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PIERWSZE CZYTANIE
Ez 17,22-24

Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę 
wierzchołek z wysokiego cedru i zasa-
dzę, z najwyższych jego pędów ułamię 
gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej 
i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej 
ją zasadzę. 

Ona wypuści gałązki i wyda owoc  
i stanie się cedrem wspaniałym. Wszyst-
ko ptactwo pod nim zamieszka, wszyst-
kie istoty skrzydlate zamieszkają w cie-
niu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne 
poznają, że Ja jestem Pan, który poniża 
drzewo wysokie, który drzewo niskie wy-
wyższa, który sprawia, że drzewo zielo-
ne usycha, który zieloność daje drzewu 
suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92,2-3.13-16

REFREN: 
Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On Opoką moją 
i nie ma w Nim nieprawości.
 

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,6-10

Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że 
jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 
pielgrzymami, z daleka od Pana. Albo-
wiem według wiary, a nie dzięki widzeniu 
postępujemy. Mamy jednak nadzieję...  
i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało 
i stanąć w obliczu Pana. 

Dlatego też staramy się Jemu podobać 
czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od 
Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musi-
my stanąć przed trybunałem Chrystusa, 
aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki 
dokonane w ciele, złe lub dobre.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 1,15

Ziarnem jest słowo Boże,  
a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki

EWANGELIA
Mk 4,26-34

Jezus powiedział do tłumów: Z kró-
lestwem Bożym dzieje się tak, jak gdy-
by ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy 
śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, na-
sienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie 
jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, 
najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 
pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zbo-
ża na to pozwala, zaraz zapuszcza się 
sierp, bo pora już na żniwo. 

Mówił jeszcze: Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypo-
wieści je przedstawimy? Jest ono jak 
ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa  
w ziemię, jest najmniejsze ze wszyst-
kich nasion na ziemi. Lecz wsiane 
wyrasta i staje się większe od jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 
powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. 

W wielu takich przypowieściach głosił im 
naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przy-
powieści nie przemawiał do nich. Osobno 
zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z

„Przypowieść o siewcy”, Erhard Shoen, rycina z I połowy XVI wieku.

Ja jestem Panem… który drzewo 
niskie wywyższa… który zieloność 
daje drzewu suchemu. Miłosierny 
Ojciec, dzięki swojej wszechmocy, 
potrafi naprawić wszystkie nasze 
błędy i sprawić, że nawet po grze-
chu nasze życie może wydać owo-
ce. Jest jednak warunek: drzewo 
musi być „niskie”. Niskość oznacza 
pokorę i uniżenie przed Bogiem. 
Kto się uniża, będzie wywyższony. 
Jak ziarno gorczycy, które – naj-
mniejsze ze wszystkich – gdy wy-
rośnie, staje się większe od innych 
warzyw. 

Zawsze znajdę sposób, aby być 
szczęśliwą i wyciągnąć korzyść 
ze swoich nędz – mówiła św. Te-
resa od Dzieciątka Jezus. Była jak 
dziecko, które po każdej niewier-
ności biegnie do swoich rodziców 
i szczerze wyznaje im wszystko, 
co zrobiło, wierząc, że oni go nie 
odtrącą. Czy ojciec karze dziecko, 
które się samo oskarża, czy nakła-
da mu pokutę? Nie, na pewno nie, 
ale przytula je do swego serca.

ks. Dariusz Kowalczyk
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Do Boga we wspólnocie
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”  

/Mt 18,20/
Jeśli chcesz doświadczać Jego miłości, jeśli chcesz dzielić się swoim 

przeżywaniem wiary z innymi, jeżeli pragniesz wzrastać w wierze, jeżeli 
szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, dołącz do wybranej przez 
Ciebie wspólnoty w naszej parafii. Możesz znaleźć dla siebie zupełnie 
nowe miejsce w Kościele.

wspólnoty parafialne

Na łamach „Klimatów” pragniemy 
przybliżać funkcjonujące w naszej pa-
rafii wspólnoty. Dziś przedstawiamy 
Ruch Rodzin Nazaretańskich, którym 
opiekuje się ks. Dariusz Kowalczyk. 

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) 
to maryjny ruch w Kościele katolic-
kim, założony w 1985 r. w Warszawie. 
Obecnie istnieje w większości diecezji 
polskich oraz w ok. 40 krajach świata. 
Od 2010 r. opiekunem RRN w Polsce 
jest ks. bp Andrzej Siemieniewski z 
Wrocławia. 

Ruch posiada sekcje dla dzieci, mło-
dzieży, studentów i dorosłych. Działa 
przy parafiach. Pomoc w dążeniu do 
świętości kieruje do osób wszystkich 
stanów, a zwłaszcza ku rodzinie. Po-
nadto okazuje się też, że duchowość 
tej wspólnoty odpowiada mocno także 
ludziom samotnym, zarówno młodym, 
jak i starszym.

A oto jak RRN postrzega swoją toż-
samość:

Wzór dla nas stanowi życie Świętej 
Rodziny z Nazaretu, która uczy, że 
świętość realizuje się w codzienności 
przeżywanej z Bogiem i w braterskiej 
wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego istnie-
nia wyznaczała Eucharystia, w której 
dociera do nas i udziela się nam Bóg. 
Częsty, a nawet codzienny, udział 
we Mszy św., adoracja Najświętsze-
go Sakramentu oraz oczekiwanie na 
spotkanie z Chrystusem w Eucharystii 
mają w nas rozwijać eucharystyczny 
styl życia.

2. Ruch powstawał wokół konfesjona-
łu. Świadomi potrzeby nieustannego 
nawracania się, korzystamy często, 
przynajmniej raz w miesiącu, z sa-
kramentu pokuty. W miarę potrzeby 
duchowej istnieje też możliwość ko-
rzystania z kierownictwa duchowego.

3. Podejmując wolę Zbawiciela, zawartą 
w Testamencie z Krzyża i wyrażoną 
słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), 
za przykładem św. Jana Apostoła, 
pragniemy żyć w komunii z Maryją  
i w tej komunii upatrujemy drogę do 
pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

4. Duchowość wspólnotowa czerpie 
inspiracje z duchowości karmelitań-
skiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, z ducho-
wości św. Maksymiliana Marii Kol-
bego, z orędzia Bożego Miłosierdzia 
przekazanego przez św. Faustynę 
Kowalską, z przesłania Matki Bożej 

do św. Juana Diego oraz z nauczania 
bł. Jana Pawła II i jego osobistego za-
wierzenia się Maryi.

5. Pragnienie życia duchowością Ruchu 
możemy potwierdzić przez złożenie 
Aktu oddania się Matce Bożej na wy-
łączną służbę Kościołowi. Ów Akt za-
wiera w sobie istotę naszej duchowości.

6. Misją Ruchu jest prowadzić członków 
drogą życia wewnętrznego do święto-
ści oraz aktywnie uczestniczyć w apo-
stolskiej misji Kościoła, podejmując 
wezwanie do nowej ewangelizacji. 

7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą 
wspólnotę kapłańską, niezwykle po-
mocną w ich formacji duchowej.

Więcej informacji: http://www.rrn.info.pl

***
Spotkania Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich w naszej parafii odbywają 
się w każdy poniedziałek (po Mszy św.  
o godz. 18.00), w dzwonnicy – w sali 
nad Salonikiem. Na spotkaniach umac-
niamy wzajemnie naszą wiarę, dzieląc 
się doświadczeniem Boga w oparciu  
o materiały formacyjne Ruchu.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

Twórzmy Żywy 
Różaniec

Dziś, 17 czerwca - godz. 16.00  
– odbędzie się w kanonii  

spotkanie Kół Żywego Różańca.
Zapraszamy i zachęcamy do 

włączania się do wspólnotowego 
odmawiania Różańca. Aby Róże 
Różańcowe mogły trwać na modli-
twie, potrzebni są nowi członkowie!

MODLITWA SERCA 

Mój Siewco!
Panie Jezu Chryste!
Ty posiałeś ziarno Twego słowa 
w moim duchu wraz z każdą dobrą myślą, 
w mej woli przez każdy dobry czyn. 
Posiałeś je we wszelkim moim działaniu. 
Pozwól mi wyjść z dawnej ziemi mego życia, 
aby ziarno Twego słowa nie zostało rozdziobane 
przez ptactwo niepotrzebnych myśli, 
aby nie zostało zadeptane na drodze byle jakiej, 
aby nie wyschło na twardym, opornym kamieniu skały 
i nie zostało zagłuszone w ostach trosk.
Daj mi dobre serce, pełne pokory i radości,
abym stał się dobrą glebą
i przyniósł owoc w cierpliwości.   
Amen. (Albert Wielki)
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ŚWIADECTWA

Boże zaproszenie
W momencie, gdy miałam trudną sytuację rodzinną, spotkałam kogoś, 

kto mnie zaprosił na spotkanie Ruchu. To było właśnie takie „Boże za-
proszenie”. Uznałam wtedy, że to Pan Bóg chce wkroczyć w moje życie.  
Do tamtej pory nie widziałam Boga.

W chwili, gdy dołączyłam do wspól-
noty, pragnęłam, by Bóg mi pomógł. 
Wkrótce zauważyłam, że mogę z Nim 
rozmawiać, że mogę rozwijać swoją 
wiarę we wspólnocie, że inni przeży-
wają podobne doświadczenia. 

Otrzymałam wielką nadzieję na ży-
cie, które było dla mnie bardzo trudne. 
Trudne ze względu na to, że przecho-
dziłam pewną chorobę, różne zała-
mania. Wówczas nie widziałam sensu 
istnienia. 

Na spotkaniach Ruchu zrozumia-
łam, że sens życia znajduje się w Panu 
Bogu, że mogę Go dotknąć, usłyszeć. 
Naprawdę usłyszeć i zobaczyć, że jest. 
Nie tylko wierzyć w Niego, ale doświad-
czyć Jego obecności i działania. Zoba-
czyłam, że Bóg daje się nam poznać. 

Cieszę się z tego bardzo, że w tamtej 
trudnej sytuacji, zobaczyłam światełko 
i odwróciłam się w stronę Boga. Wtedy 
poznałam Go. Stał się dla mnie bardzo 
ważny, najważniejszy. Moja wiara to wia-
ra w Boga, który daje się poznać, jest 
obecny, stoi obok mnie przez cały czas. 

Pan Bóg objawił się w moim życiu 
już wcześniej. Nawróciłam się poprzez 
moją chorobę, ale ta wiara była inna. 
Wiedziałam, że się nawróciłam, wie-
działam, że wierzę, ale nie wiedziałam, 
jak odpowiedzieć Panu Bogu na Jego 
miłość. Pragnęłam poznać Boga, ale 
wydawało mi się, że nie potrafię. Nie 
wiedziałam, co mam zrobić, żeby Go 
poznać, jak z Nim rozmawiać. I wte-
dy właśnie On się o mnie upomniał 
przez wspólnotę Ruchu Rodzin Na-
zaretańskich. Sama jej nie szukałam, 
odpowiedziałam jedynie na wezwanie.  
I to właśnie w tej wspólnocie Pan Bóg 
pokazał mi, jaką drogą chce mnie pro-
wadzić, pouczać, objawiać swoją wolę. 
Tu nauczyłam się modlić, rozmawiać  
z Bogiem. 

Wiele w moim życiu zmieniło się, od 
kiedy należę do Ruchu Rodzin Naza-
retańskich. Trudności i kłopoty na-
dal się pojawiają, ale nauczyłam się 
je rozwiązywać z Jezusem i Maryją. 
Oddaję je wszystkie Bogu w mojej co-
dziennej modlitwie. Ufam, że On chce  
i może mi pomóc. To właśnie żywa wia-
ra w Jezusa obecnego w Eucharystii  
i w drugim człowieku zmieniła mój spo-

sób patrzenia na świat. Często uczest-
niczę we Mszy św. i przyjmuję Eucha-
rystię. Dzięki temu Jezus jest obecny  
w moim życiu, wysłuchuje mnie i umac-
nia, zwłaszcza w trudnych momentach. 

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazare-
tańskich bardzo mi odpowiada, gdyż 
tu oddajemy się w opiekę Matce Bożej. 
Czuję swoją słabość i pragnę oddać 
się w Jej ręce. W codziennym życiu 
czuję Jej obecność. Doznałam wielu 
łask za pośrednictwem Maryi, między 
innymi pomogła mi wyjść z choroby, za 
co nieustannie Jej dziękuję. 

Jezus mówi: „Kto słucha i wypełnia 
moje słowa będzie błogosławiony”.  
O to błogosławieństwo proszę Boga 
dla mojej rodziny. 

Słowa Jezusa o miłości Boga i bliź-
niego staram się realizować w życiu 
codziennym, dbając i troszcząc się  
o rodzinę, jako żona i matka. Wykonuję 
swoje stałe zajęcia i obowiązki najle-

piej, jak umiem. Nie zawsze przycho-
dzi to łatwo, ale myślę, że ważne jest, 
aby wykonywać je nie tyle doskonale, 
co z miłości do innych. 

Co daje mojej rodzinie moja obec-
ność w Ruchu? Przede wszystkim 
pragnę bliskim przekazać i zaszcze-
pić w nich wiarę oraz prawdę o miłości 
Boga, której doświadczam. 

Spotkałam w swoim życiu Jezusa, 
a On mi powiedział: „kochaj innych”. 
Spotkać Boga to odpowiedzieć Mu 
swoim postępowaniem i działaniem. 

Dziękuję Bogu za wiarę i za moje życie.

Wdzięczna Bogu parafianka

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
zaprasza

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA zaprasza
na Modlitwę Uwielbienia w piątek 22 czerwca o godz. 19.00.  
Spotkanie modlitewne odbędzie się w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 

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.

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.
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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, spotkanie8

Jak uczyć dzieci zarządzania 
pieniędzmi, aby pieniądze  

nie rządziły nimi?
Nauczenie dzieci odpowiedzialno-

ści finansowej zawsze leżało nam na 
sercu. Ale jak to zadanie zrealizować  
w praktyce? Zanim zdobyliśmy w tym 
zakresie potrzebne doświadczenie 
intuicyjnie – na czwarte urodziny na-
szych dzieci (wychowujemy bliźniaki: 
Weronikę i Tymoteusza) – wprowadzi-
liśmy instytucję kieszonkowego. Zde-
cydowaliśmy, że ukończone cztery lata 
to 4 zł kieszonkowego tygodniowo, na 
kolejne urodziny następowały podwyż-
ki o 1 zł, potem o 2 zł, aż na 12. uro-
dziny doszliśmy do 14 zł tygodniowo. 
Nastolatki zdecydowały, że preferują 
miesięczne kieszonkowe. 

Obserwowaliśmy, że z początku dzie-
ci nie bardzo wiedziały, co zrobić z pie-
niędzmi, bo przecież wszystko, czego 
potrzebowały, otrzymywały od nas, ro-
dziców. Długo nie martwiliśmy się tym, 
bo reklamy wykreowały wiele nowych 
już nie potrzeb, a zachcianek. Zdecy-
dowaliśmy, że nie będziemy finanso-
wać dziecięcych zachcianek, również 
prezenty urodzinowe dla kolegów  
i koleżanek oraz inne wydatki osobiste 
dzieci to cel kieszonkowego. Od tamtej 
chwili rozpoczęła się nauka zarządza-
nia przez dzieci finansami. Początko-
wo serce nas bolało, kiedy rozrzutnie 
wydawały pieniądze na zachcianki, ale 
pomyśleliśmy, że im więcej nauczą się 
na swoich błędach, kiedy są małe, tym 
lepiej, bo te lekcje na pewno zapamię-
tają do końca życia i jako nastolatki,  
a potem dorośli unikną błędów bardziej 
brzemiennych w skutki. Zawsze uczci-
wie prosiliśmy dzieci, aby ponownie 
przemyślały swoją decyzję, bo według 
nas dany wydatek jest zbędny. Przed-
stawialiśmy przy tym nasze argumenty 
przeciw, ale potwierdzaliśmy też, że 
szanujemy ich decyzję i nie będziemy 
się jej sprzeciwiać. 

Po kilku latach takiej praktyki dzisiaj 
nie musimy powtarzać „złotych myśli”, 
bo wiemy, że finansowe decyzje We-
roniki i Tymoteusza są przemyślane  
i ograniczone wysokością zgromadzo-

nych oszczędności. Dzieci nauczy-
ły się, że nie mogą wydać pieniędzy, 
których nie mają, a życie na kredyt nie 
wchodzi w grę, bo to prosta droga do 
niewoli finansowej, uzależnienia się od 
tego, kto kredytu udziela. 

Dobrze pamiętamy lekcje polegają-
ce na zrobieniu przez dzieci zakupów,  
z których radość nie trwała długo,  
a wydana suma była na tyle wysoka, 
że do dzisiaj wywołuje u Weroniki czy 
Tymoteusza smutne wspomnienie.

Lekcja trzech słoików
Kolejny krok na drodze naszej edukacji 

finansowej uczyniliśmy po zetknięciu się  
w 2008 r. z inicjatywą Edukacji Finansowej 
Crown (EFC), która uczy uczniów Chry-
stusa realizować Boże zasady finansowe 
w każdej dziedzinie swego życia. Bardzo 
się tym zainteresowaliśmy, bo okazało się, 
że poza dawaniem dziesięciny do tamtej 
pory nie wiedzieliśmy, że Pismo Święte 
ponad 2 350 wersetów poświęca pienią-
dzom i posiadaniu rzeczy, a dla porówna-
nia tylko 500 wersetów dotyczy modlitwy 
i trochę mniej niż 500 wersetów – wia-
ry. Bardzo nam się spodobała praktyka 
„trzech słoików” w edukacji dzieci i bez 
zwłoki wprowadziliśmy ją do naszej rodzi-
ny. Poprosiliśmy dzieci, aby przygotowa-
ły trzy słoiki. Wyjaśniliśmy im, że Pismo 
Święte uczy nas, abyśmy po pierwsze 
pamiętali, że wszystko, co otrzymujemy, 
pochodzi od Boga, dlatego przynajmniej 
10% przeznaczamy na Boże dzieła w Ko-
ściele – na pierwszy słoik dzieci nakleiły 
więc etykietkę „darowizny”. Po drugie Pi-
smo Święte uczy nas roztropności i tego, 
że nie zawsze będą tzw. „tłuste lata”, dla-
tego trzeba oszczędzać i odkładać pienią-

dze na „lata chude”. W praktyce jest tak, 
że bank chętnie pożycza nam „parasol” 
(czytaj pieniądze), kiedy świeci słońce,  
a zabiera go, gdy pada deszcz, dlatego my 
z daleka trzymamy się od kredytów, aby 
żyć w wolności finansowej. Józef egipski 
odkładał dla faraona co piątą część zbio-
rów w „latach tłustych”, dlatego zgodzi-
liśmy się co do rodzinnej zasady, że mi-
nimum 20% to będą oszczędności – na 
drugim słoiku znalazła się zatem etykietka 
„oszczędności”. Ostatni, trzeci słoik stano-
wiły wydatki na wszystko, czego potrzebu-
jemy do codziennego życia.

Nowe nawyki  
w zarządzaniu pieniędzmi

Lekcja trzech słoików rozpoczęła nowy 
rozdział w naszym rodzinnym życiu. Przy-
stąpiliśmy do analizy domowego budżetu, 
aby sprawdzić, czy dotychczas stosowa-
liśmy się do zasad biblijnych. Odetchnę-
liśmy z ulgą, że intuicyjnie przez całe 
nasze małżeństwo stosowaliśmy Boże 
zasady zarządzania pieniędzmi. Mimo to 
pozostało jeszcze wiele do nauczenia się 
i zrobienia w tym zakresie. 

Kolejnym krokiem było wprowadzenie 
zasady notowania przychodów przez 
dzieci, podobnie jak my to robimy od po-
czątku trwania naszego wspólnego życia. 
Po kieszonkowe dzieci przychodzą z no-
tesem, w którym rozpisują sumę kieszon-
kowego na trzy kolumny: darowizny, które 
otrzymują w nominałach po 1 zł, oszczęd-
ności oraz wydatki. Następnie zapisane 
kwoty wrzucają do odpowiednich słoików. 
Kiedy idziemy na niedzielną Eucharystię, 
dzieci wyjmują ze słoika pt. „darowizny” 
stosowną ofiarę, którą składają w koście-
le „na tacę”. Dają od siebie tyle, ile chcą,  
a nie w imieniu rodziców. 

W pierwszych miesiącach uczenia się 
nowych nawyków zdarzały się zapomnienia 
i godziliśmy się pożyczyć zapominalskiemu, 
ale z czasem coraz rzadziej pojawiała się 
taka potrzeba. Czasami to dzieci zaskakują 
nas swoją hojnością. Tak było z wysokością 
ofiary w Wielki Piątek na utrzymanie Grobu 
Pańskiego w Jerozolimie, którą składaliśmy 
przy okazji Adoracji Krzyża. 
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Uczenie poprzez przykład
Kolejna lekcja to odróżnianie potrzeb 

od życzeń i pragnień – do dzisiaj sprawia 
nam trudność. Wszyscy mamy podsta-
wowe potrzeby, które próbujemy za-
spokoić. Twórcy reklam specjalizują się  
w manipulowaniu nami, abyśmy odczuwali 
silną potrzebę zakupienia tego, co próbują 
nam sprzedać. Małym sukcesem na tym 
polu wydaje się zgoda dzieci z nami, że 
niektóre rzeczy nie są warte swojej ceny, 
i przyznawanie, że niektóre przedmioty to 
przysłowiowy „kawał plastiku”. 

Kiedy wybieramy się na zakupy, spisu-
jemy potrzeby na kartce, potem robimy 
przegląd w sklepach, jakie rzeczy moż-
na gdzie kupić, a na koniec wracamy do 
konkretnego sklepu, po konkretną rzecz. 
W ten sposób unikamy kupowania np. za 
dużej liczby takich samych ubrań różnią-
cych się tylko kolorystyką i fasonem. 

Wśród Bożych zasad zarządzania 
pieniędzmi do bardzo ważnych nale-
żą uczciwość oraz integralność, czyli 
spójność pomiędzy naszym wnętrzem 
i tym, co manifestujemy na zewnątrz. 
Uczymy dzieci, że to Bóg ustanowił stan-
dard uczciwości – On sam jest uczciwy, 
prawdomówny i wierny. Nie możemy być 
nieuczciwi i jednocześnie kochać Boga 
i ludzi. Tłumaczymy, że nikt nie uwie-
rzy w nasze świadectwo wiary, jeśli nie 
potwierdzimy go życiem, jeżeli będzie-
my nieuczciwi. Jako nieuczciwi stajemy 
się bowiem niewiarygodni jako chrze-
ścijanie. Osoba integralna dotrzymuje 
słowa nawet wtedy, gdy na tym traci.  
Ruch Światło-Życie wychowuje nas, 
aby światło Bożego Słowa stawało się 
w nas życiem. 

Jak tę naukę dzieci odnoszą do życia? 
Przyznają się, gdy przez pomyłkę na-
uczyciel w dzienniku wpisze lepszą oce-
nę, niż dostały w rzeczywistości, i pro-
szą o wpisanie właściwej. Wracają, aby 
uregulować należność, gdy sprzedawca 
wyda za dużo tzw. reszty, itp. 

Edukacja finansowa 
nastolatków

W ubiegłym roku założyliśmy naszym 
dzieciom bankowe konta młodzieżowe, 
aby uczyły się robić zakupy kartą płat-
niczą, korzystać z bankomatów – przed 
techniką nie uciekniemy. Już wiedzą, że 
karta płatnicza to nie magiczna skarbon-
ka bez dna – jak wydadzą całe kieszon-
kowe z konta, to karta nie zadziała i trze-
ba czekać na przelew kieszonkowego do 
następnego miesiąca.

Wkrótce czeka nas następny etap eduka-
cji finansowej dzieci – przejście z kieszon-
kowego na tzw. utrzymaniowe. Czas nauki 
w liceum chcemy związać z nauką budże-
towania przez nich wydatków. Dzięki bu-
dżetowaniu naszych wydatków domowych 
mamy świadomość, ile kosztuje utrzyma-
nie dzieci na przestrzeni lat. Zapowiada-
my zastąpienie kieszonkowego kwotami, 
które średnio wydajemy na naukę dzieci, 
podręczniki, składki szkolne, ubrania, itp.  
W pierwszych miesiącach działania nowe-
go systemu będziemy pomagali w budżeto-
waniu, aby w pierwszej kolejności zaplano-
wali zakup butów i palta na zimę. Jedzenie  
i wszystko, co używamy wspólnie w do- 
mu, nadal pozostanie naszym wydatkiem, 
aż do czasu, gdy jako dorośli „wyfruną  
z gniazda” i będą zdani na swoje siły i jak 
zawsze na pomoc Bożą.    

Mamy nadzieję, że wszystkie odrobio-
ne przez Weronikę i Tymoteusza w dzie-
ciństwie i okresie młodzieńczym lekcje 
zaowocują tym, że będą panować nad 
pieniędzmi i będą cieszyć się wolnością 
finansową. Z serca Im tego życzymy  
i o to się modlimy.

Czytelnikom „Klimatów” życzymy wielu 
dobrych pomysłów i cierpliwości w wycho-
wywaniu dzieci do wolności finansowej. 

Książki, które są przeznaczone do 
edukacji finansowej dzieci w wieku do  
7 lat (pt.: „Dawaj, Oszczędzaj, Wydawaj”) 
oraz dla dzieci 8-12 lat (pt.: „Sekret”), 
można zakupić w sklepie internetowym:  
http://www.sklep.bibliaofinansach.pl.

Zapraszamy na przedostatnie spotka-
nie nt. finansów, które poprowadzimy  
w środę, 20 czerwca, o godz. 19:00,  
w Saloniku w dzwonnicy.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 2:
Zastąp cyfry literami,  
a otrzymasz hasło – 
nazwisko świętej,  
której imię poznałeś  
w poprzednim zadaniu. 
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Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 1:
Zaczynając od litery M, przejdź do kolejnych  
i zbierz je, a otrzymasz rozwiązanie – imię świętej, 
której Pan Jezus powierzył szczególną misję. 



6  Nr 173

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Nowe podręczniki 
do religii 

2012/2013
Od nowego roku szkolnego 

2012/2013 klasy pierwsze szkoły 
podstawowej, klasy pierwsze gim-
nazjum oraz klasy pierwsze szkoły 
ponadgimnazjalnej będą korzy-
stać z nowych podręczników do 
Podstawy Programowej Katechezy  
Kościoła Katolickiego w Polsce  
z 8 marca 2010 r. 

Podręczniki będą dostępne w księ-
garni na Miodowej w sierpniu br.
 KLASA I SP – „W Imię Ojca i Syna,  

i Ducha Świętego”,
 KLASA I GIMNAZJUM – „Twoje Słowo 

światłem na mojej drodze”, 
 KLASA I SZKOŁY PONADGIMNA-

ZJALNEJ – „Być świadkiem Zmar-
twychwstałego w Kościele”.

Papieski Wydział Teologiczny zaprasza
Oferta edukacyjna na rok akademicki 2012/2013:
- STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE na kierunku teologia ze specjal-

nością z teologii ogólnej, teologii duchowości i katechetyki (zajęcia w trybie 
cotygodniowym - w soboty - lub trymestralnym - 3 zjazdy tygodniowe w ciągu 
roku w połączeniu z e-learningiem);

- STUDIA LICENCJACKIE I DOKTORANCKIE ze specjalnością z teologii  
dogmatycznej, teologii pastoralnej i teologii duchowości;

- STUDIUM DUCHOWOŚCI, czyli studia z zakresu teologii duchowości w dwóch 
formach: studiów podyplomowych i studium otwartego;

- STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNE – kursy biblijne z Lectio Divina i muzyki 
liturgicznej oraz kursy: nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, lektorskie, 
animatorów liturgicznych i fotografów kościelnych;

- INSTYTUT SZKOLENIA ORGANISTÓW przygotowuje kandydatów do pracy 
organistowskiej w Kościele rzymsko-katolickim, nauka trwa 5 lat i kończy się 
dyplomem I, II lub II stopnia;

- SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, której celem jest formacja ludzi do pro-
wadzenia grup parafialnych i zespołów ewangelizacyjnych.

Rekrutacja: terminy składania dokumentów: 20 czerwca – 13 lipca oraz 20 sierp-
nia – 28 września.  Rektorat czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9-14  
(w czwartki w godz. 10-18). Kontakt: ul. Dewajtis 3, 02-815 Warszawa,  
tel./fax 22 869-98-90, sekretariat@pwtw.pl, www.pwtw.pl.

Wakacyjne obozy językowe
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na wakacyjne obozy językowe 
połączone z aktywnym wypoczynkiem.
Zajęcia podczas obozu:
- 5 godzin (lekcyjnych) języka dziennie,
- 2 godziny zajęć tanecznych oraz 1 godzina zajęć savoir-vivre’u dziennie  

(na obozie tanecznym z savoir-vivre’em),
- 1 godzina zajęć konnych dziennie (na obozie konnym).
Obozy dla młodzieży (14-19 lat):
- Biały Dunajec – obóz językowo-taneczny (j. angielski i niemiecki),  

od 24 lipca do 2 sierpnia, koszt 1190 zł;
- Brenna k/Wisły – obóz językowo-konny (j. angielski i włoski),  

od 13 do 22 sierpnia, koszt 1290 zł.
Więcej informacji o koloniach (dla dzieci w wieku 8-14 lat) i obozach w innych terminach oraz 
miejscowościach można znaleźć na: www.emka.ksm.org.pl.

Szczegółowe wyniki mają zostać opu-
blikowane w lipcu br. w renomowanym 
piśmie Social Science Research. Autor 
projektu badawczego, socjolog Mark 
Regnerus, wyjaśnia, że raport opiera 
się na analizie odpowiedzi, jakich udzie-
liły dorosłe dzieci wychowane przez ich 
biologicznych rodziców lub przez rodzi-
ca homoseksualnego wraz z jego lub jej 
partnerem. Wnioski okazują się jedno-
znaczne w swej wymowie i, jak zauważa 
uczony, trudno je bagatelizować. 

12% dzieci wychowanych przez matkę 
lesbijkę i 24% tych, którymi opiekował się 
ojciec gej, zdradziło, że myślało ostatnio 
o popełnieniu samobójstwa. Dla porów-
nania, w przypadku kompletnych rodzin 
lub samotnego rodzica biologicznego 
odsetek dzieci rozważających odebranie 
sobie życia wyniósł 5%. 28% dzieci wy-
chowanych przez matkę lesbijkę podało, 
że pozostaje obecnie bez pracy. Do bra-
ku zatrudnienia przyznało się 20% dzie-
ci wychowanych przez ojca geja, a tylko 
8% z kompletnych rodzin biologicznych  
i 13% wychowanych przez jednego rodzi-
ca. Aż 23% dzieci wychowanych przez 
matkę lesbijkę powiedziało, że były „do-
tykane seksualnie” przez ich rodzica lub 
jej partnerkę. Odsetek ten w przypadku 
pełnej rodziny biologicznej wyniósł 2%, 
w przypadku ojca geja – 6%, natomiast 
pojedynczego rodzica – 10%. Kolejna 
zatrważająca statystyka dotyczy sytu-

Homoseksualne pary i ich dzieci
Dzieci z tradycyjnych rodzin są znacznie szczęśliwsze i zdrowsze niż te 
wychowane przez pary jednopłciowe – wskazują badania przeprowadzone 
przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Texas w Austin. 

acji, kiedy osoby w pewnym momencie 
zostały zmuszone do seksu wbrew ich 
woli. Dotyczy to 31% wychowanych przez 
matkę lesbijkę, 25% przez ojca geja i 8% 
z pełnych rodzin biologicznych. 40% wy-
chowanych przez matkę lesbijkę i 25% 
wychowanych przez ojca geja miało ro-
mans w czasie małżeństwa lub wspól-
nego mieszkania z partnerem. Do zdrad 
przyznało się zaś 13% tych, którzy zosta-
li wychowani w rodzinach tradycyjnych. 
19% wychowanych przez matkę lub ojca 
homoseksualistę przechodzi lub ostatnio 
przeszło psychoterapię. O potrzebie kon-
sultacji z psychoterapeutą powiedziało 
tymczasem 8% wychowanych w rodzinie 
biologicznej. 20% wychowywanych przez 
matkę lesbijkę i 25% przez ojca geja po-

dało, że nabawiło się infekcji przenoszo-
nych drogą płciową. Odsetek takich przy-
padków w odniesieniu do dzieci z rodzin 
tradycyjnych wyniósł 8%. 61% wychowa-
nych przez matkę lesbijkę i 71% wycho-
wanych przez ojca geja określiło siebie 
jako „całkowicie heteroseksualnych”. 
Związek z taką tożsamością odczuwa 
natomiast 90% wychowanych w pełnej 
biologicznej rodzinie. 

Niniejszy, najnowszy raport bazuje na 
danych zgromadzonych w projekcie New 
Family Structures Study, gromadzącym 
odpowiedzi udzielone przez 3 tys. młodych 
osób dorosłych w wieku od 18 do 39 lat. 
175 z nich miało matkę lesbijkę, a 73 ojca 
geja. Porównując z odpowiedziami tych 
wychowanych w rodzinach z obojgiem he-
teroseksualnych rodziców biologicznych, 
próbowano ustalić – w oparciu o 40 róż-
nych wyznaczników, dotyczących wymia-
rów życia socjalnego, emocjonalnego i re-
lacyjnego – której grupie wiedzie się lepiej.
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Z ŻYCIA   
SALONIKU   

WILANOWSKIEGO
W czerwcu  

prezentujemy w dzwonnicy 
wystawę zbiorową  

trojga artystów:
MAŁGORZATY KĘPKI  

„MAGRITTY”

MAGDALENY  
MOSAKOWSKIEJ  
- SOBOCIŃSKIEJ

ZDZISŁAWA  
KĘDZIERSKIEGO

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Saloniku
        Twórcy i Organizatorki

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
„Zobacz Anioła”

Wszyscy, którzy są otwarci na obecność Aniołów w swoim życiu, zostali 
zaproszeni do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce anielskiej: 
zobacz obecność i opiekę Anioła Stróża w życiu człowieka.

Chociaż modlitwa, w której prosimy „Aniele Boży, Stróżu mój…”, może kojarzyć 
się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym 
również Aniołów Stróżów, to jeden z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie 
są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i dla pomagania ludziom. 
Bóg wysyła Anioła Stróża jako posłańca, każdy może korzystać z Jego niewi-
dzialnej pomocy. Opieka ta zaczyna się w chwili narodzenia, a kończy – wraz ze 
śmiercią konkretnego człowieka. Każdy z nas ma swojego, „osobistego” Stróża. 

Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia Aniołów, posłańców 
Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe 
istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nie są więc maskotkami, zabawka-
mi, malowanymi obrazkami ani tym bardziej baśnią czy legendą. 
 Prace konkursowe należy nadesłać do 17 września br. 
 Wymagania: format 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 lub www.michalici.pl.

7 czerwca 2012 r.
Uroczystość  
Bożego Ciała
fot. Zbigniew Kozikowski
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1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 
17.00. Następnie będziemy się modlić za zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych. 

2. Dziś, po Mszy św. o godz. 11.30, rozpocznie się IV Ro-
dzinny Piknik Parafialny pod hasłem: „Kościół naszym 
domem”. Dzieci obejrzą teatrzyk, wystąpi również Zespół 
Ludowy „Powsinianie” oraz Grupa Seniorów Wilanow-
skich i Kuźnia Artystyczna. Będziemy mogli wysłuchać 
koncertu pieśni włoskiej i neapolitańskiej w wykonaniu 
zespołu „Bene”. Na zakończenie wystąpi Marek Kości-
kiewicz, członek zespołu De Mono. Przygotowaliśmy 
również wiele imprez towarzyszących, m.in. liczne kon-
kursy dla dzieci i dorosłych oraz inne atrakcje: zajęcia 
z ceramiki, przejażdżkę kucykiem, zaprzęgiem konnym, 
loterię fantową, pokaz mody dla dorosłych. Catering 
zapewni dobre jedzenie z grilla. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy. 

3. Spotkanie formacyjne członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś, o godz. 16.00, w kanonii.

4. Zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne, które odbędzie 
się w środę, 20 czerwca, w Saloniku w naszej dzwon-
nicy, o godz. 19.00. Tematy, które zostaną poruszone, 
podaliśmy w „Klimatach” oraz na stronie internetowej. 
Zachęcamy również do przeczytania artykułu zamiesz-
czonego w niniejszym numerze gazetki parafialnej.

5. Słuchacze Ogniska Teatralnego „U Machulskich” 
serdecznie zapraszają dzieci na przedstawienie pt.:  
„Szaleńczaki”, stworzone w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” na podstawie opowiadań Jerzego Niem-
czuka. Spektakl odbędzie się 24 czerwca, po Mszy św.  
o godz. 11.30, w sali widowiskowej. 

6. Dwa tygodnie temu, podczas zbiórki na budowę Świąty-
ni Opatrzności Bożej, zebraliśmy 6 387 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

7. W tym tygodniu, w czwartek – 21 czerwca, przypada 
wspomnienie św. Alojzego Gonzagi (zakonnika).

 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, skła-
damy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

8. W niedzielę, 24 czerwca, o godz. 18.00, zostanie odpra-
wione nabożeństwo czerwcowe przy krzyżu na Powsin-
ku, nad jeziorkiem. Po nabożeństwie zapraszamy na 
ognisko i kiełbaski. Centrum Kultury Wilanów zapewni 
dobrą zabawę.

9. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
zawrą:

 - Krzysztof Tomasz Hudała, kawaler z parafii tutejszej,  
i Katarzyna Radzikowska, panna z parafii pw. św. Jaku-
ba w Warszawie – Tarchominie – zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących 
między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić 
kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.

XI Niedziela Zwykła – 17 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 9 
– 20.06.2012, godz. 19.00
1. Co mówi Pismo Święte o uczciwości?
2. Konsekwencje złamania integralności
3. Jak można wpływać na wieczność?
4. Film: „Skarby w niebie”.

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

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie
Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl


