Jednak wielu ludzi nie może oprzeć się 
pokusie porównywania się z innymi, nie 
godząc się na swoje ekonomiczne status 
quo. Są gotowi popaść w długi, aby mieć 
najmodniejsze ubrania, najlepszy samo-
chód lub duży dom w najbardziej presti-
żowej dzielnicy miasta. Dopiero wtedy 
wydaje im się, że są szczęśliwi.

Co zrobić, aby zapanować nad wydat-
kami? Co zrobić, aby być panem pie-
niędzy, tzn., aby pieniądze służyły nam,  
a nie na odwrót? Najprostszy sposób 
stanowi planowanie budżetu rodzinnego, 
zrezygnowanie z impulsywnych zakupów 
i comiesięczna kontrola wykonalności 
budżetu. Na czwartym spotkaniu mie-
liśmy okazję uczyć się tej pożytecznej 
(dla naszych portfeli) praktyki. Czy okaże 
się skuteczna? To już zależy od każdego  
z nas.

Na następnym środowym spotkaniu 
podejmujemy zagadnienie wzbudzające 
duże emocje – długi. My bez emocji po-
wiemy o faktach na temat zadłużenia Po-
laków i długu publicznego oraz jakiego 
stosunku do kredytów i pożyczek uczy 
nas Pismo Święte. Zainteresowanych 
zapraszamy.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

KĄCIK DLA DZIECI
zadanie: Rozwiąż test:
1. Przyszły papież – Jan Paweł II –  

urodził się…
 a) 20 czerwca 1920 r.
 b) jako drugi syn w rodzinie Wojtyłów.
 c) 18 maja 1920 r.
 d) jako trzeci syn w rodzinie Wojtyłów.

2. JPII na chrzcie świętym otrzymał 
imiona:
 a) Karol, Jan.
 b) Karol, Józef.
 c) Emil, Jan.
 d) Józef, Jan.

3. 5 grudnia 1932 r. …
 a) Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie.
 b) przyszłemu papieżowi zmarła mama.
 c) przyszły papież przeprowadził się do 

   Krakowa.
 d) przyszłemu papieżowi zmarł brat.

4. Przyszły papież święcenia kapłań-
skie otrzymał…
 a) 1 listopada 1946 r. 
 b) 15 listopada 1946 r. 
 c) z rąk kardynała Adama Sapiehy.
 d) z rąk kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

5. Dewizą Jana Pawła II były słowa, 
które w języku polskim oznaczają: 
„Cały Twój”. Natomiast po łacinie  
te słowa brzmią: 
 a) Totus Tuus.
 b) Fides et ratio. 
 c) Slavorum apostoli. 
 d) Dives in Misericordia.

6. Przyszły papież uczestniczył  
w obradach…
 a) Soboru Watykańskiego I.
 b) Soboru Trydenckiego.
 c) Soboru Watykańskiego II.
 d) Soboru Nicejskiego.

7. W roku 1978…
 a) został wybrany na Stolicę Piotrową 
Jan Paweł II. 
 b) zmarł papież Paweł VI.
 c) został wybrany na Stolicę Piotrową 
Jan Paweł I.
 d) konklawe miało miejsce 2 razy.

8. Kardynał Wojtyła został wybrany  
na papieża…
 a) 26 sierpnia 1978 r.
 b) 16 października 1978 r.
 c) 22 października 1978 r.
 d) 28 września 1978 r.

9. 22 października Jan Paweł II wypo-
wiedział następujące słowa:
 a) „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi”.
 b) „Nie lękajcie się!”
 c) „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!”
 d) „Bóg bogaty w miłosierdzie”.

10. W pierwszą swoją pielgrzymkę  
papież udał się do…
 a) Ameryki Północnej.
 b) Ameryki Łacińskiej.
 c) Ameryki Południowej.
 d) Europy.

11. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do Ojczyzny miała miejsce w roku…
 a) 1979.
 b) 1978.
 c) 1983.
 d) 1991. 

12. Zamach na Ojca Świętego miał 
miejsce…
 a) 13 maja 1981 r.
 b) w kolejną rocznicę objawień  
fatimskich.
 c) na placu św. Piotra.
 d) 13 maja 1980 r. 

13. Po raz trzeci papież przybył  
do Polski…
 a) w 1987 r. 
 b) w 1991 r.
 c) w 1983 r. 
 d) w 1995 r.

14. Światowy Dzień Młodzieży  
w Polsce odbył się…
 a) w 1991 r.
 b) w Częstochowie.
 c) w Krakowie.
 d) w 1993 r. 

15. Najkrótsza pielgrzymka Jana Pawła II  
do Polski miała miejsce…
 a) w 1997 r.
 b) w 1995 r.
 c) tylko w diecezji bielsko-żywieckiej.
 d) przy okazji podróży apostolskiej do 
Czech. 

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota
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Zmiany zasiłków 
rodzinnych

Nowe kwoty zasiłków rodzinnych 
będą śmiesznie niskie. Najniższy ma 
wzrosnąć z 68 do 77 zł, kolejny z 91 do 
106 zł, a najwyższy z 98 do 115 zł. Pod-
wyżki te zaakceptował Komitet Stały 
Rady Ministrów.

Do uzyskania zasiłku będzie w dodat-
ku uprawniona mała liczba osób. Resort 
finansów nie chce się bowiem zgodzić 
na podwyżkę progu dochodowego, który 
uprawnia do uzyskania świadczenia. Obec-
nie na pomoc mogą liczyć tylko te rodziny,  
w których dochód przypadający na osobę 
nie przekracza 504 zł, a w przypadku posia-
dania dziecka niepełnosprawnego – 584 zł. 

Przez ostatnie 8 lat tych progów nie pod-
noszono, w związku z czym liczba osób 
uprawnionych do uzyskania świadczenia 
malała z roku na rok. W 2004 r. otrzymywa-
ło je 5,5 mln ludzi, a w 2011 r. już 2,8 mln. 

Resort pracy chce podnieść próg umożli-
wiający staranie się o zasiłek o 70 zł. – Pod-
niesienie progu dochodowego to koniecz-
ność. Co prawda wzrost ten nie będzie 
zbyt duży, ale na pewno dzięki niemu kilka 
rodzin więcej uzyska wsparcie – mówi Edy-
ta Zaleszczak-Dyks z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdańsku. Na złago-
dzenie kryterium dochodowego nie zgadza 
się jednak minister finansów – Jacek Ro-
stowski. Zaproponował on, by forsowaną 
przez ministerstwo pracy zmianę rozłożyć 
w czasie. I tak w listopadzie br. próg ko-
nieczny do uzyskania świadczenia miałby 
zostać podniesiony o 35 zł. Do kolejnego 
podwyższenia progu doszłoby natomiast 
dopiero za 2 lata. 

Komitet Stały Rady Ministrów odrzucił 
propozycje ministra Rostowskiego i poparł 
resort pracy. Oznacza to, że o systemie 
przyznawania zasiłków rodzinnych zdecy-
duje rząd.

Prochy zmarłych  
w domu? 

Prochy zmarłych bliskich mogliby-
śmy przechowywać w zaciszu domo-
wym, tak jak w Stanach Zjednoczo-
nych. Projekt ustawy w tej sprawie 
przygotowuje Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej. 

Dziennikarz Super-
stacji dowiedział się  
o nowym projekcie 
ustawy SLD dotyczą-
cym zmarłych. Wynika 
z niego, że partia chce 
wprowadzić w polskie 
życie pomysł prze-
chowywania prochów 
zmarłych w domu. – 
Ten zwyczaj jest prak-
tykowany w wielu krajach, w Polsce też 
chcemy to zaproponować – informuje Da-
riusz Joński, rzecznik SLD. 

Czy naprawdę ludzie chcą trzymać pro-
chy swoich bliskich zmarłych w domach? 
Zapewne nie chodzi o zjawisko w skali 
milionowej, ale o wywołanie skandalu i 
pójście na „wojenkę” z Kościołem. 

Joński tłumaczy, że pomysł „domowych 
pochówków” podsunęli partii jej sympaty-
cy. – Dzwonili do nas i pisali maile. Po-
prosiliśmy więc o opinie wielu ekspertów 
i większość z nich popiera tę inicjatywę – 
wyjaśnia. Zastrzega jednak, że ma świa-
domość kontrowersji, jakie wywoła pro-
jekt ustawy. – Będzie to trudne w polskich 
realiach. Na pewno sprzeciwi się Kościół, 
choćby ze względu na pieniądze. Na po-
chówkach przecież zarabia – przewiduje 
rzecznik lewicy.

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Umieralność wśród 
brzemiennych 

kobiet
W ciągu ostatnich dwóch dekad aż 

o połowę spadła na świecie liczba ko-
biet, które zmarły w czasie ciąży lub 
porodu. Wciąż najwięcej przyszłych 
matek umiera w Afryce. 

W raporcie Funduszu Ludnościowe-
go Narodów Zjednoczonych (UNFPA) 
czytamy, że w 2010 r. podczas ciąży lub 
porodu zmarło na całym świecie 287 tys. 
kobiet, a jeszcze w 1990 r. takich zgonów 
odnotowano 543 tys. Największy spadek 
osiągnięto w Azji. 

Babatunde Osotimehin, nigeryjski szef 
UNFPA, stwierdził, że te dane udowad-
niają, iż wysiłki państw, ONZ i innych or-
ganizacji przynoszą rezultaty.

Główne przyczyny śmierci ciężarnych 
oraz rodzących niewiast stanowią infek-
cje i ciężkie krwotoki. 

Mimo znacznej poprawy wskaźników 
tego rodzaju umieralności, 287 tys. zgo-
nów w 2010 r. oznacza, iż średnio prawie 
co dwie minuty umiera brzemienna lub 
wydająca na świat dziecko kobieta.

Polska służba zdrowia najgorsza w Europie
Jedną trzecią wydatków na leczenie Polacy przeznaczają na prywatne ubez-

pieczenia i wizyty lekarskie. Reszta trafia do NFZ. Pod względem jakości usług 
medycznych polska służba zdrowia została sklasyfikowana na 27. miejscu 
wśród 33 przebadanych krajów – czytamy w Europejskim Konsumenckim In-
deksie Zdrowia. 

W międzynarodowym rankingu jakości 
usług medycznych Polska spadła o jedną 
pozycję w stosunku do poprzednich wyników 
z 2009 r. Pierwszą lokatę zajmuje Holandia. 

Autorzy badania wzięli pod uwagę nastę-
pujące kryteria oceny standardu usług me-
dycznych w danym państwie: prawa pacjenta 
i dostęp do informacji, czas oczekiwania na 
leczenie, wyniki leczenia, profilaktykę, za-
kres i zasięg oferowanych usług oraz dostęp-
ność leków. 

Co u nas wypada najgorzej? Przede 
wszystkim mamy słaby dostęp do nowocze-
snych leków, wysoką umieralność na raka 
oraz długi czas oczekiwania na wizytę u leka-
rza i zabiegi w szpitalu. Średnia oczekiwania 

na zabieg chirurgiczny w Polsce to 3 miesią-
ce, w Niemczech – 2/3 tygodnie (wszczepie-
nie by-passów).

W raporcie można jednak dopatrzyć się 
pewnych pozytywów. Plusem polskiego sys-
temu jest – zdaniem twórców badania – łatwy 
dostęp do własnej dokumentacji medycznej, 
wysoki odsetek szczepień wśród dzieci oraz 
niska umieralność na zawały serca. Ten 
ostatni wskaźnik, jako jeden z nielicznych, po-
zytywnie wyróżnia nas na tle innych krajów. 

Po poprzedniej publikacji rezultatów anali-
zy badawczej, w 2009 r., jej autorzy oceniali, 
że Polska będzie się pięła stopniowo w górę. 
Szansa została jednak zmarnowana, a w ran-
kingu wyprzedziła nas m.in. Słowacja i Litwa.

Polskie 
dzieci wśród 
najgrubszych  

w Europie
Raport przygotowany przez sieć 

badawczą Behaviour in School-aged 
Children wskazuje na niepokojące ten-
dencje. Spośród krajów uczestniczą-
cych w badaniach grubsi od Polaków 
byli tylko 11-latkowie z Grecji, Portu-
galii, Irlandii, Kanady i Hiszpanii. 

Polska zajęła pierwsze miejsce pod 
względem odsetka nastolatków postrze-
gających siebie jako otyłych. Jednocze-
śnie polskie dzieci okazują się unikać ru-
chu. Pod względem aktywności fizycznej 
znalazły się na 34. pozycji na 39 bada-
nych krajów. Wygrały za to klasyfikację 
ilości czasu spędzanego przed kompu-
terem. 

Badania przeprowadza się co 4 lata i jesz-
cze nigdy nie wypadaliśmy w nich tak źle.
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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 5 – 23.05.2012, godz. 19.00
1. Zadłużenie Polaków – dane statystyczne
2. Co Pismo Święte mówi o długu? 
3. Niektóre czynniki prowadzące do długu
4. Siedem kroków wychodzenia z długu
5. Film pt.: „Oliwa wdowy” (14 min.)  

– co posiadasz?

Wydarzenia przygotowane 
przez Muzeum Jana Pawła II 

i Prymasa Wyszyńskiego
18 maja – 15 listopada 

W pawilonie wystawowym przy Świątyni Opatrzności Bożej od-
bywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Ich tło meryto-
ryczne stanowi 25. rocznica III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 
• Szkoła podstawowa: 

- klasy 1-3: Jan Paweł II - Przyjaciel – cykl zajęć plastycznych, 
muzycznych, literackich, teatralnych, dotyczących polskich 
tradycji; 

- klasy 4-6: Podróże do świata z Janem Pawłem II – zajęcia 
przenoszące dzieci za pomocą wszystkich zmysłów w świat 
różnych kultur. 

• Gimnazjum: lekcje muzealne wokół historycznego i duchowego 
kontekstu pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r. (m.in. 
praca ze źródłami historycznymi, multimediami i archiwaliami).

25 maja 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Brama do wol-

ności” – w 25. rocznicę III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
– odbędzie się w godz.: 10.00-16.30, w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich (ul. Miodowa 17/19). 

Konferencja będzie stanowić próbę naukowego zmierzenia 
się z bogactwem intelektualnego i duchowego dziedzictwa Ojca 
Świętego. Naszym zdaniem III pielgrzymka papieska do Polski 
to jego istotny, a często niedoceniany element, będący swoistą 
bramą do odzyskanej w 1989 r. przez Polaków wolności.

Sesja poranna skupi się na kontekście globalnym tej pielgrzym-
ki na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Ameryki 
Południowej. Sesja popołudniowa poświęcona będzie wydarze-
niom w Polsce w czerwcu 1987 r. i ocenie ich aktualności.
26 – 27 maja 

Zwiedzanie pokoi Prymasa Wyszyńskiego w Domu Arcybi-
skupów Warszawskich. Przewodnicy będą oprowadzać w go-
dzinach: 10.00-14.00. 

Po raz drugi w historii – na zaproszenie ks. kard. Kazimierza 
Nycza – Pałac Arcybiskupów Warszawskich otwiera swoje po-
dwoje dla zwiedzających. Pierwsze zwiedzanie zorganizowano 
w 30. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia – w maju ub.r. –  
i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem warszawiaków. 
2 czerwca – 15 listopada 

Wystawa pt.: „Brama do Wolności”, poświęcona pielgrzymce 
Jana Pawła II do Polski w 1987 r. – ostatniej przed wyzwoleniem 
Ojczyzny spod rządów komunistycznych. 

Przekaz ekspozycji ukazuje rolę tej pielgrzymki dla odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w 1989 r. 

Wystawę będzie można zwiedzać w „Namiocie Spotkania” 
przed Świątynią Opatrzności Bożej.

Więcej o wydarzeniach na stronie: www.muzeumjp2.pl. 
Informacje o konferencji naukowej i Nocy Muzeów: 
Edyta Ziętara, e.zietara@muzeumjp2.pl, tel.: 883 343 043. 
O pozostałych wydarzeniach: 
Anna Olesiak, a.olesiak@muzeumjp2.pl, tel.: 883 343 040.

Opracowała Anna Biesiekierska

ZAPRASZAMY DO CHÓRU!
Jeśli jesteście Państwo zaintere-
sowani, pragniecie dołączyć do 
grona naszych przyjaciół i zostać 
członkiem naszego chóru, ser-
decznie zapraszamy na próby, któ-
re odbywają się w każdy wtorek  
o godz.18.30 w dzwonnicy.
Kontakt: chorkw@wp.pl

MODLITWA UWIELBIENIA
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym zaprasza  

na modlitwę uwielbienia – w piątek, 25 maja, o godz. 19.00. 
Spotkanie modlitewne odbędzie się w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 

Duch Święty jest Ojcem ubogich, którzy nie pokładają ufności we 
własnych siłach, ale całą nadzieję składają w Bogu. Jako dzieci Boga 
prośmy, wierząc, że otrzymamy dary, jakie On dla nas przygotował. 
Stawajmy przed Nim w pokorze serca, pragnąc poddania się pro-
wadzeniu Ducha Świętego. Starajmy się wejść w osobistą rozmowę 
z Pocieszycielem, powierzając Mu troski, trudności, niepokoje, pro-
sząc Go całym sercem, aby przyszedł i odmienił nasz los.

„Duch Święty przychodzi, aby zbawiać, leczyć, uczyć, zachęcać, 
wzmacniać, pocieszać, oświecać duszę najpierw tego, który Go 
przyjmuje, a potem przez niego i innych” (św. Cyryl Jerozolimski).

Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie do uroczystości Ze-
słania Ducha Świętego przez indywidualne odmawianie NOWENNY  
do DUCHA ŚWIĘTEGO dla uproszenia Jego darów. Nowennę roz-
poczynamy 18 maja. 

Zachęcamy, by przy tej okazji podjąć jakieś dodatkowe drobne wy-
rzeczenia, dobre uczynki, przystąpić do sakramentu pokuty i pojed-
nania, uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą.
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VII Niedziela Wielkanocy – 20 maja 2012 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Nabożeństwo majowe i Nowenna do Ducha Świętego zostaną odprawione o godz. 17.00. 
Następnie będziemy się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

 Przypominamy, że w dni powszednie nabożeństwo majowe odprawiane jest po Mszy 
św. o godz. 17.00. Zachęcamy również, aby gromadzić się przy krzyżach i kapliczkach 
na modlitwę i śpiewanie Litanii Loretańskiej.

2. Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 i 13.00 dzieci z naszej parafii przystąpią do Pierwszej 
Komunii Świętej. Życzymy im oraz ich rodzicom, aby pełny udział w Eucharystii przyniósł 
obfite owoce łaski Bożej w życiu codziennym. 

 W „białym tygodniu” zapraszamy wszystkie dzieci na nabożeństwo majowe o godz. 
17.30 i na Mszę św. o godz. 18.00.

3. Dziś, o godz. 16.00 – w kanonii – odbędzie się spotkanie Kół Żywego Różańca.
 Zachęcamy do włączania się do wspólnotowego odmawiania Różańca. Aby Róże Ró-

żańcowe mogły trwać na modlitwie, potrzebni są nowi członkowie.     

4. W najbliższą środę, 23 maja (o godz. 18.30), zostanie odprawione nabożeństwo majowe 
przy nowym krzyżu na ul. Biedronki 13. 

 Następna Msza św. i nabożeństwo majowe zostaną odprawione 30 maja, przy krzyżu 
na skwerze u zbiegu ulic Biedronki i Łuczniczej. Po Mszy św. rozpocznie się majówka 
nad jeziorkiem. Serdecznie zapraszamy.

5. Zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne, które odbędzie się w środę, 23 maja – o godz. 
19.00 – w Saloniku w naszej dzwonnicy. Tematy spotkania zostały podane w „Klimatach” 
i na stronie internetowej.

6. Serdecznie zapraszamy na czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego, które rozpocz-
niemy w sobotę, 26 maja, o godz. 20.30, w naszym kościele. Czuwanie przygotowuje 
parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym „Effatha”. Program tego spotkania modli-
tewnego został zamieszczony w „Klimatach”. 

7. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w czwartek, 24 maja – wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych;
 - w sobotę, 26 maja – wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana.
 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławień-

stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

8. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 7 czerwca. Procesja do czterech 
ołtarzy wyruszy z naszego kościoła po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami: Sta-
nisława Kostki Potockiego, Wiertniczą, Przyczółkową, następnie wejdziemy w ulicę pro-
wadzącą do pałacu i z powrotem do kościoła. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii 
i poszczególne wspólnoty parafialne do przygotowania ołtarzy.

9. Zapraszamy chętne dzieci do udziału w uroczystej procesji podczas Bożego Ciała: 
dziewczynki jako bielanki i chłopców do niesienia poduszek. Zgłoszenia przyjmują sio-
stry katechetki.

10. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
 Piotr Krzysztof Czerski, kawaler z parafii tutejszej, i Sylwia Staros, panna z parafii  

pw. św. Elżbiety w Powsinie – zapowiedź II; 
 Grzegorz Paweł Rogulski, kawaler z parafii pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Dworze 

Mazowieckim, i Anna Karolina Banaszkiewicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź I;
 Bartosz Sławomir Stelmaszczyk, kawaler z parafii tutejszej, i Magdalena Dostatnia, pan-

na z parafii pw. św. Wojciecha w Warszawie – zapowiedź I;
 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany 

jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

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.

Czuwanie  
w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego

W sobotę, 26 maja, w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego, w naszym kościele od-
będzie się nocne czuwanie modlitewne. 
Wilanowska grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „Effatha” serdecznie zaprasza 
wszystkich parafian oraz gości do wspól-
nej modlitwy w tym wyjątkowym czasie.  
Bądźmy razem tego późnego wieczora  
w duchowej i modlitewnej łączności.
Program czuwania modlitewnego:

20.30 Zawiązanie wspólnoty – Mary-
ja naszą Przewodniczką

21.00   Apel Jasnogórski             
Hymn do Ducha Świętego

 Akt poświęcenia się Duchowi 
Świętemu

21.30 Liturgia Słowa 
 Konferencja: ks. Dariusz Ku-

czyński
 Wspólna modlitwa do Ducha 

Świętego

22.00 Modlitwa uwielbienia

22.30  Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu 

23.00 Indywidualne błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem

23.15 Litania do Ducha Świętego

23.30 Eucharystia

ok. 24.00 Zakończenie  
– słowo na rozesłanie.

Van D
yck - Zesłanie D

ucha Św
iętego

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


