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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 49,1-6

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy naj-
dalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan 
już z łona mej matki, od jej wnętrzności 
wspomniał moje imię. Ostrym mieczem 
uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie 
ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzo-
ną, utaił mnie w swoim kołczanie. 

I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, 
w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: 
Próżno się trudziłem, na darmo i na nic 
zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest 
u Pana i moja nagroda u Boga mego. 
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój 
stał się moją siłą. 

A teraz przemówił Pan, który mnie 
ukształtował od urodzenia na swego 
Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba  
i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To 
zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwi-
gnięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela! Ustanowię cię świa-
tłością dla pogan, aby moje zbawienie 
dotarło aż do krańców ziemi.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 139,1-3.13-15

REFREN: 
Sławię Cię, Panie, za to, 
żeś mnie stworzył

Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam  
i chodzę,
i znasz moje wszystkie drogi.

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię,  
żeś mnie tak cudownie stworzył,
godne podziwu są Twoje dzieła.

I duszę moją znasz do głębi.
Nie tajna Ci istota,
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,
utkany we wnętrzu ziemi.

DRUGIE CZYTANIE
Dz 13,22-26

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej 
Paweł powiedział: Bóg dał ojcom na-
szym Dawida na króla, o którym też dał 

świadectwo w słowach: Znalazłem Da-
wida, syna Jessego, człowieka po mojej 
myśli, który we wszystkim wypełni moją 
wolę. Z jego to potomstwa, stosownie 
do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi 
Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyj-
ściem Jan głosił chrzest nawrócenia ca-
łemu ludowi izraelskiemu. 

A pod koniec swojej działalności Jan 
mówił: „ Ja nie jestem tym, za kogo mnie 
uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, które-
mu nie jestem godny rozwiązać sanda-
łów na nogach „. Bracia, synowie rodu 
Abrahama, i ci spośród was, którzy się 
boją Boga! Nam została przekazana na-
uka o tym zbawieniu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 1,76

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem 
Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Pa-
nem przygotować Mu drogę.

EWANGELIA
Łk 1,57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwią-
zania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi  
i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak 
wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się  
z nią razem. 

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać 
dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, 
Zachariasza. Jednakże matka jego 
odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać 
imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo  
w twoim rodzie, kto by nosił to imię. 

Pytali więc znakami jego ojca, jak by 
go chciał nazwać. On zażądał tabliczki  
i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszy-
scy się dziwili. A natychmiast otworzyły 
się jego usta, język się rozwiązał i mó-
wił wielbiąc Boga. 

I padł strach na wszystkich ich są-
siadów. W całej górskiej krainie Judei 
rozpowiadano o tym wszystkim, co 
się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym 
słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: 
Kimże będzie to dziecię? 

Bo istotnie ręka Pańska była z nim. 
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się du-
chem, a żył na pustkowiu aż do dnia 
ukazania się przed Izraelem.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z
„Chcieli mu dać imię ojca jego, 

Zachariasza. Jednakże matka jego 
odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzy-
mać imię Jan”. To imię objawił ojcu 
św. Jana Chrzciciela archanioł Ga-
briel. W Piśmie Świętym imię ozna-
cza zadanie do wykonania, osobi-
stą misję zleconą przez Boga.

Także wobec ciebie Bóg ma 
plany. Możesz powtórzyć za Iza-
jaszem: „Powołał mnie Pan już  
z łona mej matki”. Zapytaj dzisiaj: 
Panie, co chcesz, abym czynił? 

Jeśli nawet okazałeś się nie-
wierny, poszedłeś swoimi drogami, 
nigdy nie jest za późno, aby dać 
się ogarnąć Bożemu miłosierdziu. 
Niepłodna może przynieść owoc. 
Bóg czyni cuda i chce, byś głosił 
miłosierdzie, którego sam dozna-
łeś. Uwierz w to, a staniesz się 
znakiem dla innych.

ks. Dariusz Kowalczyk

Katedra w Gent, fragment ołtarza,
Święty Jan Chrzciciel, ok.1425
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ŚWIADECTWO
Sportowcy, którzy przyznali się 
do Jezusa, osiągnęli sukces
„Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie.” /Mt 10, 32-33/

Agnieszka Radwańska, Jakub Błaszczy-
kowski, Robert Lewandowski, siatkarze 
Resovii Rzeszów – co łączy te osoby?  
Są wybitnymi postaciami polskiego spor-
tu, ich wyniki oszałamiają, odnoszą suk-
cesy na arenach krajowych i międzyna-
rodowych. Czy tylko to? Nie. Wszyscy oni 
są uczestnikami akcji: „Nie wstydzę się  
Jezusa” i namawiają do noszenia brelo-
ków promujących tę kampanię.

W ramach akcji:  
„Nie wstydzę się 
Jezusa” można 
zamówić bezpłatny 
brelok z krzyżem  
i cytatem z Ewangelii 
św. Mateusza.  
W tym celu wystarczy 
odwiedzić stronę: 
www.mt1033.pl

w tym świecie – oto główne motywy 
antykatolickiej propagandy. Uczestnicy 
akcji obnażają to kłamstwo. 

Co ciekawe i w zasadzie nie powin-
no dziwić, dla tych sportowców udział  
w kampanii zbiegł się w czasie z jesz-
cze większymi osiągnięciami na niwie 
sportowej. Agnieszka Radwańska roz-
poczęła wtedy bezpośredni atak na 
czołowe pozycje rankingu WTA. Siatka-
rze Resovii zdobyli mistrzostwo kraju, 
co zaskoczyło wielu kibiców i komenta-
torów piłki siatkowej w Polsce. W ostat-
nich dniach patrzyliśmy, jak reprezen-
tujący nasz kraj Robert Lewandowski  
i Jakub Błaszczykowski zdobywali gole 
podczas meczów turnieju Euro 2012.

Warto zauważyć, z jakim (można 
by zaryzykować określenie) nabożeń-
stwem wchodził na murawę w meczu 
z Grecją nasz rezerwowy bramkarz. 
Musiał wejść na boisko, gdy stojący 
między słupkami Wojciech Szczęsny 
dostał czerwoną kartkę. Przemysław 
Tytoń, zastępując go, w widoczny spo-
sób przeżegnał się. Wzbudziło to obu-
rzenie kilku liberalnych komentatorów, 
jednak piłkarz został bohaterem, obro-
nił karnego. Jego gra w meczu z Gre-
cją i Rosją zachwyciła kibiców.

Świadectwo swej wiary, przywiąza-
nia do Chrystusa jest tym, co najpięk-
niejszego mogli dać współczesnemu 
światu uczestnicy akcji. Dla nich suk-
ces ma wymiar nie tylko sportowy. 
Trzeba wyrazić nadzieję, że będzie 
szybko przybywać tych, którzy „nie 
wstydzą się Jezusa”. Ilu z nich pójdzie 
za przykładem Agnieszki Radwań-
skiej, Jakuba Błaszczykowskiego, Ro-
berta Lewandowskiego czy siatkarzy 
Resovii Rzeszów? Będą wiedzieli tyl-
ko oni i Ten, do którego się przyznają.  
I mogą być pewni, że On również przy-
zna się do nich.

Łukasz Karpiel
(źródło: http://www.pch24.pl).

Można powiedzieć, że przyznając 
się do Jezusa, wygrali swój najważ-
niejszy mecz, zdobyli ten najistotniej-
szy w życiu punkt. Tego, co zrobili, nie 
można jednak rozpatrywać tylko w ka-
tegoriach wiary. Ta deklaracja w życiu 
sportowym też przynosi swoje owoce.

W dzisiejszym świecie przyznanie 
się do Jezusa Chrystusa pociąga 
za sobą różnorodne konsekwencje. 
Wielu wyznawców za ten akt odwagi 
świadczenia o Zbawicielu zapłaciło 
najwyższą cenę – oddało własne ży-
cie. Panująca „chrystianofobia” zbiera 
swe tragiczne żniwo. W wielu krajach 
chrześcijanie są zabijani, torturowa-
ni i prześladowani na setki różnych 
sposobów. W świecie bliższym nam 
geograficznie, w naszym kraju, w Eu-
ropie czy Stanach Zjednoczonych ta 
„chrystianofobia” przybiera jednak 
inny kształt. Zło posługuje się innymi 
środkami – ironią, przemilczeniem, 
skojarzeniami. Wystarczy wmówić, że 
przyznanie się do Chrystusa to swo-
isty „obciach”, że to dziedzina przy-
należna „moherom”. Wszechogarnia-
jący kult postępu, tego, co nowe, jest 
znakomicie wykorzystywany do walki  
z wiarą. 

Na przekór tej zgubnej w swych bli-
sko- i dalekosiężnych skutkach filozo-
fii, wśród ludzi z pierwszych stron ga-
zet pojawiają osoby, które pokazują, że 
można inaczej. Trzeba mówić, choć to 
bolesne, kiedy się nad tym zastanowić, 
o odwadze, jaką wykazali się uczest-
nicy akcji: „Nie wstydzę się Jezusa”. 
Kto wie, jak otaczające ich środowisko 
wielbicieli i działaczy zareagowało na 
taką deklarację. Wiedząc, jaką obec-
nie prasę ma „bycie wierzącym”, nie 
oglądali się na możliwe skutki swego 
udziału w kampanii – po prostu przy-
znali się do wiary.

Agnieszka Radwańska, Jakub Błasz-
czykowski, Robert Lewandowski, siat-
karze Resovii Rzeszów połączyli suk-
ces sportowy z wiarą. Jak zaświadcza-
ją, te dwie sfery życia nie wykluczają 
się, choć współczesna ateistyczna 
krytyka chciałaby wmówić ludziom, że 
tak właśnie jest. Sukces za cenę wiary. 
Chrystus i Jego nauka to balast, który 
uniemożliwia osiągnięcie powodzenia 



3 Nr 174

MODLITWA
SERCA 

Ojcze, 
niech się spełni 
Twoja wola
Mój Ojcze, 
zdaję się na Ciebie, 
zrób ze mną, co Ci się podoba.
Cokolwiek uczynisz ze mną – dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, 
byleby wola Twoja spełniła się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, mój Boże.
W ręce Twoje oddaję ducha mego, 
bo kocham Cię całym sercem.
Z ufnością oddaję Ci się bez reszty, 
bo Ty jesteś moim Ojcem.
Amen.                                    

   (Karol de Foucauld)

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
zaprasza

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA zaprasza
na modlitwę uwielbienia w piątek 29 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.

MODLITWA
Panie Boże, choć Twej Woli nie pojmuję,
To przyjmuję Ją z szacunkiem i ze czcią.
Panie Boże, choć za mało Cię miłuję,
Nie opuszczaj mnie i ratuj duszę mą.

Chociaż często powtarzamy święte słowa,
„Niech się Wola Twoja stanie”, woła lud,
Ale serce często pragnie, myśli chowa,
Byś Swą Wolę, według naszej,  
                                        spełniać mógł.

Wybacz Boże, nierozważne te pragnienia
I nie dopuść, by zwątpienia nadszedł czas.
Ty najlepiej wiesz, co dobre dla stworzenia,
Ty nasz Ojcze, Swoją drogą prowadź nas.

Panie Boże, w Trójcy Święty i Jedyny,
Jesteś z nami, w Ciele Syna, w Jego Krwi.
Byśmy Światłem Twego Ducha umocnieni
W Miłosierdziu Twym 
                              znaleźli szczęścia sny.

Andrzej M. Wilk, parafianin

Pochodził z katolickiej rodziny arystokratycznej, ale w młodo-
ści odszedł od wiary. Po ukończeniu szkoły oficerskiej Saint-
-Cyr odbywał służbę wojskową w Oranie. Jednak zrezygnował 
z kariery wojskowej i udał się w podróż do Maroka jako odkryw-
ca. Odzyskał wiarę i wstąpił w 1890 roku do zakonu trapistów 
jako Maria Alberyk. 

W roku 1897 opuścił zakon i udał się do Ziemi Świętej, prowa-
dził życie w klasztorze. W 1901 roku przyjął święcenia kapłań-
skie i osiedlił się na pustelni w Algierii. Działał wśród Tuaregów, 
był także duszpasterzem we francuskich garnizonach w Afry-
ce. Żył w założonej przez siebie stacji misyjnej w Tamanrasset. 
Swoją pustelnię założył pośród skał Assekrem.

Owocem jego działalności było stworzenie słownika tuare-
sko-francuskiego, przełożenie Ewangelii na język tuareski,  
a także poezji tuareskiej.

Charles de Foucauld zginął w 1916 roku zastrzelony przez 
członka muzułmańskiej sekty.

Z jego inspiracji i na podstawie stworzonej przez niego reguły 
po jego śmierci powstało Zgromadzenie Małych Braci Jezusa. 
Później powstały inne zgromadzenia.

Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został zam- 
knięty 4 marca 2003 roku w Mediolanie, a beatyfikacja odbyła 
się 13 listopada 2005 w Rzymie.

Bł. Charles (Karol) de Foucauld
Ur. 15 września 1858 w Strasburgu, zm. 1 grudnia 1916 w Tamanrasset w Algie-
rii, francuski zakonnik i misjonarz, eremita przebywający przez wiele lat wśród 
muzułmańskich Tuaregów.
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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, spotkanie9
Dlaczego mamy być uczciwi?
Bo Bóg jest uczciwy. On Sam usta-

nowił standard uczciwości, a prawdo-
mówność jest jednym z Bożych atry-
butów. Człowiek został stworzony na 
obraz Boży, dlatego Bóg chce, abyśmy 
byli uczciwi: „w całym postępowaniu 
stańcie się wy również świętymi na 
wzór Świętego, który was powołał, gdyż 
jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja 
jestem święty” (1P 1, 15-16). Bóg chce, 
aby nasz charakter upodabniał się do 
Jego uczciwego charakteru, a nie po-
zbawionej uczciwości natury diabła. 

1) Nie można postępować nieuczciwie  
i jednocześnie kochać Boga!

Postępując nieuczciwie, zacho-
wujemy się tak, jakby Bóg nie ist-
niał. Pokazujemy, że nie wierzymy, że 
On jest w stanie nam dostarczyć tego, 
czego potrzebujemy, dlatego bierzemy 
sprawy w swoje ręce. „W prawości żyje, 
kto boi się Pana, człowiek dróg krętych 
Nim gardzi” (Prz 14, 2). Uczciwe postę-
powanie to kwestia wiary, każda uczci-
wa decyzja wzmacnia wiarę i pomaga 
pogłębić przyjaźń z Jezusem. 

2) Nie można postępować nieuczciwie  
i kochać bliźniego!

Nieuczciwość narusza przykazanie 
miłości: „Albowiem przykazania: […] 
nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne 
– streszczają się w tym nakazie: Miłuj 
bliźniego jak siebie samego. Miłość nie 
wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość 
jest doskonałym wypełnieniem Prawa” 
(Rz 13, 9-10). Postępując nieuczci-
wie, okradamy drugą osobę. Nawet 
jeśli usprawiedliwiamy nieuczciwość, 
że cierpi na tym jedynie firma lub rząd, 
to w ostatecznym rozrachunku ofia-
rami nieuczciwości zawsze stają się 
konkretni ludzie. Nieuczciwość rani 
człowieka.

3) Uczciwość potwierdza wiarygod-
ność Ewangelii!

Uczciwe postępowanie stanowi po-
twierdzenie realności Chrystusa, któ-
rego głosimy i o którym dajemy świa-
dectwo. Jeśli wiara nie zmienia nas, 

którzy głosimy Ewangelię, to dlaczego 
ci, którym ją głosimy, mają uwierzyć? 
Nasze czyny przemawiają głośniej 
niż słowa: „abyście się stali bez za-
rzutu i bez winy jako nienaganne dzieci 
Boże wśród narodu zepsutego i prze-
wrotnego. Miedzy nimi jawicie się jako 
źródła światła w świecie” (Flp 2, 15).

Kilka lat temu robiliśmy przegląd 
okresowy samochodu oraz wymie-
nialiśmy opony z letnich na zimowe. 
Po powrocie do domu, przy analizie 
rachunku, okazało się, że w koszcie 
usługi nie uwzględniono ceny nowych 
opon. Wróciliśmy do sklepu, aby ure-
gulować należność. Pan z serwisu był 
pozytywnie zaskoczony. Powiedział, 
że w tych czasach nie spotyka się już 
uczciwych ludzi. Czyżby? Przecież 
chrześcijanie żyją wśród nas! Gdzie 
oni są? Jak ich rozpoznać? Uczciwe 
postępowanie potwierdza, że służymy 
świętemu Bogu. 

4) Uczciwość i Boże prowadzenie idą  
w parze!

Uczciwość pomaga trzymać się 
kierunku wskazanego przez Boga. 
Najlepsza dla nas jest całkowita 
uczciwość, ponieważ nawet „nie-
szkodliwe kłamstwo czy oszustwo” 
może stopniowo uczynić sumienie 
niewrażliwym na grzech. Nawet naj-
mniejszy akt nieuczciwości oznacza 
grzech, który zakłóca przyjaźń z Bo-
giem. Postępowanie nieuczciwe leży  
w grzesznej naturze ludzkiej: „Z wnę-
trza bowiem serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabój-
stwa …” (Mk 7, 21). Aby się temu prze-
ciwstawić niezbędne jest całkowite 
poddanie się Jezusowi i Jego prowa-
dzeniu, aby Bóg swoje nadprzyrodzo-
ne życie rozwijał w nas.

Jak oprzeć się pokusie 
nieuczciwości?

Po pierwsze trzeba się modlić  
o pomoc Ducha Świętego, aby 
uwrażliwiał nas na drobne i wiel-
kie nieuczciwości, aby pomagał nam 
trwać w zdrowej bojaźni przed Bo-
giem. Po drugie dobrze jest otaczać 

się uczciwymi ludźmi, których przykład 
będzie nas motywował do opierania 
się pokusie nieuczciwości. I odwrot-
nie, przebywanie z ludźmi nieuczci-
wymi może otępiać naszą wrażliwość 
na rozróżnianie, co pozostaje uczciwe, 
a co przestaje być uczciwe. Jeśli do-
puściliśmy się nieuczciwości, trzeba 
odnowić przyjaźń z Bogiem poprzez 
pokutę i zadośćuczynienie, czyli np. 
zwrócenie nieuczciwie zdobytej rzeczy 
do prawowitego właściciela.

Najskuteczniejszą terapią oparcia 
się pokusie nieuczciwości jest hoj-
ne obdarowywanie innych: „Kto do-
tąd kradł, niech już przestanie kraść, 
lecz raczej niech pracuje uczciwie wła-
snymi rękami, by miał z czego udzie-
lać potrzebującemu” (Ef 4, 28). Bardzo 
pomaga stosowanie złotej zasady: 
„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”  
(Mt 7, 12) oraz: „Niech każdy ma na oku 
nie tylko swoje własne sprawy, ale też  
i drugich” (Flp 2, 4). Przestrzeganie 
tych zasad czasami kosztuje, ale na-
grodą zawsze jest czyste sumienie. 
Przykładem tego może być chęć zaku-
pu przedmiotu, którego wartości rynko-
wej nie zna sprzedający. Niewątpliwie 
kusi myśl, że można nabyć np. rucho-
mość czy nieruchomość poniżej jej 
wartości rynkowej, ale jak to się ma do 
uczciwości i dbania o sprawy bliźnich?

Bogu szczególnie zależy 
na uczciwości przywódców!

Przywódcy wywierają wpływ na 
tych, którymi przewodzą. Nieuczciwy 
przywódca wychowuje nieuczciwych 
naśladowców. Skoro mamy świecić 
w świecie przykładem jak gwiazdy 
na niebie, to w myśl tych słów każdy 
chrześcijanin powinien się stawać am-
basadorem Chrystusa w swoim środo-
wisku. 

Nikt z nas nie może postępować nie-
uczciwie. Nie powinien też przyjmować 
łapówek: „Nie będziesz przyjmował 
podarków, ponieważ podarki zaślepia-
ją dobrze widzących i są zgubą spraw 
słusznych” (Wj 23, 8). W najnowszym 
przekładzie Pisma Świętego z języków 
oryginalnych, stworzonym z inicjatywy 
Towarzystwa Świętego Pawła, z ko-
mentarzem opracowanym przez Ze-
spół Biblistów Polskich, ten fragment  
z Księgi Wyjścia brzmi następująco: 
„Nie bierz łapówki, bo łapówka wypacza 
słuszny osąd i powoduje, że sprawie-
dliwe słowa są przekręcane”. Podob-
nie rzecz się ma z dawaniem łapówki. 
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Taki czyn ujawnia intencję pominięcia 
„słusznego osądu i sprawiedliwości”, 
czyli wzięcia sprawy w swoje ręce z po-
minięciem Bożej woli i poddania się Bo-
żemu prowadzeniu. A przecież czasami 
Bożą wolą jest wzięcie przez nas krzy-
ża i niesienie go przez życie. Jesteśmy 
dziećmi Bożymi, które Ojciec wychowu-
je nie tylko przez nagrody, ale czasami 
poprzez trudy i cierpienie, które kształ-
tują nasz charakter i przez które może-
my (jeśli chcemy) włączyć się w dzieło 
zbawcze Chrystusa. 

Życie na ziemi trwa krótko,  
a wieczność długo…

Wszystko to, co robimy w czasie 
naszego krótkiego życia, wpływa na 
naszą wieczność: „Jeśli więc w za-
rządzie niegodziwą mamoną nie oka-
zaliście się wierni, prawdziwe dobro 
kto wam powierzy?” (Łk 16, 11). Nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę, że 
chciwość i pożądanie pieniędzy 
ujawnia rzeczywistość duchową 
w nas. Bo przecież nie chodzi w tym 
przypadku o pieniądze, ale o wpływ 
na nasze życie siły duchowej, która 
się kryje za pieniędzmi, a która próbu-
je nadać pieniądzom nadmierną war-
tość. Czasami dajemy się oszukać, że 
mając wszystko, czego potrzebujemy 
tutaj na ziemi, zyskujemy też szczę-
ście i bezpieczeństwo. Czy na pewno?  
W Kim pokładamy ufność? Kto jest Tym, 
który nas zaopatruje? Kto zapewnia 
nam prawdziwe bezpieczeństwo? 
Mammon (bożek pieniędzy) czy Bóg?

Znamy opowieść z Dziejów Apostol-
skich (5, 1-5) o Ananiaszu i Safirze, 

którzy zamienili majątek na pieniądze 
i prawdopodobnie nadwyżkę ze sprze-
daży zachowali dla siebie. Zostali zwie-
dzeni przez ducha mamony i w efekcie 
stracili życie, ponieważ wyeliminowali 
Boga ze swojego systemu finansowe-
go. Historia ta ukazuje moc ducha ma-
mony w zwodzeniu, okradaniu, nisz-
czeniu i ostatecznie – zabijaniu.

A jak jest z płaceniem podatków? 
Jakże realna staje się pokusa ominię-
cia prawa. Czego uczy Jezus w Ewan-
gelii według św. Mateusza (17, 24-27): 
„[…] synowie są wolni. Żebyśmy jed-
nak nie dali im powodu do zgorszenia, 
idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź 
pierwszą rybę, którą wyciągniesz [...], 
znajdziesz statera. Weź go i daj im za 
Mnie i za siebie”. Jezus wierzył, że 
Bóg zaspokaja potrzeby bez względu 
na finansowe wymogi. Zdumiewają-
ce jest, że sakiewka apostołów, którą 
zarządzał Judasz była pełna, mimo 
że Judasz kradł z niej. Dla Boga nie 
ma rzeczy niemożliwych! Nasz znajo-
my mawia, że Jezus czynił cuda, aby 
płacić podatki, a ludzie dzisiaj „robią 
cuda”, aby podatków nie płacić.

Wielu z nas zdarza się pomylić 
prawdziwy cel, w jakim Bóg nam 
błogosławi finansowo. Myślimy, 
że chodzi tylko o nas i zapominamy  
o bliźnich, dla których mamy być bło-
gosławieństwem, o których mamy się 
troszczyć i kochać jak siebie samych. 
Zapatrzeni w siebie i w swoje sprawy, 
na scenie życia stawiamy w roli głów-
nej własne potrzeby i nad to żale do 
Boga, że udziela nam za mało, choć 

my tak bardzo się staramy zasłużyć na 
Jego miłość. 

Tymczasem gdybyśmy zrozumieli, że 
Bóg kocha nas za darmo, bez żadnej 
zasługi z naszej strony i jakkolwiek by-
śmy się wysilali, nie będzie nas ko-
chał ani bardziej, ani mniej, to może 
przestalibyśmy koncentrować się na 
doczesności, a spojrzelibyśmy oczami 
wiary w wieczność. Może zobaczyli-
byśmy Bożą troskę o nas, że dla nas 
stworzył świat, dla nas umarł na krzyżu 
i dla nas zmartwychwstał, dla nas budzi 
nowy dzień. On jest wierny i Sam nasz 
los zabezpiecza, jeśli nie łamiemy eko-
nomicznych zasad Królestwa Bożego. 
Bóg cierpi, kiedy my, będąc dziedzicami 
Królestwa Niebieskiego, postępujemy 
jak pachołki mamony. 

Jak to zmienić? „Jeśli kto posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego  
i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” 
(Ap 3, 20). Potrzeba z naszej strony 
ufności i wiary, potrzeba modlitwy  
i znajomości Słowa Bożego (również 
w zakresie zarządzania finansami), 
które ma moc przemieniać nasze ży-
cie. Potrzeba nieustannego zbliżania 
się do Krzyża Jezusa, aby to On uwal-
niał nas od lęku o sprawy świata.

Nasze ziemskie życie zmierza ku 
wieczności, a my w biblijnym studium 
na temat finansów systematycznie 
zbliżaliśmy się do ostatniego spo-
tkania. Zapraszamy na nie we środę  
(27 czerwca, o godz. 19:00), do Salo-
niku w dzwonnicy. Wtedy to omówimy 
kroki ku wolności finansowej.

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 2:
Stwierdź [P/F], czy zdanie jest prawdziwe, czy 
fałszywe. Następnie popraw zdania fałszywe.  

 a) Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, które-
go Kościół czci w ciągu roku dwukrotnie.

 b)  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela obchodzimy 27 czerwca. 

 c)  Uroczystość Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła obchodzimy 29 czerwca.

 d)  Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzci-
ciela obchodzimy 24 czerwca.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

zadanie 1:
Zaznacz poprawne zakończenia 
zdania:

Św. Jan Chrzciciel… 

 … był synem Joachima i Anny.

 … jest pierwszym prorokiem 
Starego Testamentu.

 … był synem Zachariasza  
i Elżbiety.

 … jest ostatnim prorokiem 
Starego Testamentu.

 … był synem Kleofasa i Marii.

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Św. Jan Chrzciciel - rzeźba Donatello z roku 1438.
Santa Maria Gloriosa dei Frari, Wenecja.
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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

17 czerwca 2012 r.
IV Rodzinny Piknik Parafialny  

pod hasłem  
„Kościół naszym Domem”

fot. Bogdan Drabik
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Zwolnienia nauczycieli w szkołach
Bp Henryk Tomasik jest zaniepokojony zwolnieniami nauczycieli w szko-

łach. Związki zawodowe przewidują, że w najbliższym czasie pracę może 
stracić nawet 30 tys. pedagogów w całym kraju.

32. Warszawska 
Akademicka 
Pielgrzymka 

Metropolitalna  
na Jasną Górę

W tym roku, między 5 a 14 sierp-
nia, Duszpasterstwo Akademickie 
św. Anny w Warszawie będzie piel-
grzymować na Jasną Górę pod ha-
słem: „Daj świadków!”. 

Studenci będą prosić o to, by Bóg dał 
naszemu światu, naszej ojczyźnie, na-
szej Warszawie, wspólnotom i rodzinom 
prawdziwych świadków Chrystusa. 

„Tak jak Maryja była oparciem dla 
Apostołów oczekujących na Ducha 
Świętego w wieczerniku, tak i dzi-
siaj może być dla nas źródłem pokoju  
w zmaganiach z lękiem i wątpliwościa-
mi codzienności. Ona jest Wychowaw-
czynią, która przygotowała uczniów do 
zaświadczenia o swoim Synu krwią. 
Prośmy Ją, byśmy swoim zwykłym ży-
ciem – w świecie i wśród świata – da-
wali świadectwo, że to, w co wierzymy, 
jest Prawdą, która zawieść nie może... 

5 sierpnia spotkajmy się w koście-
le św. Anny w Warszawie i wyruszmy  
w Polskę, by nasze świadectwo stało 
się żywe, bo jak pisze Apostoł Paweł: 
sercem przyjęta wiara prowadzi do 
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 
ustami - do zbawienia” – zachęcają or-
ganizatorzy pielgrzymki.  

Więcej informacji:
redakcja@wapm.waw.pl.

Wystawa:  
„Brama do Wolności”

W „Namiocie Spotkania” przed 
Świątynią Opatrzności Bożej moż-
na oglądać wystawę poświęconą 
pielgrzymce Jana Pawła II do Polski 
w 1987 r., ostatniej przed wyzwole-
niem Ojczyzny spod rządów komu-
nistycznych. 

Ekspozycja będzie czynna do 15 lis- 
topada br. Więcej o wydarzeniach na 
stronie: www.muzeumjp2.pl.

Co z systemem 
ochrony ludności?
– System ochrony ludności, zakła-

dów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej, dóbr kultury, ratowania  
i udzielania pomocy poszkodowa-
nym w czasie wojny nie istnieje – 
wskazuje Barbara Bubula, posłanka 
PiS, członkini sejmowej Komisji Ad-
ministracji i Spraw Wewnętrznych. 

Taka ocena jest oparta na wnioskach 
płynących z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli. Wynika z niego, że w co trzecim 
skontrolowanym województwie, powie-
cie czy gminie nie ma żadnych formacji 
obrony cywilnej, a okoliczna ludność nie 
została w ogóle przeszkolona w zakre-
sie reagowania w sytuacji wojny czy klę-
ski żywiołowej. Ponadto nikt w zasadzie 
nie koordynuje działania tych systemo-
wych elementów obrony cywilnej, które 
istnieją – ustalił „Nasz Dziennik”.

Lewandowski:  
„Nie wstydzę się 

Jezusa!”
Szczerym wyznaniem wiary Ro-

bert Lewandowski, typowany na 
gwiazdę turnieju Euro 2012 na-
pastnik reprezentacji Polski, dołą-
czył do grona ambasadorów akcji:  
„Nie wstydzę się Jezusa”.

Najlepszy polski piłkarz minionego se-
zonu bez kompleksów mówi o znacze-
niu wiary w jego życiu, zarówno zawo-
dowym, jak i prywatnym. – We współ-
czesnym świecie wszystko idzie bardzo 
szybko, nieraz zapominamy o naszych 
wartościach i o tym, co tak naprawdę 
jest dla nas najważniejsze. Dlatego też 
ta wiara pomaga mi na boisku, ale też 
i poza nim, aby być po prostu dobrym 
człowiekiem i popełniać jak najmniej 
błędów – wyznaje popularny „Lewy”.

75. Ogólnopolska 
Pielgrzymka 
Nauczycieli

Nauczyciele, wychowawcy, wszy-
scy pracownicy oświaty są zaprosze-
ni na 75. Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Nauczycieli na Jasną Górę. 

Program:
1 lipca /niedziela/

 15:00 – XI Ogólnopolskie Sympozjum 
Nauczycieli Katolickich w Auli Ojca Kor-
deckiego. Bp Edward Dajczak: powitanie 
i wprowadzenie; red. Franciszek Kuchar-
czak („Gość Niedzielny”): wykład I pt.: 
„Żeby sól nie utraciła smaku. Kościół jako 
zaczyn w świecie współczesnym”; dr Da-
nuta Apanel (AP Słupsk): wykład II pt.: 
„Przynosić wartości. Aksjologiczne podsta-
wy wychowania”; panel dyskusyjny z udzia-
łem zaproszonych nauczycieli.

 21:00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cu-
downego Obrazu pod przewodnictwem 
bp. Edwarda Dajczaka. Po apelu godzina 
ze Słowem Bożym (Verba Sacra) w Bazy-
lice Jasnogórskiej.

 23:15 – Eucharystia pod przewodnictwem 
bp. Piotra Gregera (diecezja bielsko-ży-
wiecka).

2 lipca /poniedziałek/
 9:30 – Modlitwa i refleksja na wałach, Ró-

żaniec, relacja z sympozjum dr. Stanisława 
Sławińskiego, apel do polskich nauczycieli.
 10:45 – Wykład ks. dr. Wojciecha Wę-

grzyniaka (UP JPII w Krakowie) pt.:  
„Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście 
światłem świata”.
 11:30 – Występ scholi „Lumina” z Dąbro-

wicy (archidiecezja lubelska).
 12:00 – Suma pontyfikalna pod prze-

wodnictwem bp. Edwarda Dajczaka.
 15:00 – Droga Krzyżowa na wałach.
 16:00 – Nabożeństwo rozesłania w Ka-

plicy Cudownego Obrazu. Poprowadzi:  
bp Edward Dajczak.

– To wynik przemian społecznych, 
politycznych, dlatego zwracam się do 
rządzących i osób odpowiedzialnych 
za kształt życia publicznego, aby do-
strzegali ten ważny problem. Bolejmy 
nad tym, że zmniejsza się liczba klas 
i godzin w szkołach. Godziny, a na-
wet etaty, tracą również księża. Ten 
problem dotyka nas wszystkich. So-
lidaryzuję się ze wszystkimi, którzy 
przeżywają zwolnienia. Zachęcam 
przy okazji rządzących, aby poszuki-
wali rozwiązań, które będą pomocą dla 

zwalnianych nauczycieli – powiedział 
Radiu Plus Radom bp Henryk Toma-
sik, członek Rady ds. Rodziny Konfe-
rencji Episkopatu Polski. 

W samym Radomiu pracę po wa-
kacjach może stracić ponad 100 na-
uczycieli. Kolejnych ponad 230 osób 
otrzyma ograniczone etaty. Władze 
miasta redukcję zatrudnienia w oświa-
cie tłumaczą niżem demograficznym. 
Wszystko wyjaśni się w sierpniu, kiedy 
zostanie zakończony proces rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych.
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1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nim będziemy się modlić za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych. 

2. Słuchacze Ogniska Teatralnego „U Machulskich” ser-
decznie zapraszają wszystkie dzieci na przestawienie 
pt.: „Szaleńczaki”, stworzone na podstawie opowiadań 
Jerzego Niemczuka, w ramach akcji: „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Spektakl odbędzie się dziś, po Mszy św.  
o godz. 11.30, w sali widowiskowej. 

3. Dziś, o godz. 18.00, zostanie odprawione nabożeństwo 
czerwcowe przy krzyżu na Powsinku (nad jeziorkiem). Po 
nabożeństwie zapraszamy całe rodziny na ognisko i kieł-
baski. Centrum Kultury Wilanów zadba o dobrą zabawę.

4. Zapraszamy na ostatnie spotkanie biblijne, które od-
będzie się w środę, 27 czerwca, w Saloniku (w naszej 
dzwonnicy), o godz. 19.00. Zakres tematyczny spotkania 
został podany w „Klimatach” oraz na stronie interneto-
wej. Zachęcamy również do przeczytania artykułu za-
mieszczonego w gazetce parafialnej.

5. Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla szkół pod-
stawowych zostanie odprawiona w czwartek, 28 czerw-
ca, o godz. 9.00. Gimnazja i Liceum Ogólnokształcące 
zapraszamy na Mszę św. w piątek, 29 czerwca, również 
o godz. 9.00. 

6. 9 lipca, podczas Mszy św. o godz. 17.00, będziemy się 
modlić w intencji ofiarodawców przygotowujących pierw-
szy ołtarz na Boże Ciało.

7. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w czwartek, 28 czerwca – wspomnienie św. Ireneusza, 

biskupa i męczennika;
 - w piątek, 29 czerwca – uroczystość św. Apostołów Pio-

tra i Pawła.
 Ze względu na przypadającą w tym dniu uroczystość, 

zgodnie z kan. 1251 KPK, nie obowiązuje post i można 
spożywać pokarmy mięsne.

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

8. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
zawrą:

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

 Patryk Albert Wójcikowski, kawaler z parafii tutejszej,  
i Kamila Magdalena Staniszewska, panna z parafii pw. 
św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim – zapowiedź I;

 Artur Kamil Grzelewski, kawaler z parafii tutejszej,  
i Dorota Jamrożek, panna z parafii pw. św. Franciszka  
z Asyżu w Warszawie – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących 
między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić 
kancelarię parafialną. 

 Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Uroczystość Narodzenia  
św. Jana Chrzciciela 
– 24 czerwca 2012 r.

KOMUNIK AT Y
DUS Z PASTE RSKIE

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 10 – 27.06.2012, godz. 19.00
1. Jak wystartować?
2. Przymierze własności
3. Co dalej?
4. Przygotowanie spadku
5. Cele życiowe
6. Ewentualnie, jeśli zdążymy, film-wykład:  

„Oddanie wszystkiego”

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


