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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym sa-
mym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,  
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę-
tym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w 
Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich na-
rodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języ-
ku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia 
i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy 
swój własny język ojczysty? - Partowie i Me-
dowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 
Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą 
blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - sły-
szymy ich głoszących w naszych językach 
wielkie dzieła Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104,1.24.29-31.34

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu. 

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b-7.12-13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Róż-
ne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne 
też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten 
sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
[wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest 
ciało, choć składa się z wielu członków,  
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chry-

stusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 
to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem.

SEKWENCJA
Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej 
miłości.

EWANGELIA
J 20,19-23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z
Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomi-

na nam wydarzenia, które miały miejsce 
pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu 
Jezusa, ale w znakach liturgicznych doko-
nuje się coś więcej niż tylko wspomnienie, 
bowiem liturgia jest uobecnieniem wyda-
rzeń zbawczych w naszym życiu. Zatem 
możemy spojrzeć na Zesłanie Ducha 
Świętego jak na akt nowego stworzenia, 
które dokonuje się tu i teraz. Zstąpienie 
Ducha Świętego było tchnieniem ożywia-
jącym, które napełniło uczniów Chrystu-
sa nowym życiem. Poznali oni potęgę i 
moc działania Pocieszyciela, który odtąd 
napełnia swoją mocą Kościół, prowadząc 
Go na drogach zbawienia. 

Jak tchnienie Boga ożywiło stworzo-
nego z prochu ziemi człowieka tak dar 
Ducha Świętego napełnił nowym życiem 
pogrążoną w grzechu naturę ludzką. Dla-
tego Jezus udzielając daru Ducha Świę-
tego Apostołom udzielił im także władzy 
odpuszczania grzechów w tymże Duchu.  
Dzieło zbawienia dokonane w Chrystu-
sie i przez Chrystusa ma być głoszone i 
realizowane przez Apostołów posłanych 
w mocy Ducha na krańce świata. W tym 
dziele każdy z nas ma swój udział.

Ks. dr Waldemar R. Macko

„Zesłanie D
ucha Ś

w
iętego” - Joseph Ignaz M

ildorfer, 1750.
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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 
pobożności, a dziś w niecodzienny sposób rozważać 
będziemy ostatni z darów:

7. DAR  
 

«(…) Powiedział im inną przypo-
wieść: «Królestwo niebieskie podobne 
jest do zaczynu, który pewna kobieta 
wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż 
się wszystko zakwasiło. » (Mt.13, 33)

Co to jest dar bojaźni Bożej? 
To przypowieść o zaczynie!
Dar bojaźni Bożej jest uwieńczeniem 

wszystkich darów, jednocześnie jest ich 
fundamentem.

Dar bojaźni Bożej oznacza przyjęcie 
prawdy, że Bóg boi się o mnie. I tak 
bardzo Bóg jest zatroskany o mnie, tak 
bardzo boi się o skarb, którym jestem, że 
wcielił się, umarł za mnie, zmartwychwstał 
i zesłał Swojego Ducha. Dar bojaźni Bo-
żej oznacza przyjęcie troski Boga o mnie, 
uznanie, że Bogu tak bardzo na mnie za-
leży, że Bóg tak bardzo się o mnie boi. 
Przyjąć to, to mieć dar bojaźni Bożej. In-
nymi słowy to znaczy powiedzieć: FIAT*! 
- powiedzieć TAK: na wcielenie, zmar-
twychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. 
Powiedzieć Bogu: TAK.

Odnosząc to do przypowieści o zaczy-
nie, rozważmy trzy wymienione elementy: 
mąkę, kobietę i zaczyn. Mąka to jest coś 
martwego - to jesteśmy my – starte ziar-
no – ziarno, które miało wpaść w glebę  
i wydać plon, ale zostało przez nas starte 
(zamiast przyjmować to ziarno do mądrej 
gleby, my to ziarno ścieramy, jak niegdyś 
faryzeusze). 

Kobietą jest Maryja, która w tę mąkę 
„wkłada” Jezusa. Bo zaczyn to jest Jezus, 
to jest Pismo św., to jest Duch Święty. 
Maryja przychodzi z nadzieją dla świata 
i daje ludziom Jezusa. To jest Ta, która  
w coś martwego daje życie, tak, że mąka 
zyskuje życie.

I Jezus wystarcza, żeby całą mąkę 
- cały grzech świata - zakwasić, żeby 
dać życie. Tak jak Sara była bezpłodna,  
a urodziła, tak też mąka była bezpłodna,  
a otrzymała życie. 

Zrozumieć to, to jest przyjąć dar bojaźni 
Bożej, że ja sam z siebie nic nie mogę. 
Maryja powiedziała Bogu: TAK, dała Je-
zusa, który daje życie. To fundament 
wszystkich darów: Bóg tak bardzo boi 
się o mnie, że przyjął ciało, zmarł, zmar-
twychwstał i posłał swojego Ducha.

Panie Jezu, prosimy Cię, daj nam przyjąć to, że Ty się o nas boisz,
że tak bardzo się o nas troszczysz, że tak bardzo Tobie na nas zależy.
Daj nam przyjąć, że Ty nas tak bardzo ukochałeś, 
że przyjąłeś ciało, że zostałeś zabity, że przyjąłeś śmierć, 
że zmartwychwstałeś i posłałeś nam swojego Ducha.
Daj nam to przyjąć.
Prosimy Cię o dar bojaźni Bożej – koronę wszystkich darów.  
Spraw, abyśmy pamiętali, że bez Ciebie niczego sami nie potrafimy.
Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami, 
przyjdź z darem bojaźni Bożej, żebyśmy Cię przyjęli.
Amen.

BOJAŹNI BOŻEJ

MODLITWA SERCA 
SŁAWIĘ CIĘ,
OJCZE
Do Boga, Ojca miłosierdzia,
światłości i źródła wszelkiego dobra,
Pana historii i wszechświata,
kresu naszej ludzkiej wędrówki,
wznosimy naszą modlitwę.
Ty, Ojcze, bądź uwielbiony  
w Kościele i świecie,
ziemskiej historii i w niebiosach.
Niech Maryja, Matka Jezusa, wielbi Cię;
niech Cię wielbią aniołowie,
niech Cię wielbią trony i panowania,
niech Cię wielbią Twoi święci
niech Cię wielbią nasi zmarli,
niech Cię wielbią wszyscy, których 
spotykamy,
niech wszyscy się zjednoczą
w hymnie uwielbienia pełni Twej chwały,
którą Twój Syn przekazuje nam
w łasce Ducha,  
który ożywia nasze serca.  
Amen.

(Carlo Maria Martini, SJ)

Parafialna grupa  
Odnowy w Duchu Świętym  

Effatha  
wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim 

zaprasza wszystkich  
na Adorację  

Najświętszego Sakramentu  
w piątek 1.06 o godz.19.00  

w naszym kościele. 

Łaska i pokój oczekują na wszyst-
kich, którzy odwiedzą Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Najświęt-
szy Sakrament jest Miłością, która 
przekracza wszelką wiedzę; tronem 
łaski i miłosierdzia, gdzie w sposób 
niczym nie skrępowany, możemy 
rozmawiać z Bogiem, zbliżając się 
do Niego z ufnością; mocą sprawia-
jącą, która może uczynić nieskoń-
czenie więcej, niż my o to prosimy 
lub co potrafimy sobie wyobrazić.

Zapraszamy serdecznie  
do wspólnej modlitwy!

JUŻ WKRÓTCE
PIKNIK PARAFIALNY
Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza  
do wzięcia udziału w tegorocz-
nym Pikniku Parafialnym, który 
odbędzie się 17 czerwca 2012 r. 
Wkrótce przedstawimy szczegółowy  

program pikniku.

*/ W Zwiastowaniu (Łk 1, 26-38) słowo fiat 
oznacza całkowitą zgodę na wolę Bożą. 
Pięknie komentuje to Orygenes. Stwierdza 
że w słowie fiat Maryja jakby mówi Bogu: 
„Oto jestem, tabliczka gotowa do zapisania: 
niech Pisarz napisze na niej to, co chce, 
niech Pan wszystkiego uczyni ze mną co 
zechce”. W owym maryjnym przyzwole-
niu zawiera się Jej „credo” wypowiedziane  
z pełnym wewnętrznym pragnieniem. 
„Fiat” w języku biblijnym wyraża znacznie 
więcej niż zwyczajne „zgadzam się”. Ozna-
cza: „pragnę całym sobą, aby spełniła się 
wola Boga!” Jest stwierdzeniem odpowia-
dającym najlepiej używanemu potocznie 
hebrajskiemu „amen”.
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BY POGŁĘBIĆ SWĄ RELACJĘ Z BOGIEM …
„Duch Święty prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali. 
On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi czyni 
ich ludźmi duchowymi”                                                              (św. Bazyli Wielki)

Grupa Odnowy w Duchu Świętym  
w Wilanowie - Effatha
W lutym 2008 r. zostały zorganizowane Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym (REO) 
w Wilanowie, które zaowocowały powstaniem grupy modlitewnej przy parafii. Pierw-
sze spotkanie odbyło się w dniu 28.03.2008r. W chwili obecnej grupa liczy około 35 
osób, jej opiekunem jest ks. Dariusz Kuczyński.
Spotkania grupy odbywają się regularnie w każdy piątek o godzinie 19.00, a w każdy 
pierwszy piątek miesiąca grupa uczestniczy we Mszy Świętej o 18.00 oraz Adoracji 
Najświętszego Sakramentu.

Każde spotkanie modlitewne jest 
„zbudowane” wokół wcześniej roze-
znanego Słowa i składa się: z modlitwy 
uwielbienia, modlitwy do Ducha Świę-
tego, rozważania Słowa prowadzone-
go przez ks. opiekuna oraz modlitwy 
dziękczynienia i prośby.

Grupa ściśle współpracuje z Centrum 
Formacji „Wieczernik” w Magdalence. 
Współpraca ta polega na wymianie do-
świadczeń, współuczestniczeniu w or-
ganizowanych sesjach,  konferencjach, 
wspólnym czuwaniu i rekolekcjach. 

Grupa Effatha organizuje otwarte 
wykłady ubogacające naszą ducho-
wość, pogłębiające naszą relację z Bo-
giem. Aktualnie zaprasza na trwający 
cykl spotkań z o. A.Jacyniakiem (SJ),  

z którym poznajemy poszczególne iko-
ny świąteczne. 

Kolejny już rok, w naszej parafii, gru-
pa Effatha zorganizowała modlitewne 
czuwanie w wigilię Zesłania Ducha 
Świętego. 

19 maja br. grupa Effatha zorganizo-
wała pielgrzymkę do Częstochowy na 
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie Odno-
wy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.  
W pielgrzymce wzięły udział 44 osoby  
z naszej parafii.

Przewodniczką Odnowy w Duchu 
Świętym jest Matka Boża, której grupa 
Effatha każdego roku składa niniejszy 
Akt Oddania, po raz pierwszy złożo-
ny na Jasnej Górze 15 października 
1983r.:

„Maryjo, nasza Umiłowana Matko, Królowo naszego Narodu. Stajemy przed 
Tobą z darem, który Bóg złożył w naszych sercach, z darem, który określa-
my Odnową w Duchu Świętym. Świadomi jesteśmy wielkości tego daru, a jed-
nocześnie naszej ludzkiej słabości. A dar ten złożony jest w nas, to znaczy  
w kruchych, glinianych naczyniach. Dlatego też, chcemy się Tobie oddać. Przyj-
mij nas razem, z tym przeogromnym darem i czuwaj, byśmy go nie zatracili, 
czuwaj nad nami, aby dar Odnowy mógł się okazać darem dla całego naszego 
Narodu, dla Kościoła.

Twojej macierzyńskiej trosce, Maryjo, powierzamy każde serce, które dozna-
jąc Bożej miłości, wykrzyknęło w uwielbieniu „Jezus jest Panem”. Oddajemy Ci 
wszystkie nasze grupy, które narodziły się pod szczególnym tchnieniem Ducha 
Świętego, i które gromadzą się, by wielbić Imię Pana, i słuchać Jego Słowa.

Oddajemy Ci wszystkie rodzące się dzieła Odnowy, rodzące się wspólnoty, 
wszystkie inicjatywy podejmowanych służb i wszystkie decyzje osób pragną-
cych szczególnego zjednoczenia z Jezusem jako Oblubieńcem. 

Ty, Maryjo, jako pierwsza zostałaś napełniona Duchem Świętym. Ty sta-
łaś się pełna Jego łaski, dlatego Ty jesteś drogą Odnowy, Ty jesteś znakiem 
ukazującym życie w Duchu, Ty w szczególny sposób posiadłaś dar mądrości.  
Ty najlepiej znasz Boże drogi. Tobie więc oddajemy się, abyś stała się naszą 
Przewodniczką. Czuwaj nad nami, aby dar Odnowy stawał się przede wszyst-
kim darem dokonującym przemiany w nas samych, aby wydawał owoc dojrzałej 
wiary i miłości tak, byśmy mogli zostać znakiem dla światła, solą dla ziemi, 
zaczynem w cieście.

Z Tobą, Maryjo, zjednoczeni chcemy trwać w dziękczynieniu przed Bogiem. 
Poruszeni tym samym Duchem, chcemy, trwając w zachwycie nad miłością 
Boga, wołać: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy. [...] gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego 
Imię” (Łk 1, 46-49). Amen. Alleluja!”

Trwajmy wspólnie na modlitwie o dar 
Odnowy w Duchu Świętym dla każde-
go z nas, byśmy w naszej codzienno-
ści umocnieni darami i charyzmatami 
Ducha Pocieszyciela byli radosnymi 
świadkami Zmartwychwstałego Jezusa!  
Szczęść Boże! 

– członkowie grupy Effatha

19 maja 2012 - pielgrzymka 
do Częstochowy na XVIII 
Ogólnopolskie Czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym 
na Jasnej Górze.

Foto: Andrzej Chomczyk
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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, spotkanie5

Dług
Dług to pieniądze lub majątek, który 

jedna osoba jest zobowiązana zwró-
cić drugiej. Dług obejmuje pieniądze, 
które jesteśmy winni bankom, przyja-
ciołom, członkom rodziny, emitentom 
kart kredytowych i instytucjom finanso-
wym. Pismo Święte nie stwierdza, że 
zadłużanie się jest grzechem, ale znie-
chęca do tego. Święty Paweł napisał: 
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 
wzajemną miłością” (por. Rz 13,8). 

Dlaczego Bóg pragnie, abyśmy byli 
wolni od długów? – Ponieważ dług 
jest formą niewoli:  „Ubogim kieruje 
bogaty, sługą wierzyciela jest dłuż-
nik” (Prz 22,7). Jeśli zobowiązaliśmy 
się do spłacenia długu, nie mamy już 
pełnej swobody w dysponowaniu swo-
imi dochodami. Trzeba pamiętać, że 
w Starym Testamencie dług był prze-
kleństwem za nieposłuszeństwo: „Je-
śli nie usłuchasz głosu Pana, Boga 
swego... spadną na ciebie wszystkie 
te przekleństwa... Obcy, mieszkający 
u ciebie, będzie się wnosił coraz wy-
żej... on ci będzie pożyczał, a ty jemu 
nie pożyczysz” (Pwt 28,15.43-44). Na-
tomiast wolność od długu była na-
grodą za posłuszeństwo: „Jeśli wiec 
pilnie będziesz słuchał głosu Pana, 
Boga swego... spłyną na ciebie i spo-
czną wszystkie te błogosławieństwa... 
będziesz pożyczał wielu narodom,  
a sam u nikogo nie zaciągniesz po-
życzki” (Pwt 28,1-2.12).

Po co wymyślono kredyt?
Zanim pojawił się kredyt wymyślono 

pieniądze – monety ze szlachetnego 
kruszcu, które nie rdzewiały, były trwa-
łe i reprezentowały konkretną wartość. 
Wymiana towaru za towar przeszła do 
historii. Została zastąpiona wymianą 
rzeczy lub pracy na pieniądze. Kolej-
ni władcy fundowali poddanym wzrost 
inflacji poprzez zastępowanie pełno-
wartościowych monet ze szlachetne-
go kruszcu monetami zawierającymi 
domieszki mniej wartościowych me-
tali, aż zawartość kruszcu w monecie 
spadła do 4%. Niby nominalna wartość 
monet nie zmniejszała się, ale ludzie 

intuicyjnie woleli „stare monety”. I tak 
kolejne reformy walutowe psuły finan-
se krajów do czasów Konstantyna 
Wielkiego, który oprócz równoupraw-
nienia dla prześladowanych chrze-
ścijan wprowadził reformę finansów, 
przywrócił „wartość monecie”. Potem 
proces psucia pieniądza powrócił, zno-
wu były potrzebne reformy, po których 
znowu pojawiała się inflacja i podobne 
cykle następują po sobie do dzisiaj.  

Przy wzroście dobrobytu ciężkie pie-
niądze stały się niepraktyczne, dlatego 
banki zaoferowały trudny do podro-
bienia dokument za złożenie w ban-
ku depozytu w złocie – tak powstały 
pieniądze papierowe. Mało kto wracał 
ze swoim dokumentem do banku by 
odebrać złoto, dlatego banki wydawały 
coraz więcej papierów odpowiadają-
cych posiadanym depozytom w zło-
cie. Początkowo nawet uważano, aby 
nie przesadzić z ilością papierowego 
pieniądza w obiegu np. stosunek 1:2 
oznaczał pokrycie w złocie dla połowy 
złożonych depozytów, ale pokusa była 
zbyt silna by na tym poprzestać. Banki 
wymyśliły kolejną sztuczkę związana  
z czasem – polegało to na odejściu od 
pokrycia depozytów złotem na rzecz 
obietnicy, że np. za 1000 złożonych  
w depozycie dukatów za 5 lat otrzy-
ma się 1250 dukatów. W tym czasie te 
1000 dukatów bank mógł pożyczyć 
innemu klientowi na wyższy niż de-
pozyt procent. 

Bliżej naszej współczesności dolar 
amerykański cieszył się zaufaniem, 
ponieważ opierał się na obietnicy wy-
miany papierów dolarowych na złoto, 
ale już pod koniec lat 60-tych USA 
miały ok. 70 mld długów zagranicz-
nych podczas gdy wartość rezerw wy-
nosiła 11 mld (ok. 1:6), wobec czego 
prezydent Nixon w 1971r zniósł wy-
mienialność dolara na złoto. Tym sa-
mym zostało zniesione ograniczenie 
dla emisji pieniądza dłużnego, czyli 
teoretycznie można było drukować 
dowolną ilość pieniędzy. Na początku 
zadłużały się gospodarki państw, ale 
szybko dołączyły do nich gospodar-
stwa domowe.

Świat reklamuje  
„życie na kredyt”

Wydawanie „wirtualnych” pieniędzy 
na konsumpcję napędza rozwój gospo-
darczy, ale jest to rozwój „na kredyt”. 
Obecnie dług publiczny Polski wyno-
si ponad 815 mld zł, a jak skończycie 
czytać ten artykuł powiększy się o kil-
kaset tysięcy złotych. Tempo powięk-
szania się długu publicznego Polski 
to ok. 4,9 mln zł/godz. W przeliczeniu 
na statystycznego mieszkańca dług 
publiczny wynosi ok. 22 tys zł/os, ale 
za kilka dni to będzie większa suma. 
Średnie zadłużenie przeciętnego dłuż-
nika (według danych statystycznych  
z marca 2012r.) to ok. ponad 16,5 tys zł. 
Jeszcze w 2009 roku wynosiło ok. 9 tys 
zł. W ciągu trzech lat zadłużenie to po-
dwoiło się, co świadczy o skuteczności 
reklamy i modzie życia „na kredyt”. 

Powody popularności 
kredytów

Nie ma dnia, w którym na skrzynkę 
mailową nie przychodzą do nas re-
klamy banków zachęcające do wzię-
cia kredytu. Jest to łatwe, przyjemne  
i szybkie. Cóż z tego, kiedy spłacanie 
długów jest uciążliwe, obarczone 
stresem i długotrwałe.

Wiele osób zaciąga długi zakłada-
jąc pozytywną przyszłość tzn. ma 
przekonanie, że w przyszłości osiągnie 
wystarczające dochody, aby spłacić 
dług. Pismo Święte zniechęca do czy-
nienia takich założeń: „Teraz wy, któ-
rzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się 
do tego oto miasta i spędzimy tam rok, 
będziemy uprawiać handel i osiągniemy 
zyski, wy, którzy nie wiecie nawet, co 
jutro będzie... zamiast tego powinniście 
mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy 
żyli, zrobimy to lub owo” (Jk 4,13-15).

Lichwiarz i jego żona (fragment)
Quentin Massys, 1514, Luwr
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Niektóre czynniki, które 
prowadzą do zadłużania się:

• Brak wiedzy - większość ludzi nie zo-
stała nauczona zarządzania pieniędz-
mi w Boży sposób;

• Brak planowania i dyscypliny - wielu 
ludzi wydaje pieniądze impulsywnie, 
ponieważ nie mają spisanego planu 
wydatków lub budżetu, dzięki czemu 
posiadaliby pewność, że ich wydatki 
nie przekraczają dochodów;

• Rozrzutność - niektórzy ludzie wydają 
pieniądze, aby zaspokajać swoje cie-
lesne pragnienia;

• Okoliczności - niektórzy ludzie zacią-
gają dług, kiedy doświadczają niespo-
dziewanych trudności, jak np. choro-
ba lub utrata pracy.

Jak wyjść z długu? 
Pismo Święte przedstawia nam sie-

dem kroków, które powinniśmy uczynić, 
jeśli chcemy uwolnić się od długów i za-
cząć żyć w wolności finansowej:

1. Módl się - w Drugiej Księdze Królew-
skiej 4,1-7 czytamy o wdowie, której 
groziło, że jej małoletnie dzieci sta-
ną się niewolnikami jej wierzyciela  
i która poprosiła Elizeusza o pomoc. 
Elizeusz kazał jej pożyczyć od sąsia-
dów puste naczynia. Bóg rozmnożył 
jej jedyny majątek, odrobinę oliwy,  
i wszystkie naczynia zostały napeł-
nione – nie pieniędzmi, ale oliwą. 
Wdowa sprzedała oliwę i spłaciła 
dług, aby uwolnić swoje dzieci. Ten 
sam Bóg, który zadbał o potrzeby 
wdowy, chce również pomóc nam 
wyjść z długu. Najważniejszym 
krokiem jest modlić się do Boga, 
poszukując Jego pomocy i pro-
wadzenia. Ale nie można pozo-
stać w bezczynności!!! Film o wdo-
wie, który oglądaliśmy podczas spo-
tkania pokazał, że poza modlitwą 
wdowa i jej dzieci wykonały ciężką 
pracę. Wdowa zaufała Prorokowi  
i wykonała „swoją część pracy”, Bóg 
dokonał reszty.

2.  Nie zaciągaj nowych długów – 
Bóg lituje się nad każdym, kto się 
odwraca od popełnianego zła, ale 
nie będzie działał wbrew woli czło-
wieka, który uporczywie obstaje przy 
swoim i dalej „kopie pod sobą głęb-
szy dół”. Niektórzy ludzie tak daleko 
odeszli od stosowania Bożych za-
sad, że ratunek upatrują „w pożycza-
niu od Piotra, aby oddać Pawłowi”, 
ale jest to rozwiązanie krótkotrwałe 
i wkrótce nie będzie wokół nich niko-
go, od kogo można by było pożyczyć 
pieniądze.

3. Spisz wszystkie swoje długi  
i wszystko, co posiadasz - spo-
rządź listę wszystkich swoich długów, 
aby określić swoją obecną sytuację  
finansową. Potem zdecyduj, czy po-
winieneś sprzedać jakąś część swe-
go majątku, aby zmniejszyć dług. 

4.  Korzystaj z pisemnego planu wy-
datków lub budżetu - stwórz pisem-
ny plan wydatków, aby upewnić się, że 
twoje wydatki nie przekraczają docho-
dów (szczegółowo i w praktyce oma-
wialiśmy ten temat na spotkaniu nr 4).

5. Stwórz plan spłaty każdego z dłu-
gów - większość wierzycieli jest gotowa 
współpracować z ludźmi, którzy szcze-
rze pragną spłacić swój dług, dlatego 
warto się z nimi regularnie komuniko-
wać i przestrzegać zobowiązań. Można 
rozpocząć od spłaty najniższego długu 
lub tego, który jest najwyżej oprocento-
wany. Kiedy spłacisz już pierwszy dług, 
dodaj sumę, którą przeznaczałeś na 
jego spłatę do rat następnego długu, 
który chcesz spłacić. Kiedy i ten dług 
zostanie spłacony, dodaj obie sumy 
do raty za następny dług i tak dalej, aż 
wszystkie długi zostaną spłacone – jest 
to tzw. zasada kuli śnieżnej. Jest ona 
skuteczna pod warunkiem, że będzie-
my wierni dyscyplinie finansowej i nie 
roztrwonimy „wolnych środków”, które 
się pojawią po spłaceniu pierwszego  
i następnych długów. 

6. Rozważ możliwości zwiększenia 
dochodów - wielu ludzi wykonuje 
pracę, która nie daje im wystarczają-
cych dochodów, aby zaspokoić swoje 
potrzeby, nawet jeśli mądrze wydają 
pieniądze. W ich wypadku konieczne 
może być pozyskanie dodatkowych 
dochodów, by uniknąć zadłużenia.

7. Ogranicz wydatki - niektórzy ludzie 
potrzebują zmniejszyć swoje wydatki, 
aby wyjść z długu.

Warunki do spełnienia,  
przy zaciąganiu długu:

W sytuacji, w której potrzebujemy 
„dachu nad głową”, podniesienia kwa-
lifikacji zawodowych lub inwestycji  
z tytułu prowadzonej działalności go-
spodarczej i rozważamy możliwość 
zadłużenia się, powinniśmy pamiętać 
o spełnieniu następujących warunków:  

1. Podejmij zobowiązanie, że spłacisz 
dług – „Oddajcie każdemu to, co mu 
się należy: komu podatek -podatek, 
komu cło - cło, komu uległość - ule-
głość, komu cześć – cześć” (Rz,13,7).

2. Nigdy nie żyruj pożyczek – żyro-
wanie jest także formą długu. Kiedy 

żyrujesz kredyt lub pożyczkę, stajesz 
się prawnie odpowiedzialny za za-
dłużenie innego człowieka. To tak, 
jakbyś sam pożyczył pieniądze i prze-
kazał je przyjacielowi lub członkowi 
rodziny, który prosi cię o żyrowanie. 
Pismo Święte ostrzega przed żyrowa-
niem. W Księdze Przypowieści 17,18 
czytamy: „Niemądry jest ten, kto daje 
porękę i kto przysięgą ręczy za bliź-
niego” i w innym miejscu: „Ręczenie 
zgubiło wielu uczciwych i wstrząsnęło 
nimi jak morska fala. Ludzi możnych 
wypędziło z kraju, tak że zabłądzili 
między obce narody” (Syr 29, 14-20). 
Statystyka pokazuje, że większość 
żyrowanych pożyczek spłacają nie 
dłużnicy, ale żyranci.

3. Przestrzegaj Zasady Gwarancji Zo-
bowiązania (Prz 22, 26-27) – zadaj 
sobie pytanie: jeśli podejmę zobo-
wiązanie finansowe to w jaki sposób 
je spłacę: jakie mam możliwości?  
co wartościowego mogę oddać w za-
mian za pożyczone pieniądze, jeśli 
zdarzy się, że nie będę mógł spłacać 
rat kredytu?

4. Nie podejmuj zobowiązań w opar-
ciu o przyszłe dochody – „Nie chwal 
się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, 
co dzień ci przyniesie” (Prz 27,1). 

5. Nie wystawiaj na niebezpieczeń-
stwo własnej rodziny – „A jeśli kto 
nie dba o swoich, a zwłaszcza o do-
mowników, wyparł się wiary i gorszy 
jest od niewierzącego” (1 Tm 5,8).

6. Unikaj zadłużenia konsumenckie-
go – „Nikomu nie bądźcie nic dłużni 
poza wzajemną miłością. Kto bowiem 
miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”  
(Rz 13,8).

7. Mądrze korzystaj z kredytów z od-
nawialnym limitem – „A od szafarzy 
już tutaj się żąda, aby każdy z nich był 
wierny” (1Kor 4,2).

8. Opowiedz sobie czy poradzisz so-
bie z długiem? - “Wszystko mi wolno, 
ale nie wszystko przynosi korzyść” 
(1Kor 6,12).

9. Czy czujesz wewnętrzny pokój my-
śląc o zadłużeniu?

My ze swojej strony życzymy wszyst-
kim czytelnikom „Klimatów Św. Anny” 
życia w wolności finansowej i tradycyj-
nie zapraszamy na następne środowe 
studium biblijne o godz. 19:00 do salo-
niku w dzwonnicy, na którym będziemy 
mówić o dawaniu i obejrzymy film „Bo-
gacz i Łazarz”.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem 
„Rodzina receptą na kryzys” 

W pierwszą niedzielę czerwca - już po raz siódmy - Warszawa usłyszy 
tysiące rodzin radośnie skandujących „Hej, hej, hej rodzina jest OK!”. 
Przyjdą by pokazać swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i posza-
nowania życia każdej osoby.

Ogólnopolski 
Konkurs 

Fotograficzny 
ZOBACZ ANIOŁA 
Wszystkich, którzy są otwarci na 

obecność ANIOŁÓW w naszym ży-
ciu, zapraszamy do udziału w kon-
kursie fotograficznym o tematyce 
anielskiej: zobacz obecność i opiekę 
ANIOŁA STRÓŻA w życiu człowieka. 

Przekonanie o istnieniu i obecności 
Aniołów, w tym również Aniołów Stró-
żów, jest jednym z ważnych elemen-
tów naszej wiary. Aniołowie są ducha-
mi stworzonymi przez Boga dla Jego 
chwały i pomagania ludziom. Bóg wy-
syła Anioła Stróża jako posłańca i każ-
dy może korzystać z jego niewidzialnej 
pomocy. Opieka anielska zaczyna się 
w chwili narodzenia, a kończy - wraz 
ze śmiercią człowieka. Każdy z nas ma 
swojego, „osobistego” Anioła Stróża. 
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwo-
ści co do istnienia aniołów, posłańców 
Bożych, którzy uczestniczą w dzie-
jach zbawienia człowieka. Te czysto 
duchowe istoty pośredniczą między 
Bogiem a ludźmi. Anioł Stróż więc nie 
jest maskotką, zabawką, malowanym 
obrazkiem ani tym bardziej baśnią czy 
legendą. 

Termin nadsyłania prac: 17 wrzesień 
2012 r.  Format zdjęcia: od 18x24 do 
30x40   Nagrody: I- 800 zł, II- 400 zł, 
III- 200 zł. 
Szczegóły: www.michael.waw.pl  
www.kjb24.pl  www.anielska.com.pl  
www.michalici.pl

Polityka prorodzinna rządu 
Ponad połowa Polaków (51%) źle ocenia politykę prorodzinną jaką prowadzi 

polski rząd. Tylko 9 proc. jest przeciwnego zdania. Ocenę dostateczną wy-
stawiło rządowi 33 proc. badanych, zaś 7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Według przeprowadzonych przez 
CBOS badań, 58 proc. badanych uwa-
ża, że ułatwienia w zakładaniu żłobków 
i stworzenie innych form opieki nad 
dziećmi pomagają rodzicom w decyzji 
o powiększeniu rodziny. Badani ocenili 
też pozytywnie przyznanie urlopu opie-
kuńczego ojcom oraz nowe przepisy 
dotyczące zatrudnienia niani. Ankieto-
wani byli podzieleni w sprawie ulg po-
datkowych dla rodzin wychowujących 
dzieci. 46 proc. badanych uznało, że 
są one pomocne, zaś 43 proc. oceniło 
je negatywnie.  Respondenci zdecydo-
wanie krytycznie ocenili za to tzw. be-
cikowe, a także program „Rodzina na 
swoim”. Zdecydowana większość, bo aż 
60 proc. badanych twierdzi, że państwo 
powinno wspierać wszystkie rodziny  

wychowujące dzieci. Pozostali uważają, 
że wsparcie należy się tylko najsłab-
szym.  Dlaczego w Polsce mamy do czy-
nienia ze spadkiem dzietności? Ankieto-
wani źródeł tego zjawiska dopatrują się  
w obawach kobiet przed utratą pracy  
(60 proc.). Kolejnym powodem są warun-
ki mieszkaniowe (48 proc.), a na trzecim 
miejscu badani umieścili słabość polityki 
prorodzinnej państwa (41 proc.). Takie 
badania CBOS przeprowadza od kilku 
już lat. Wskazują one, że Polacy z roku 
na rok coraz częściej wyrażają pogląd, 
że to państwo powinno zachęcać do po-
siadania większej liczby dzieci.  Sondaż 
CBOS został przeprowadzony w dniach 
12-18 kwietnia tego roku na liczącej 1018 
osób reprezentatywnej próbie losowej 
dorosłych mieszkańców Polski.

Tegoroczny Marsz odbędzie się pod 
hasłem „Rodzina receptą na kryzys”. 
Marsz dla Życia i Rodziny jest radosną 
manifestacja przywiązania do wartości 
życia i rodziny. Dziś rodzina musi na 
nowo domagać się praw i przywilejów, 
gdyż jej rola jest przemilczana, a nierzad-
ko dyskryminowana w przestrzeni pu-
blicznej. Dlatego zadaniem Marszu jest 
przypomnienie tego, co najcenniejsze i 
zasługujące na troskę - mówi rzecznicz-
ka Marszu, Anna Borkowska - Kniołek. 
Ponad 40 polskich miast przemaszeruje 
pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys” 
Hasło - „Rodzina receptą na kryzys” - 
nawiązuje do VII Światowego Spotkania 
Rodzin w Mediolanie, które ma być oka-
zją do tego, by na nowo przemyśleć pra-
cę i świętowanie w perspektywie rodziny. 
Hasło „Rodzina receptą na kryzys” to 
odwołanie do konkretnej rzeczywistości, 
aktualnej kwestii, jaką jest kryzys eko-
nomiczny, oraz do analizy, z której wy-
nika, że rodzina jest odpowiedzią na ten 
stan rzeczy a jej model funkcjonowania 
może być wzorem dla właściwych rela-
cji w przedsiębiorstwach, instytucjach 

finansowych czy państwowych. W tym 
kontekście wyraźnie widzimy potrzebę 
polityki prorodzinnej sprzyjającej rozwo-
jowi rodziny - wyjaśnia Jarosław Kniołek, 
organizator Marszu. Pod tym hasłem,  
3 czerwca, przemaszeruje ponad 40 pol-
skich miast. To wyjątkowe wydarzenie - 
dodaje Kniołek Dlaczego warto przyjść 
na Marsz dla Życia i Rodziny? To okazja 
do wyrażenia swoich poglądów i spo-
tkania ludzi podobnie myślących. Sami 
uczestnicy Marszu uważają ten czas 
za dobrze spędzony z rodziną, o czym 
świadczy jego atmosfera. Jest radośnie, 
kolorowo i rodzinnie. Marsz ma bowiem 
atmosferę festynu. Jak w poprzednich la-
tach maszerujący, mogą liczyć na dobrą 
zabawę w rytmie dźwięków wygrywa-
nych przez orkiestrę „Pipes and Drums” 
grającą tradycyjną muzykę szkocką. 
Marsz wyruszy  3 czerwca o godz. 10.00 
spod pomnika Kopernika na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Więcej in-
formacji na temat Marszu dla Życia i Ro-
dziny można znaleźć na stronie www.
marsz.org  i na Facebooku wpisując 
Marsz dla Życia i Rodziny.

Z  ŻYCIA  SALONIKU
WILANOWSKIEGO

W maju, w naszej galerii w dzwonnicy, 
gościmy wystawę prac malarskich pana

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 laureatem wielu nagród.
Prace pana Gałużnego były prezentowa-
ne na blisko 490 wystawach zbiorowych  
i aukcjach charytatywnych. Znajdują się  
w kolekcjach muzealnych, w instytucjach  
i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Obecna, wilanowska,  prezentacja to dla 
autora szczególne wydarzenie, gdyż jest 
to jego 60. wystawa indywidualna. 
Wystawę można oglądać do 6 czerwca.

Serdecznie zapraszamy
Autor i Organizatorki wystawy
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KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 1: Znajdź i wykreśl nazwy siedmiu darów Ducha Św. 
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązania. To hasło jest jednym 
z określeń Ducha Św.

R O Z U M U P R A D Y O
C M Ę S T W A I E S Z Y
P O B O Ż N O Ś Ć I C I
B O J A Ź N I B O Ż E J
U M I E J Ę T N O Ś C I
M Ą D R O Ś C I E L . .

zadanie 2: Rozwiąż test.

1. Po ilu dniach od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy 
    Zesłanie Ducha Św.?

 a) 40  b) 47  c) 50
2. Jakiego koloru jest ornat używany w uroczystość Zesłania Ducha Św.?

 a) biały  b) czerwony  c) zielony

3. Uroczystość Zesłania Ducha Św.:

 a) kończy okres wielkanocny 

 b) rozpoczyna okres zwykły

 c) kończy okres Adwentu

4. Jakie święto obchodzimy w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Św.?

 a) Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

 b) Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 c) Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

zadanie 3: Uroczystość Zesłania Ducha Św. to inaczej

 Zielone Świątki

 Zaduszki

 Święto Dziękczynienia

 Dzień Pięćdziesiątnicy

 Wniebowstąpienie Pańskie

 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Autor kącika dla dzieci: 
Maciej Lichota

Napisz do KRRiT  
w obronie  
TV Trwam

Trwają konsultacje społeczne, które 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewi-
zji musi wziąć pod uwagę podczas 
procesu przyznawania koncesji na 
multipleksie.
Pan Jan Dworak przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
skierował do społeczeństwa list, 
który ma stanowić konsultację  
„społeczną” w sprawie TV TRWAM 
i pasma cyfrowego. Mało kto o tym 
liście-konsultacyjnym  wie, co może 
spowodować, że w czerwcu p. Dwo-
rak stwierdzi, że  niewielu ludzi po-
piera TV TRWAM i przedstawi, jako 
dowód, dane o liczbie osób, które 
odpowiedziały na pismo KRRiT, 
świadczące o braku zainteresowa-
nia losami tej telewizji.
Jan Dworak zostawił także specjal-
nie przygotowany na ten cel adres 
email: 
konsultacje_uzup_mux-1@krrit.gov.pl 
na który trzeba przesyłać swoje 
zdanie.
Dla pewności kopię proponujemy 
wysłać na jego oficjalny adres: 
przewodniczacy@krrit.gov.pl

„PODWÓJNY” JUBILEUSZ 
15-LECIA KAPŁAŃSTWA

Dobry Bóg obdarzył nas, parafian, łaską towarzyszenia naszym kapłanom, 
ks. Dariuszowi Kowalczykowi oraz ks. Dariuszowi Kuczyńskiemu w przeży-
waniu 15-lecia święceń kapłańskich. Uroczystość jubileuszowa odbyła się  
w naszym kościele 24 maja br. 

Ofiarując Bogu ten wspólny czas radości i dziękczynienia za plony życia 
kapłańskiego, za służbę Kościołowi i ludziom, z serca błogosławimy i życzy-
my Bożej radości, aby towarzyszyła w każdym dniu kapłańskiej posługi, wie-
lu życzliwych serc, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. 
Niech Bóg błogosławi i obdarza nieustannie Swoją miłością, łaską i pokojem. 

Do życzeń dołączamy naszą modlitwę.
Szczęść Boże!
- Wdzięczni parafianie

Dzisiaj-
uroczystość Zesłania  

Ducha Świętego
a zarazem dzień, w którym mo-
żemy uzyskać odpust zupeł-
ny pod zwykłymi warunkami 
za udział w publicznym śpie-
waniu lub recytacji hymnu:  
O Stworzycielu, Duchu przyjdź.
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1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
W Zielone Świątki tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zieleń 
tataraków i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, święto rolni-
ków, ogrodników i działkowców. Dzisiejsza niedziela kończy okres 
Komunii wielkanocnej. 

2. Dziś nabożeństwo majowe o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. Dziś podczas Mszy św. o godz. 13.00. grupa dzieci z naszej para-
fii przystąpi do Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. Życzymy im, 
oraz ich rodzicom, aby udział w Eucharystii przyniósł obfite owoce 
łaski Bożej w życiu codziennym. 

4. W najbliższą środę, 30 maja o godz. 18.30., zostanie odprawiona 
Msza św. i nabożeństwo majowe przy krzyżu na skwerze u zbiegu 
ulic Biedronki i Łuczniczej. Po Mszy św. majówka nad jeziorkiem. 
Serdecznie zapraszamy.

5. Zapraszamy na kolejne spotkanie Biblijne, które odbędzie się  
w środę, 30 maja, w Saloniku w naszej dzwonnicy, o godz. 19.00. 
Tematy spotkania zostały podane w Klimatach i na stronie inter-
netowej. Zachęcamy również do przeczytania artykułu zamiesz-
czonego w Klimatach.

6. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 7 czerwca.  
Procesja do czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła po 
Mszy św. o godz. 10.00. Procesja przejdzie ulicami: St. Kostki Po-
tockiego, Wiertniczą, Przyczółkową następnie wejdziemy w ulicę 
prowadzącą do Pałacu i z powrotem do kościoła. Zapraszamy 
mieszkańców naszej parafii i poszczególne wspólnoty parafialne 
do przygotowania ołtarzy.

7. Zapraszamy chętne dzieci  do udziału w uroczystej procesji 
podczas Bożego Ciała: dziewczynki jako Bielanki i chłopców do 
niesienia poduszek. Zgłoszenia przyjmują siostry katechetki.

8. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w poniedziałek, 28 maja,  

  Święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.
 - we wtorek, 29 maja,  

  Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy.
 - w czwartek, 31 maja,  

  Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
 - w piątek, 1 czerwca, Wspomnienie św. Justyna, Męczennika.

9. W następną niedzielę, 3 czerwca br., przed kościołem, zostanie 
przeprowadzona zbiórka ofiary do puszek na Świątynię Opatrz-
ności Bożej.

10. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje loterię fantową,  
z której dochód będzie przeznaczony na ufundowanie sztandaru. 
Bardzo prosimy parafian o przyniesienie drobnych przedmiotów, 
które moglibyśmy przeznaczyć na fanty i w ten sposób przyłączyć 
się do naszej inicjatywy. Zbiórka fantów w zakrystii będzie trwała 
do niedzieli 3 czerwca br.

11. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
  Grzegorz Paweł Rogulski, kawaler z parafii pw. św. Piotra 

i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim i Anna Karolina 
Banaszkiewicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź II.

  Bartosz Sławomir Stelmaszczyk , kawaler z parafii tutejszej  
i Magdalena Dostatnia, panna z parafii pw. św. Wojciecha  
w Warszawie – zapowiedź II.

  Krzysztof Badowski, kawaler z parafii tutejszej i Maria Lilianna 
Tahery, panna z parafii tutejszej – zapowiedź I.

  Michał Bohdan Fechner, kawaler z parafii pw. Wniebowstąpie-
nia Pańskiego w Warszawie i Maria Nowotnik, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź I.

  Marek Piotr Leszko, kawaler z parafii tutejszej i Eliza Kostorek, 
panna z parafii pw. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Warsza-
wie – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących miedzy na-
rzeczonymi zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 27 maja 2012 r.
K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

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 6 – 30.05.2012, godz. 19.00
1. Jakie powinno być nastawienie do dawania?
2. Komu dawać, ile dawać i dlaczego?
3. Błogosławieństwa związane z dawaniem.
4. Film „Bogacz i Łazarz” (17min)  

– okno na tamten świat.
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


