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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 3, 9-15

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał 
go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usły-
szałem Twój głos w ogrodzie, przestraszy-
łem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł 
Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? 
Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci 
zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział:  
Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała 
mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy 
Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to 
uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż 
mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł 
do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź prze-
klęty wśród wszystkich zwierząt domowych 
i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał  
i proch będziesz jadł po wszystkie dni twe-
go istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie a niewiastę, pomiędzy po-
tomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiaż-
dży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130, 1-8

REFREN: 
U Pana łaska oraz odkupienie.
Z głębokości wołam do Ciebie Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl Twe ucho 
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć  
o grzechu, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby ze czcią Ci służono.
Pokładam nadzieje w Panu, 
dusza moja pokłada nadzieję  
w Jego słowie, 
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niz straznicy poranka, 
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, 
u Niego obfite odkupienie. 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów. 

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 13-5, 1

Cieszę się przeto owym duchem wiary, 
według którego napisano: Uwierzyłem, 
dlatego przemówiłem; my także wierzymy  
i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci ży-
cie także nam i stawi nas przed sobą razem 
z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby 
w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę 
Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego 

to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż 
bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrz-
ny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odna-
wia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem 
utrapienia naszego obecnego czasu gotują 
bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, 
którzy się wpatrujemy nie w to, co widzial-
ne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, 
co widzialne, przemija, to zaś, co niewi-
dzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, 
że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek 
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczy-
niony, lecz wiecznie trwały w niebie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12, 31-32

Teraz władca tego świata zostanie 
przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad 
ziemię wywyższony, przyciągnę wszyst-
kich do siebie.

EWANGELIA
Mk 3, 20-35

Potem przyszedł do domu, a tłum znów 
się zbierał, tak, że nawet posilić się nie 
mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wy-
brali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 
bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast 
uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozo-
limy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę 

K O M E N T A R Z
Skutkiem grzechu Adama i Ewy 

było wiele nieszczęść, a najwięk-
szym z nich była utrata przyjaźni 
z Bogiem. Gdy człowiek odrzuca 
Boga, sam się unieszczęśliwia. 

Jan Paweł II naucza, że „grzech 
jest zerwaniem synowskiego sto-
sunku z Bogiem po to, by prowadzić 
własne życie poza posłuszeństwem 
wobec Niego”. Nie chodzi tylko  
o ateizm jako negację Boga, ale 
„grzechem jest również żyć tak, jak 
gdyby On nie istniał, wykreślać Go 
z codziennego życia”, jakby Bóg nie 
był potrzebny. Jest to tzw. sekula-
ryzm, choroba współczesnego świa-
ta zachodniego, nie oszczędzająca 
ludzi ochrzczonych, dzieci Kościoła. 

Bóg szuka zagubionego Adama - 
„gdzie jesteś?”. On, łaskawy i miło-
sierny, szuka również nas i nieustan-
nie czeka na nasz powrót. Pragnie 
być blisko nas: „kto pełni wolę Bożą, 
ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Ks. Dariusz Kowalczyk
Chrystus żegnający się z Matką,  

Cornelis Engebrechtsz, 1515.

złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy 
przywołał ich do siebie i mówił im w przy-
powieściach: Jak może szatan wyrzucać 
szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrz-
nie jest skłócone, takie królestwo nie może 
się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest 
skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 
ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw 
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie 
może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt 
nie może wejść do domu mocarza i sprzęt 
mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie 
zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zapraw-
dę, powiadam wam: wszystkie grzechy  
i bluźnierstwa, których by się ludzie dopu-
ścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak 
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien 
jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem:  
Ma ducha nieczystego. 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bra-
cia i stojąc na dworze, posłali po Niego, 
aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi sie-
dział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto 
Twoja Matka i bracia na dworze pytają się 
o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją 
matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając 
na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto 
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Oto słowo Pańskie.
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Przeżywana w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, tradycyjnie zwana Bożym Ciałem, zmusza nas wierzących 
do głębszego zastanowienia się nad istotą Przeistoczenia.

HISTORIA WYDARZENIA  
EUCHARYSTYCZNEGO  
W KOSCIELE ŚWIĘTEGO  
ANTONIEGO PADEWSKIEGO
Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud największy 
z możliwych, cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Je-
zusa Chrystusa. Jednak przyjmując Komunię świętą możemy dotykać Go 
tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne jedynie fizycz-
nie niezmienione przez konsekrację postacie chleba i wina. Jakie zatem 
znaczenie dla naszej wiary ma wydarzenie eucharystyczne w Sokółce?

Była to niedziela 12 października 2008 
r., tuż po beatyfikacji sługi Bożego ks. 
Michała Sopoćki. Podczas Mszy świętej 
rozpoczynającej się w kościele parafial-
nym p.w. św. Antoniego Padewskiego 
w Sokółce o godzinie 8.30, w trakcie 
udzielania Komunii świętej jednemu  
z kapłanów wypadł na stopień ołtarza 
konsekrowany Komunikant. Kapłan prze-
rwał udzielanie Komunii świętej, podniósł 
Go i, zgodnie z przepisem liturgicznym, 
włożył do vasculum – małego naczynia 
z wodą , stojącego zwykle przy taberna-
kulum, służącego kapłanowi do obmycia 
palców po udzielaniu Komunii świętej. 
Komunikant eucharystyczny miał się  
w tym naczyniu rozpuścić. 

Po mszy świętej siostra Julia Dubow-
ska, zakrystianka z posługującego w pa-
rafii Zgromadzenia Sióstr Eucharystek, 
mając świadomość, że konsekrowany 
Komunikant będzie rozpuszczał się ja-
kiś czas, na polecenie ks. Stanisława 
Gniedziejko, proboszcza parafii, przelała 
zawartość vasculum do innego naczynia  
i umieściła je w sejfie znajdującym się w 
zakrystii kościoła. Klucze do sejfu miała 
tylko Siostra i ks. Proboszcz. 

Po upływie tygodnia, 19 październi-
ka, w niedzielę misyjną, siostra Julia – 
przynaglona pytaniem ks. Proboszcza 
o stan Komunikantu – zajrzała do sejfu. 
Otwierając go poczuła delikatny zapach 
przaśnego chleba. Po otwarciu naczy-
nia zobaczyła czystą wodę z rozpusz-
czającym się w niej Komunikantem, na 
środku którego widniała wypukła plamka  
o intensywnej czerwonej barwie, przypo-
minająca wyglądem skrzep krwi, mający 
postać jakby żywej cząstki ciała. Woda  
w naczyniu była nie zabarwiona. 

Siostra natychmiast powiadomiła ks. 
Proboszcza, który nadszedł wraz z miej-
scowymi kapłanami i misjonarzem, ks. 
Ryszardem Górowskim. Wszyscy byli 
zaskoczeni i zadziwieni tym, co ujrzeli. 

Zachowano dyskrecję i ostrożność, 
nie zapominając o wadze wydarzenia, 
ponieważ dotyczyło ono Chleba Konse-
krowanego, który na mocy słów Chrystu-
sa z Wieczernika jest prawdziwie Jego 
Ciałem. Patrząc ludzkim okiem, trudno 
było określić, czy zmieniona postać frag-
mentu Komunikantu jest wynikiem reak-
cji organicznej, chemicznej czy innego 
rodzaju działania. 

Bezzwłocznie powiadomiono o wyda-
rzeniu Metropolitę Białostockiego, ks. Ar-
cybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który 
przybył do Sokółki wraz z Kanclerzem 
Kurii, księżmi infułatami i księżmi profe-
sorami. Wszyscy byli głęboko porusze-
ni tym, co zobaczyli. Ksiądz Arcybiskup 
zalecił Komunikant zabezpieczyć oraz 
czekać i obserwować, co dalej będzie się  
z Nim działo. 

Dnia 29 października 2008 r. naczynie 
z Komunikantem przeniesiono do kaplicy 
Miłosierdzia Bożego na plebanii i umiesz-
czono w tabernakulum. Następnego dnia, 
decyzją ks. Arcybiskupa, Komunikant  
z widoczną na Nim plamką wyjęto z wody 
i położono na małym korporale, a następ-
nie umieszczono w tabernakulum. Komu-
nikant był w ten sposób przechowywany  
przez trzy lata aż do uroczystego prze-
niesienia Go do kościoła 2 października 
2011 roku. Przez pierwszy rok zachowy-
wano tajemnicę. Rozważano, co czynić 
dalej, skoro jest to jakiś Boży znak, który 
trzeba odczytać. 

Do połowy stycznia 2009 r. fragment 
Komunikantu o zmienionej postaci w spo-
sób naturalny zesechł i pozostał w formie 
zakrzepłej krwi. Od tamtej pory nie zmie-
nił swojego wyglądu. 

W styczniu 2009 r. ks. Arcybiskup zle-
cił poddać Komunikant badaniom pato-
morfologicznym, a 30 marca tegoż roku 
powołał Komisję Kościelną do zbadania 
zaistniałych zjawisk. 

W Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 r., 
decyzją Jego Ekscelencji, kościół pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Sokółce został 
podniesiony do rangi kolegiaty oraz po-
wołano Kolegiacką Kapitułę Najświętsze-
go Sakramentu. W jej skład weszli kapłani 
archidiecezji białostockiej – proboszczo-
wie i budowniczowie nowych kościołów. 
Charyzmatem Kapituły jest troska o kult 
i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycz-
nego – strzeżenie Eucharystii. 
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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.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
zaprasza

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym zaprasza  
na Modlitwę Uwielbienia w piątek 15 czerwca o godz. 19.00.  
Spotkanie modlitewne odbędzie się w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 

MODLITWA SERCA 

TYŚ MNIE 
POKOCHAŁ 
PIERWSZY
Gdy wstaję o świcie 
i zwracam ku Tobie moją duszę, 
moją modlitwę, 
w tej samej sekundzie 
Tyś mnie uprzedził, 
Tyś mnie pokochał pierwszy... 
Zechciej, o Boże, sprawić, 
żebyśmy się przeciwstawiali 
brakowi ducha, 
który chce nas skłonić do wiary 
w Twoją nieobecność. 
Obyśmy dla skupienia naszej duszy 
i dla jej życia, dla jej oczyszczenia 
nigdy nie zapominali, 
że Ty zawsze jesteś obecny 
i pierwszy...   
Amen.

(Sören Kierkegaard)

Søren Aabye Kierkegaard
(1813-1855)
Duński filozof, poeta romantycz-

ny i teolog, uznawany za jednego  
z prekursorów filozofii egzystencjal-
nej, zwłaszcza jej chrześcijańskiego 
nurtu; nazywany czasem „Sokra-
tesem Północy”. Wywarł wpływ nie 
tylko na rozwój XX wiecznej filozofii 
czy teologii, ale również biblistyki,  
literatury, sztuki a nawet psychologii.

Myśl Kierkegaarda, będąca w głów-
nej mierze próbą interpretacji kluczo-
wych pojęć chrześcijaństwa, kształ-
towała się pod wpływem głębokiej 
religijności domu rodzinnego poety i 
przejawianej przez jego ojca, Micha-
ela Pedersena Kierkegaarda, obsesji 
grzechu oraz zakorzeniania w ducho-
wości syna poczucia religijnego po-
słannictwa. Jego poglądy filozoficzne 
stały w ostrej opozycji do myśli Hegla 
oraz w pewnej kontynuacji Pascala, 
św. Augustyna i Schellinga.

Zapraszamy na nasze wspólnotowe 
uwielbienie Jezusa! Dzięki modlitwie 
uwielbienia otwieramy serca na Ducha 
Świętego i Jego dary. Odkrywamy Jego 
potężną moc, dzięki której stają się 
cuda. Doświadczamy cudów - uzdro-
wień duchowych, fizycznych, uzdrowień 
serc, umysłów, przemiany całego życia. 
Widzimy, że nie ma żadnej rzeczy nie-
możliwej, żadnej sprawy, której by Je-
zus nie mógł rozwiązać. Radujemy się 
widząc, że nie jesteśmy sami w wierze. 
W czasie naszych spotkań słuchamy 
Słowa Bożego oraz komentarza do nie-
go. Rozważany fragment z Pisma Świę-
tego staje się naszym światłem na cały 
następny tydzień.

Badania patomorfologiczne 
Pobrany fragment Komunikantu  

o zmienionej postaci zbadali – niezależ-
nie od siebie, w celu zwiększenia wiary-
godności wyników – prof. dr hab. Maria 
Sobaniec – Łotowska i prof. dr hab. Sta-
nisław Sulkowski, również patomorfolog 
z Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku. Badania przeprowadzono w Insty-
tucie Patomorfologii tegoż Uniwersytetu. 
Wszystkie działania obu specjalistów 
były podyktowane prawem i obowiąz-
kiem pracowników nauki do badania każ-
dego zagadnienia naukowego zgodnie 
z wytycznymi Komitetu Etyki w Nauce 
Polskiej Akademii Nauk. Badania zosta-
ły dokładnie opisane i sfotografowane. 
Kompletną ich dokumentację złożono  
w Kurii Metropolitalnej Białostockiej. 

Kiedy pobierano próbkę do badań nie 
rozpuszczona część konsekrowanego 
Komunikantu była już wtopiona w tkani-
nę. Krwistobrunatna struktura fragmen-
tu Hostii nie straciła jednak nic ze swej 
wyrazistości. Fragment ten był suchy 
i kruchy, ściśle połączony z pozostałą 
częścią Hostii mającą postać chleba. 
Pobrana próbka była wystarczająca do 
przeprowadzenia koniecznych badań. 

Wyniki obu niezależnych badań cał-
kowicie się pokrywały. Okazało się, że 
struktura badanego fragmentu Komuni-
kantu jest identyczna z tkanką mięśnia 
sercowego człowieka jeszcze żyjącego, 
ale będącego w stanie agonii. Struktura 
włókien mięśnia sercowego i struktura 
chleba były ze sobą ściśle powiązane, 
w sposób wykluczający ich złączenie za 
sprawą ludzkiej ingerencji. 

Przeprowadzone badania dowiodły, 
że do konsekrowanego Komunikantu 
nie została dołączona żadna inna sub-
stancja, lecz że Jago fragment przybrał 
postać tkanki mięśnia sercowego czło-
wieka w stanie agonii. Tego rodzaju zja-
wiska nie wyjaśniają nauki przyrodnicze, 
natomiast nauka Kościoła mówi nam, że 
poddana badaniom Hostia jest Ciałem 
samego Chrystusa na mocy Jego wła-
snych słów wypowiedzianych podczas 
Ostatniej Wieczerzy. 

Opracowanie i zdjęcia: 
Krzysztof Kanabus
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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, spotkanie7

Jaki jest nasz stosunek  
do oszczędzania?

 Czy oszczędzamy, ponieważ lubimy, kie-
dy pieniądze na koncie zapewniają nam 
poczucie bezpieczeństwa? - Niestety 
przez chciwość uważamy, że nigdy ich nie 
ma za wiele, aby zaspokoić wszystkie za-
chcianki!

 Może oszczędzamy, bo musimy? - Czuje-
my się biedakami, o których Pan Bóg się 
nie troszczy, więc musimy sami to robić! 

 A może nie oszczędzamy, bo nie potra-
fimy sobie niczego odmówić? – Żyjemy 
teraźniejszością nie troszcząc się o to, co 
przyniesie jutro!

Oszczędzanie po Bożemu
Jakiego stosunku do oszczędzania 

uczy nas Pismo Święte? - Pismo Świę-
te zachęca do oszczędzania na przy-
szłe potrzeby. Oszczędzanie oznacza 
powstrzymanie się od wydawania 
pieniędzy dzisiaj, aby móc je wydać  
w przyszłości: „Cenny skarb i oliwa w do- 
mu mądrego, a głupiec je marnotrawi” 
(Prz 21,20) [wydaje wszystko co zarobi]. 

Biblijną motywacją do oszczędza-
nia jest roztropne zarządzanie tym, co 
otrzymujemy od Boga - oszczędzanie 
jest elementem dobrego zarządu, a nie  
celem samym w sobie. Biblia podaje 
nam przykład Józefa sprzedanego przez 
braci do niewoli w Egipcie. Józef potra-
fił wytłumaczyć faraonowi sen i został 
mianowany zarządcą kraju, po to, aby 
w czasie siedmiu lat urodzaju zgroma-
dzić wystarczające zapasy na przeżycie 
siedmiu lat suszy. Powodem, dla które-
go zaczęto gromadzić zapasy w Egipcie 
była zapowiedziana we śnie faraona dłu-
gotrwała susza. Ta historia biblijna opi-
sana w Księdze Rodzaju to przestroga, 
abyśmy patrząc na życie z perspektywy 
teraźniejszości nie zakładali wyłącz-
nie pomyślnej przyszłości. Przecież nie 
wiemy, co przyniesie nam jutro. Pismo 
Święte poucza: „Pamiętaj o chwili głodu, 
gdy jesteś w obfitości, o biedzie i niedo-
statku – w dniach pomyślności. Od rana 
do wieczora okoliczności się zmieniają  
i wszystko prędko biegnie przed Panem. 
Człowiek mądry we wszystkim zachowa 
ostrożność, a w dniach, kiedy grzechy 

panują, powstrzyma się od błędu” (Syr 
18, 25-27).

W Nowym Testamencie słyszymy przy-
powieść o pewnym zamożnym człowieku, 
któremu dobrze obrodziło pole: „I rozwa-
żał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł:  
Tak zrobię: zburzę moje spichlerze,  
a pobuduje większe i tam zgromadzę całe 
zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr na długie lata złożo-
ne; odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz 
Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej 
nocy zażądają twojej duszy od ciebie... 
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gro-
madzi dla siebie, a nie jest bogaty przed 
Bogiem... Bo gdzie jest skarb wasz, tam 
będzie i serce wasze” (Łk 12,16-21.34). 
Bóg nazwał bogacza głupcem, ponieważ 
zatrzymał wszystkie dobra dla siebie i nie 
podzielił się z innymi. W tym fragmencie 
Ewangelia poucza nas, że oszczędzanie 
ma sens i uzasadnienie tylko wówczas,  
gdy nie stawiamy siebie w centrum  
i umiemy dzielić się z innymi.

Regularne oszczędzanie
„Zamiary pracowitego [przynoszą] 

zysk, a wszystkich śpieszących się – bie-
dę” (Prz 21,5). Podstawową zasadą, któ-
rą należy przestrzegać, aby zgromadzić 
oszczędności, jest wydawać mniej, 
niż się zarabia. Środki uzyskane dzięki 
tej różnicy można gromadzić i inwesto-
wać długoterminowo. Na jakie cele warto 
oszczędzać?

 na nieprzewidziane, pilne wydatki (mądrze 
jest oszczędzać na nieprzewidziane, pilne 
wydatki, aby opłacać je gotówką zamiast 
pożyczać pieniądze; jeśli to możliwe, war-
to zaoszczędzić sumę, która wystarczy na 
pokrycie typowych wydatków przez okres 
trzech miesięcy np. na wypadek utraty 
pracy zarobkowej), 

 na większe wydatki (warto posiadać 
oszczędności na wydatki, które wymaga-
ją większych kwot np. środki transportu, 
mieszkanie koszty edukacji),

 na długoterminowe potrzeby (po zgro-
madzeniu zasobów na niespodziewane 
wydatki i większe zakupy, mądrze jest 
oszczędzać na potrzeby długoterminowe, 
np. na czas emerytury).

Inwestycje
Ludzie inwestują część swoich 

oszczędności w nadziei, że dzięki temu 
uzyskają dochód lub wzrost wartości tych 
inwestycji. W różnych kulturach i syste-
mach ekonomicznych możliwe są różne 
inwestycje, np. ziemia rolna, zwierzęta, 
żywność, nieruchomości, metale szla-
chetne, akcje i obligacje. 

Pismo Święte przestrzega przed podej-
mowaniem ryzykownych inwestycji: „Ist-
nieje bolesna niedola – widziałem ją pod 
słońcem: bogactwo przechowywane na 
szkodę właściciela. Bogactwo to bowiem 
przepada na skutek jakiegoś nieszczę-
ścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego 
niczego już nie ma” (Koh 5,12-13). 

Zazwyczaj mądrze jest nie umieszczać 
wszystkich pieniędzy w jednej inwestycji: 
„Rozdaj część między siedmiu czy nawet 
ośmiu, bo nie wiesz, co może się złego 
przydarzyć na ziemi” (Koh 11,2). Każda 
inwestycja wiąże się z ryzykiem, a Pismo 
Święte nie przedkłada określonego ro-
dzaju inwestycji nad inne. Pismo Święte 
nie zabrania wprost hazardu, jednak wie-
le osób, które oddają się hazardowi, robi 
to w celu szybkiego wzbogacenia się. 
A to jest sprzeczne z Pismem Świętym. 
„Człowiek zazdrosny szybko chce dojść 
do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań 
niedostatek” (Prz 28,22). Dlatego nie po-
winniśmy wystawiać się na ryzyko uza-
leżnienia się od hazardu, ani nie powinni-
śmy wspierać branży, który zniewala tak 
wielu ludzi.

Tadeusz Makowski
„Skąpiec”, 1932, olej na płótnie, 
Muzeum Narodowe, Warszawa
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Jedyna pewna 
Inwestycja

Bóg stworzył nas, abyśmy poznali Go 
osobiście. Poznanie Boga i przyjaźń z NIM 
to najlepsze co może spotkać nas w życiu. 
Bóg kocha nas i chce, abyśmy odnaleźli 
sens w życiu: „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Bóg Oj-
ciec z miłości do człowieka dał swego jedy-
nego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł 
za nas umarł. Niestety wielu z nas nie 
doświadcza TEJ miłości, ponieważ jeste-
śmy oddzieleni od Boga poprzez grzech: 
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni 
są chwały Bożej” (Rz 3,23). Konsekwencją 
grzechu jest oddzielenie od Boga: „zapłatą 
za grzech jest śmierć” (Rz 6,23). Nikt nie 
potrafi poprzez własne wysiłki, takie jak 
np. filozofia, religia lub dobre i moralne 
życie zbliżyć się do Boga. Warto uświado-
mić sobie, że żyjemy tylko raz na tej ziemi:  
„A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 
a potem sąd” (Hbr 9,27). Nie istnieje rein-
karnacja ani żadna inna możliwość zmiany 
swojego losu po śmierci. Jedynym rozwią-
zaniem pozwalającym pokonać tę prze-
paść jest Jezus Chrystus, „który umarł za 
nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” 
(Rz 5,8). Jezus Chrystus umarł na krzy-
żu, aby zapłacić karę za nasze grzechy. 
On przerzucił most nad przepaścią, która 
oddziela nas od Boga: „Odpowiedział mu 
Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie” (J 14,6). Ten most jest 
darem od Boga: „Łaską bowiem jesteście 
zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od 
was, lecz jest darem Boga: nie z uczyn-
ków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2,8-9).

Każdy człowiek jest zaproszony, aby 
przyjąć do serca Jezusa Chrystusa: 
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyję-
li, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12).  
Nic w tym życiu nie równa się osobiste-
mu poznaniu Chrystusa. Kiedy przyjmie-
my Go, jako Zbawiciela i Pana, możemy 
doświadczyć prawdziwego pokoju, radości 
i nadziei, dlatego na zakończenie spotka-
nia nr 7 obejrzeliśmy film pt. „Wywyższo-
ny”. O swoim spotkaniu z Jezusem i o tym 
jak to się stało, że uwierzył w Chrystusa 
opowiedział Nikodem (J 3, 1-17). Takie 
spotkanie odmienia życie i nadaje sens 
naszemu istnieniu na ziemi. Takiego 
spotkania życzymy czytelnikom Klimatów. 

We środę 13.06.2012 będziemy dzielić 
się naszym doświadczeniem i podpo-
wiadać pomysły na to: „Jak i kiedy uczyć 
dzieci zarządzania pieniędzmi, aby pie-
niądze nie rządziły nimi.” Zapraszamy do 
saloniku w dzwonnicy na 19:00.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy
                                                                Twórcy i Organizatorki

Z ŻYCIA   
SALONIKU   

WILANOWSKIEGO
W czerwcu w dzwonnicy  

prezentujemy  
wystawę zbiorową  

trójki artystów:
MAŁGORZATY  
KĘPKI  
„MAGRITTY”

 

MAGDALENY  
MOSAKOWSKIEJ  
- SOBOCIŃSKIEJ

 

ZDZISŁAWA  
KĘDZIERSKIEGO

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.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ KOŚCIOŁA św.ANNY w Wilanowie
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Otwarcie 
Centrum Studiów 

Ratzingera
11 czerwca w Bydgoszczy kard. 

Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu 
Stolicy Apostolskiej, dokona uro-
czystego otwarcia Centrum Stu-
diów Ratzingera. 

Ośrodek, który funkcjonował będzie 
przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej, to owoc współpracy z Funda-
cją Watykańską Joseph Ratzinger-Be-
nedykt XVI. Bydgoski ośrodek, którym 
kierował będzie ks. dr Mariusz Kuciń-
ski, stawia sobie za cel koordynowanie 
współpracy różnych uczelni w zakresie 
studiów nad myślą kard. Ratzingera.

„Kościół kocha też 
niesakramentalnych”

- Kościół kocha także małżonków niesakramentalnych. Musi zrobić 
wszystko, by poczuli tę miłość. Ich cierpienie jest darem dla Kościoła, bo 
podkreśla jak ważna jest nierozerwalność związku – mówił Benedykt XVI 
w Bresso. 

Festiwal Muzyki 
Gospel

Festiwal odbędzie się już po raz 
szesnasty, w tym roku potrwa od  
15 do 19 sierpnia. 

Zmianie uległo miejsce spotkania- 
jest nim wzgórze zamkowe w Gniewie. 
To miasto położone w powiecie tczew-
skim, nad Wisłą. Wystąpią m.in.: New 
Live Gospel Choir, KEFAS Gospel 
Choir, Grzegorz Wilk & Harfa Gospel 
Choir oraz gwiazdy: Krzysztof Kraw-
czyk, Zakopower, Mieczysław Szcze-
śniak.

W programie tegorocznego 
Festiwalu:

1. XVI Międzynarodowy Przegląd 
Chórów (15.08.2012; Kościół Św. 
Mikołaja w Gniewie).

2. Warsztaty gospel (w tym roku po-
dział na kategorie wiekowe).

3. Koncerty festiwalowe na Wzgórzu 
zamkowym.
Więcej na stronie: 
www.gospel-festiwal.pl

Kongres Nowej Ewangelizacji  
z charyzmatykami

Już czterysta osób zadeklarowało swój udział w I Kongresie Nowej Ewan-
gelizacji, jaki odbędzie się w dniach 28-31 lipca w Kostrzynie nad Odrą.   
Do Polski przyjadą z tej okazji również abp Rino Fisichella, przewodniczą-
cy Papieskiego Rady ds. Nowej Ewangelizacji oraz charyzmatyczni ewan-
gelizatorzy z Brazylii o. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu - poinfor-
mował KAI Robert Kościuszko z Przystanku Jezus.

Jeszcze do 30 czerwca można zgła-
szać swoje uczestnictwo w kongresie, 
który będzie połączony z Ogólnopol-
ską Inicjatywą Ewangelizacyjną Przy-
stanek Jezus w Kostrzynie nad Odrą. 
Swój udział potwierdzili już przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Józef Michalik i metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz. Nie 
zabraknie też bp. Edwarda Dajczaka 
– inicjatora i wieloletniego rekolekcjoni-
sty Przystanku Jezus oraz bp. Grzego-
rza Rysia, przewodniczącego Zespołu 
KEP ds. Nowej Ewangelizacji i biskupa 
opolskiego Andrzeja Czai. 

Zgłoszenia przyjmowane są za po-
średnictwem elektronicznego formu-
larza na stronie internetowej: www.no-
waewangelizacja.org. Celem kongresu 
będzie spotkanie osób, ruchów, sto-
warzyszeń oraz wszelkich środowisk 
związanych z nową ewangelizacją, 
działających na terenie Polski, a tak-
że wspólna modlitwa za dzieło nowej 
ewangelizacji oraz danie impulsu do 
zaangażowania się w to dzieło. 

W Polsce działa około 300 różnych 
wspólnot, które podejmują działania 
na rzecz nowej ewangelizacji w tym 50 
Szkół Nowej Ewangelizacji. Poszcze-
gólne środowiska reprezentowane na 
Kongresie przygotują spoty ewange-
lizacyjne, które będą potem prezento-
wane na Przystanku Jezus. 

Natomiast Kongresowi będą towa-
rzyszyły spoty ukazujące w syntetycz-
ny sposób posługę ewangelizacyjną 
poszczególnych ruchów, wspólnot  
i stowarzyszeń.  Znana jest już data  
II Kongresu, który zaplanowano na  
20-22 września 2013 r. Jak podkre-
ślają organizatorzy, stanowiłby on 
podsumowanie i „zebranie myśli” po 
synodzie biskupów, który odbędzie się 
w październiku br. w Watykanie a doty-
czyć będzie nowej ewangelizacji.

To były jedne z najbardziej oklaskiwa-
nych słów papieża w sobotni wieczór 
w podmediolańskim Bresso. – Wiem, 
że małżonkowie zranieni rozwodem, 
z różnych często dramatycznych przy-
czyn, którzy wchodzą w nowe związki, 
cierpią z powodu odsunięcia od sakra-
mentów spowiedzi i komunii. Ale Ko-
ściół nadal kocha niesakramentalnych. 
Musi zrobić wszystko, by czuli tę mi-
łość. By mieli świadomość, że nadal są 
w komunii z Kościołem i Chrystusem. 

Także we mszy św., choć to komunia 
duchowa. Benedykt XVI odpowiedział 
w ten sposób na pytanie małżonków  
z Brazylii, którzy jako psychoterapeuci 
pracują z małżeństwami w kryzysie. 

Maria Marta i Manoel Angelo mówili: 
„Największe trudności małżonkowie 
przeżywają z wybaczeniem sobie,  
z przyjęciem wybaczenia od drugiego. 
Wielu jednak chce budować mimo za-
łamań”.

V
II Ś

w
iatow

e S
potkanie R

odzin



7 Nr 172

KĄCIK DLA DZIECI

zadanie 1:  
Rozwiąż krótki test:

1. Który miesiąc, w sposób szczególny jest poświęcony  
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa?

 a) maj

 b) czerwiec

 c) lipiec

 d) październik 
2. Komu Pan Jezus objawił Swoją prośbę, aby czcić Jego 

Najświętsze Serce?

 a) św. Siostrze Faustynie 

 b) św. Bonifacemu 

 c) św. Małgorzacie Alacoque 

 d) św. Franciszkowi z Asyżu
3. W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana 

Jezusa obchodzimy:

 a) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 b) wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej  
       Maryi Panny 

 c) wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

 d) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

zadanie 2: 
Zaznacz poprawne zakończenia zdania:

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  
obchodzimy:

  - … kolejnego dnia po zakończeniu  
 oktawy Bożego Ciała.

 - … zawsze w czwartek

 - … co roku w innym terminie.

 - … zawsze w piątek.

 - … kolejnego dnia po zakończeniu  
 oktawy Bożego Narodzenia.

 - … co roku 15 czerwca.

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

13.00 - 15.00 – kabarecik dla dzieci „Bawmy się w bajki” oraz  
animacje i konkursy dla dzieci

15.00 - 15.45 –  zespół BENE
15.45 - 16.00 –  szkoła tańca – ZUMBA na trawie
16.00 - 16.10 –  Kuźnia Artystyczna
16.10 - 16.15 –  duet ukraiński z ludowymi pieśniami przy akompa-

niamencie bandury
16.20 - 16.30 –  Kuźnia Artystyczna
16.30 - 16.45 –  pokaz tańca latynoamerykańskiego
16.45 - 16.55 –  Kuźnia Artystyczna
16.55 - 17.10 –  Powsinianie
17.10 - 17.25 –  pokaz tańca standardowego
17.25 - 17.40 –  Radosna
17.40 - 18.30 –  zumba na trawie
18.30 - 20.00 –  Marek Kościkiewicz z zespołem

ZAPROSZENIE

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Państwo 
zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś kolekcję e-booków,  
czyli książek elektronicznych, które za darmo –  
w formacie PDF – można pobierać na swoje kom-
putery oraz innego rodzaju nośniki. 

W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana Pawła II czy Benedyk-
ta XVI, „Kazania sejmowe” ks. Piotra Skargi, którego rok obecnie 
obchodzimy, a także kilka dzieł z klasyki polskiej literatury. 

Biblioteka jest sukcesywnie rozbudowywana.
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1. Nabożeństwo czerwcowe i procesja Eucharystyczna oktawy 
Bożego Ciała, zostaną odprawione o godz. 17.00. 

 Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych. 

2. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
przygotowali i przyczynili się do obchodów Uroczystości Bo-
żego Ciała. Dziękujemy zespołom przygotowującym ołtarze, 
zespołom parafialnym: Kołom Żywego Różańca, Legionowi 
Maryi, Odnowie w Duchu Świętym, Neokatechumenatowi, 
Akcji Katolickiej, Rodzinie Radia Maryja, Żeńskiej Służbie 
Liturgicznej, Bielankom, Męskiej Służbie Liturgicznej Totus 
Tuus, Lektorom, Ministrantom, Chórowi parafialnemu i Sio-
strom Pasjonistkom. 

3. Od piątku zeszłego tygodnia do czwartku tego tygodnia ob-
chodzimy dawną oktawę Bożego Ciała z procesją Euchary-
styczną wokół kościoła serdecznie zapraszamy do licznego 
udziału w procesji.

4. Zapraszamy na kolejne spotkanie Biblijne, które odbędzie 
się w środę, 13 czerwca, w Saloniku w naszej dzwonnicy,  
o godz. 19.00. Tematy spotkania zostały podane w Klima-
tach i na stronie internetowej. Zachęcamy również do prze-
czytania artykułu zamieszczonego w Klimatach.

5. W piątek 15 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, po Mszy św. o godz. 17.00. zostanie odpra-
wione nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i procesja eucharystyczna wokół kościoła. 

 Ze względu na przypadającą w tym dniu uroczystość, zgod-
nie z kan. 1251 KPK, nie obowiązuje post i można spożywać 
pokarmy mięsne. 

6. W tym miesiącu w dzwonnicy prezentujemy wystawę zbioro-
wą trójki artystów: Małgorzaty Kępki, Magdaleny Mosakow-
skiej-Sobocińskiej i Zdzisława Kędzierskiego. Serdecznie 
zapraszamy.

7. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w poniedziałek, 11 czerwca, Wspomnienie św. Barnaby,  

  Apostoła.
 - w środę, 13 czerwca, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy.
 - w czwartek, 14 czerwca, Wspomnienie bł. Michała Kozala,  

  Biskupa i Męczennika.
 - w piątek, 15 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca  

  Pana Jezusa.
 - w sobotę, 16 czerwca, Wspomnienie Niepokalanego  

  Serca Najśw. Maryi Panny.
 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy 

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

8. W niedzielę 17 czerwca, po Mszy św. o godz. 11.30, odbę-
dzie się IV Rodzinny Piknik Parafialny pod hasłem „Kościół 
naszym domem”. W programie dzieci będą mogły obejrzeć 
teatrzyk, wystąpi również Zespół Ludowy Powsinianie i Gru-
pa Seniorów Wilanowskich, Kuźnia Artystyczna. Będziemy 
mogli wysłuchać koncertu pieśni włoskiej i neapolitańskiej 
w wykonaniu zespołu „Bene” oraz na zakończenie koncertu 
Marka Kościkiewicza, członka zespołu De Mono. 

 Przygotowaliśmy również wiele imprez towarzyszących, 
miedzy innymi liczne konkursy dla dzieci i dorosłych oraz 
inne atrakcje: zajęcia z ceramiki dla dzieci, przejażdżkę ku-
cykiem, zaprzęgiem konnym, loterię fantową. Pokaz mody 
dla dorosłych. Catering zapewnia dobre jedzenie z grilla. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegółowy program 
zostanie podany na stronie internetowej.

9. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
zawrą: 
Tomasz Grzegorz Skopiński, kawaler z parafii tutejszej i 
Karolina Klupa Rusinowska, panna z parafii pw. św. Łuka-
sza w Warszawie – zapowiedź II.

 Radosław Serafin, kawaler z parafii tutejszej i 
Agnieszka Zofia Kochanowicz, panna z parafii pw. św. Jakuba 
w Warszawie Tarchominie – zapowiedź II.

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

X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 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 8 – 13.06.2012, godz. 19.00
1. Wychowywanie dzieci do życia wewnętrznego, 

prywatnego i społecznego.
2. Wychowywanie dzieci do odpowiedzialności  

finansowej – jak, kiedy i czego uczyć?
3. Skąd czerpać siłę i pomysły na wychowanie?
4. Film „Ciasto Boga”.

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


