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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 1,13-15; 2,23-24

Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze 
zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko 
po to, aby było, i byty tego świata niosą zdro-
wie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani 
władania Otchłani na tej ziemi. 

Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. 
Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył czło-
wieka - uczynił go obrazem swej własnej 
wieczności. A śmierć weszła na świat przez 
zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do 
niego należą.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30,2.4-6.11-13

REFREN: 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom  
naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, z krainy umarłych  
wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie  
spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem  
trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie,  
zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament.
Boże mój i Panie,  
będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 8,7.9.13-15

Podobnie jak obfitujecie we wszystko,  
w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką 
gorliwość, w miłość naszą do was, tak też 
obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie prze-
cież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 
aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to  
bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę,  
a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Te-
raz więc niech wasz dostatek przyjdzie z po- 
mocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było 
wam pomocą w waszych niedostatkach i aby 
nastała równość według tego, co jest napi-
sane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo.  
Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
2 Tm 1,10b

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwycię-
żył a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

EWANGELIA
Mk 5,21-43

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem  
w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 
wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych syna-
gogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu 
do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogo-
rywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby oca-
lała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.  
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała 
na upływ krwi. Wiele przecierpiała od róż-
nych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic 
jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze go-
rzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła 

K O M E N T A R Z
Dla wielu to początek urlopów i waka-

cji, dla wszystkich początek lata, trudno 
nie zachwycać się pięknem przyrody, 
nieba, życiem zewsząd otaczającym. 
„Stworzył bowiem wszystko po to, aby 
było, i byty tego świata niosą zdrowie”. 

Ale życie to także choroba, cierpie-
nie, odchodzenie tak często przed-
wczesne, niezrozumiałe. Taka kon-
frontacja wiary i nadziei. Taki też obraz 
przedstawia nam dziś Jezus w Ewan-
gelii: cierpiąca wiele lat kobieta i jej 
wiara, umierająca dziewczynka i po-
wątpiewanie otoczenia. 

Nasze historie często są podobne, 
stawiamy wtedy trudne pytania, łatwo 
dochodzą do głosu pretensje, emocje: 

Już nie wierze. Potrzeba nam dotknąć 
się Jezusa, przyjąć Jego słowo: Nie bój 
się, wierz tylko. 

Słowo dzisiejsze tchnie nową nadzie-
ją, opartą na doświadczeniu spotkania 
z Jezusem i Jego łaską, „podobnie 
jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, 
w mowę, w wiedzę, we wszelką gorli-
wość, w miłość naszą do was, tak też 
obyście i w tę łaskę obfitowali”. 

Nieraz doświadczyliśmy w życiu lęku, 
ale znacznie częściej doświadcza-
my słów: Twoja wiara cię ocaliła, idź  
w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej do-
legliwości. Oby się choć Jego płaszcza 
dotknąć.

ks. Dariusz Kuczyński

od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego 
płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć 
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. 

Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w cie-
le, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus 
natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła 
od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto 
się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli 
Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię 
ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. 

On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która 
to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalęk-
niona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 
stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą 
prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja 
wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdro-
wiona ze swej dolegliwości! Gdy On jeszcze 
mówił, przyszli ludzie od przełożonego syna-
gogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus 
słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu 
synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie po-
zwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, 
Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przy-
szli do domu przełożonego synagogi. Wobec 
zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, 
wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk  
i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. 

I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszyst-
kich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 
oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, 
gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę 
za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: 
Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka 
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 
dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumie-
nia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt  
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Oto słowo Pańskie.

Wskrzeszenie córki Jaira- Friedrich Overbec, 1815
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Połączenie KRUS-u z ZUS-em
Od przyszłego roku rząd zamierza stopniowo włączyć rolników do syste-

mu powszechnych ubezpieczeń społecznych. Trwają już pierwsze oceny 
systemów informatycznych ZUS-u i KRUS-u. 

Zła sytuacja  
w mazowieckich 

szpitalach
Nawet miliarda złotych może zabrak-

nąć w kasach mazowieckich szpitali. 
NFZ zapowiedział, że w tym roku nie ma 
środków na zapłatę nadwykonań.  

– To sytuacja patowa dla lecznic – wy-
jaśnia Jarosław Rosłoń, prezes Związku 
Pracodawców Mazowieckich Szpitali. – 
Sytuacja przedstawia się tak, że jeżeli nie 
dostaniemy nadwykonań, to na początku 
następnego roku utracimy płynność finan-
sową – dodaje. 

W rozmowie z Radiem PLUS Rosłoń za-
powiedział, że mimo czarnego scenariusza 
szpitale nie przestaną wykonywać podsta-
wowych zabiegów, ale same będą musiały 
je sfinansować. – Dla szpitala oznacza to, 
że musi zapłacić za wszystko, co zrobił, 
zadłużyć się i dopiero w sądzie odzyskać 
środki finansowe – informuje prezes. 

Dyrektorzy lecznic podkreślają, że udział 
mieszkańców Mazowsza jest nieadekwat-
ny do przekazywanej przez nich skład-
ki, gdyż według szacunkowych danych  
z ubiegłego roku do mazowieckiego NFZ-u 
trafiło 9 z 11 mld zł, a 2 mld zostały skiero-
wane do innych województw.

Tego lata w Warszawie
Muzycy jazzowi, rockowi i gwiazdy popu wystąpią latem w Warszawie.  
Festiwale Warsaw Summer Jazz Days, Męskie Granie, a także koncert Ma-
donny na Stadionie Narodowym to główne atrakcje letniego sezonu kon-
certowego w stolicy. 
 4 lipca – w Sali Kongresowej – wystąpi 

jeden z najpopularniejszych wokalistów 
jazzowych – Bobby McFerrin, wirtuoz 
techniki beatboxu, czyli naśladowania 
głosem brzmienia instrumentów perkusyj-
nych, mistrz śpiewu a cappella. 
 Od 9 lipca – w Sali Kongresowej, Soho 

Factory i Jazzarium Cafe – odbywać się 
będą koncerty festiwalu Warsaw Summer 
Jazz Days. Dla warszawskiej publiczno-
ści zagrają zarówno młodzi muzycy, m.in. 
trębacz – Ambrose Akinmusire czy sakso-
fonista – Miguel Zenón, jak i znani muzy-
cy, choćby pianista – Herbie Hancock czy 
saksofoniści – Joe Lovano, Tony Malaby i 
Joshua Redman. Ponadto zagrają polscy 
artyści: kwartet Wojtka Mazolewskiego 
oraz trio Marcina Wasilewskiego. Festi-
wal potrwa do 16 lipca, ale 29, w ramach 
WSJD Postscriptum, w Sali Kongresowej 
wystąpi jeszcze amerykańska wokalistka 
– Melody Gardot. 
 W każdą sobotę, począwszy od 30 

czerwca, na Rynku Starego Miasta odby-
wać się będą koncerty plenerowego festi-
walu Jazz na Starówce. W tym roku wy-

stąpią m.in.: kontrabasista – Kyle Eastwo-
od i saksofonista – Ernie Watts, a także 
pianiści: Michael Wollny, Danilo Rea czy 
Paweł Kaczmarczyk. 
 14 lipca – w Sali Kongresowej – wystąpi 

Al Jarreau. Siedmiokrotny laureat nagro-
dy Grammy został uznany za najlepszego 
wokalistę jazzowego, popowego i R&B. 
Swoją muzykę, będącą mieszkanką popu, 
funku, salsy i jazzu, nazywał „Youmbina-
tion music” lub „Jarreau-Music”. W War-
szawie zagra na jednym z dwóch koncer-
tów, jakie tego lata da w Europie.  
 Tego samego dnia w klubie Stodoła wy-

stąpi Marilyn Manson – wokalista znany 
z ekscentrycznego zachowania, prowo-
kującej scenografii koncertowej i tekstów, 
jeden z najpopularniejszych wykonawców 
muzyki metalowej. 
 Również 14 lipca, w ramach festiwalu 

Męskie Granie, w fabryce Konesera na 
warszawskiej Pradze, zaprezentują się: 
Leszek Możdżer w duecie z Tomaszem 
Stańką, Wojciech Waglewski, Katarzyna 
Nosowska, Crab Invasion, Marek Dyjak 
oraz Pablopavo i Ludziki. 

 Na Stadionie Narodowym – 1 sierpnia – 
pojawi się legenda muzyki pop – Madonna.  
Wokalistka przyjedzie do Warszawy w ra-
mach trasy koncertowej The MDNA Tour, 
promując swój najnowszy, 19. album, za-
tytułowany: „MDNA”.
 Niedawno reaktywowany, po rozpadzie 

w 2001 r., amerykański zespół rockowy 
The Afghan Whigs zagra w klubie Palla-
dium 14 sierpnia. 
 Dzień później, w Parku Sowińskiego,  

w ramach festiwalu Rock in Summer, 
będzie można posłuchać amerykańskiej 
grupy nu-metalowej Korn. Występ zwią-
zany będzie z promocją nowego, 10. al-
bumu: „The Path of Totality”. 
 27 sierpnia, na IMPACT Festival, ma-

teriał ze swojego najnowszego albumu: 
„I’m with You” zaprezentuje Red Hot Chili 
Peppers. Koncert na bemowskim lotni-
sku będzie drugim w Polsce. Poprzednio,  
w 2007 r., grupa wystąpiła w Chorzowie.

Choć same zmiany mają być rozło-
żone w czasie, posłowie Platformy już 
rozpoczęli przegląd technicznej strony 
przedsięwzięcia. – Jeśli zapadnie de-
cyzja polityczna, a Sejm uchwali odpo-
wiednie przepisy, systemy informatycz-
ne obu instytucji zostaną dostosowane 
do tych przekształceń. Nie zmarnuje 
się ani jedna złotówka z pieniędzy pu-
blicznych wydanych na ich tworzenie – 
ocenia Wiesław Paluszyński z Polskiej 
Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

Według posłów PSL jest to temat 
zastępczy. – Nie ma sensu rozmawiać  
o likwidacji KRUS-u, dopóki nie zosta-
nie przeprowadzona reforma całego 
systemu emerytalnego w Polsce – 
twierdzi Marek Sawicki, minister rolnic-
twa i rozwoju wsi.

Sprzeciw wobec projektu połącze-
nia instytucji i ujednolicenia przepisów 
otwarcie wyrażają związkowcy. – Nie 
zgodzimy się na to. Tylko kasa i system 
ubezpieczeń rolniczych są dostosowa-
ne do pracy na wsi. Rolnik nie jest ani 
pracownikiem, ani przedsiębiorcą, bo 

żadna z tych grup nie pracuje przez 
całą dobę i przez cały rok. Nie moż-
na zapominać o specyfice tego zawo-
du – mówi Władysław Serafin, prezes 
Krajowego Związku Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych. 

Według ekspertów połączenie ZUS-u  
i KRUS-u może przynieść duże osz- 
czędności. W kasie pracuje blisko  
6 tys. osób, zatrudnionych w 16 od-
działach tworzonych przez ponad 250 
jednostek terenowych. Pensje pracow-
ników kas rolniczych wynoszą około 
22 mln zł miesięcznie, do tego do-
chodzą także koszty funkcjonowania  
i utrzymania placówek. 

Jak przypominają dziennikarze, na 
początku lat 90. sprawami rolników 
zajmował się jeden z departamentów 
ZUS-u, a nie odrębna instytucja.

G
w

iazda pop - M
adonna
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NASZA SCHOLA RODZINNA…

Przy ognisku 
16 czerwca odbyło się w parafii spotkanie naszej Scho-

li Rodzinnej, podsumowujące miniony rok naszej posługi. 
Wszyscy spędziliśmy czas w niezwykłej atmosferze przy 
ognisku. Nie brakowało oczywiście muzyki i śpiewów.

Specjalne podziękowania składamy Barbarze i Markowi 
Kotańskim za to, że gościli nas w swoim ogrodzie.

Do zobaczenia we wrześniu!

W Niepokalanowie
22 czerwca, na zakończenie posługi muzyką i śpiewem w mijającym roku 

szkolnym, Matka Boża zaprosiła naszą parafialną Scholę Rodzinną do Nie-
pokalanowa. W tym dniu posługiwaliśmy do Mszy Świętej o godz 11.00, 
transmitowanej przez Radio Niepokalanów. Zwiedzaliśmy Bazylikę Matki 
Bożej Niepokalanej i Starą Kaplicę Matki Bożej Niepokalanej. Braliśmy 
udział w teatralnej formie Misterium Męki Pańskiej. Zwiedzaliśmy Muzeum 
Ochotniczej Straży Pożarnej i Muzeum Papieskie. Oglądaliśmy Panoramę 
Tysiąclecia, przedstawiającą dzieje Polski i świadectwa wiary…

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Księdzu Proboszczowi Waldemarowi 
Macko, dzięki któremu mogliśmy doświadczyć tych niezwykłych przeżyć.

Fot. Kamil Kamiński

PODZIĘKOWANIE
Gorąco dziękuję Osobom, które dnia 

7 czerwca udzieliły mi pomocy w chwili,  
kiedy zasłabłam w naszym kościele,  
i wezwały pogotowie.

Serdeczne „Bóg zapłać”,
parafianka Teresa
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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, spotkanie10

Studium biblijne na temat finansów 
dobiegło końca. Jego celem było po-
znanie zasad zarządzania finansami, 
jakich uczy nas Pismo Święte. W spo-
tkaniach brało udział od 16 do 22 osób. 
Na podstawie wypełnionych przez 
uczestników studium anonimowych 
ankiet dowiedzieliśmy się, że niektórzy 
przychodzili na spotkania z ciekawości, 
inni – od dawna zainteresowani tema-
tem – chcieli dowiedzieć się, co o finan-
sach mówi Biblia, co mówi Kościół. Były 
też powody praktyczne: aby pomóc 
sobie, rodzinie i innym, zweryfikować 
swoje nawyki w świetle słowa Bożego, 
nauczyć się dobrego gospodarowania 
pieniędzmi, zaprosić Boga do sfery ży-
cia związanej z finansami.

Co pozostało po spotkaniach 
w głowach i sercach 

uczestników?
Przekonanie, że należy rozmawiać  

o pieniądzach – nie jest to złe, ale bar-
dzo nam wszystkim potrzebne. Do wie-
lu osób trafiło wezwanie, aby być od-
powiedzialnym przed Bogiem w kwe-
stiach finansowych, zacząć uczyć się 
rozróżniania potrzeb od zachcianek, 
wprowadzać dyscyplinę w wydatkach, 
bo łatwo popaść w niewolę długów.

W czasie spotkań uczestnicy odkryli, 
że Bóg jest Panem i daje rzeczy mate-
rialne, abyśmy nimi zarządzali odpowie-
dzialnie; że wychowywać do odpowie-
dzialności finansowej trzeba od dziec-
ka; że nie należy żyrować pożyczek 
(przestrzega przed tym Biblia); że warto 
szukać rady w słowie Bożym, w rodzinie 
i u bogobojnych ludzi; że trzeba mieć 
otwarte serce na dzielenie się z innymi 
– uczyć się zadowolenia, hojnie dawać 
(wspierać Kościół i ubogich), być uczci-
wym i otaczać się ludźmi uczciwymi.

Niektórzy uczestnicy od dawna intu-
icyjnie stosowali biblijne zasady zarza-
dzania finansami – spotkania umocniły 
ich w posłuszeństwie słowu Bożemu, 
dały nową motywację i upewnienie, że 
to Bóg jest źródłem sukcesów. Jeden  
z uczestników – dzięki studium – zro-
zumiał postawę swojego współmał-
żonka i teraz w sposób świadomy  
i zaangażowany uczestniczy w pla-
nach finansowych rodziny. Innego 
uczestnika poruszyła biblijna zasada, 
że rzeczy zdobyte nieuczciwie należy 
oddać właścicielom. 

W czasie spotkań obejrzeliśmy 
sześć filmów z serii Boże rozwiązania, 
których biblijni bohaterowie, na przy-
kładzie własnego życia, uczyli nas, 
jakie są konsekwencje stosowania lub 
łamania Bożych zasad zarządzania fi-
nansami. Dla wielu z nas była to bar-
dzo poruszająca emocjonalnie część 
spotkania. Niektóre pytania do filmów 
mocno zapadły w pamięć i serce – 
swoim życiem trzeba dawać na nie od-
powiedzi.

Kto uczestniczył  
w spotkaniach?

Byliśmy poruszeni atmosferą spo-
tkań, zaangażowaniem uczestników, 
wśród których znaleźli się parafianie, 
znajomi znajomych, a niektórzy przy-
jeżdżali nawet z odległego krańca 
Warszawy. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
za wytrwałe zapraszanie parafian na 
studium poprzez ogłoszenia parafialne  
i „Klimaty”, na łamach których publikowa-
no też artykuły po każdym ze spotkań. 

Przed pierwszym spotkaniem stu-
dium zaproszono nas do Radia War-
szawa na audycję o biblijnej edukacji 
finansowej – ktoś słuchał tej audycji  
i przyszedł. Ksiądz Dyrektor w szkole, 
gdzie uczą się nasze dzieci, pozwolił 
na zamieszczenie ogłoszenia o stu-
dium – ktoś przeczytał i przyszedł. 
Widzieliśmy, że ogłoszenie o studium 
(bez naszego udziału) pojawiło się na-
wet w warszawskim dodatku do „Go-
ścia Niedzielnego” – ktoś przeczytał 
i przyszedł. Niektórzy znaleźli „przy-

padkiem” (my wierzymy, że Przypadek 
to jedno z imion Boga :-) ogłoszenie  
w internecie, na stronie naszej wspólno-
ty – Domowego Kościoła – i też przyszli.

Wspaniale głosiło się do ludzi, którzy 
słuchali z zainteresowaniem, zadawali 
pytania i poddawali się działaniu Du-
cha Świętego. Słuchali i chcieli współ-
pracować z łaską Bożą. Chwała Panu! 

Jakie treści były nowe?
Uczestnicy wskazali na finansową 

edukację dzieci – to nasz ulubiony te-
mat, bo dotyczy codzienności i pobudza 
do kreatywności. Nowością okazała się 
teza, że nie rodzimy się zadowoleni, ale 
raczej uczymy się bycia zadowolonym 
i wdzięcznym Bogu za to, co od Niego 
otrzymujemy. Wskazano również na  
7 kroków wychodzenia z długów i ostrze-
żenia przed reklamami oraz niefraso-
bliwością. Niektórzy zwrócili uwagę na 
współczesny sens dziesięciny, inni, by 
nie gromadzić skarbów „językiem kłam-
liwym”, że w słowie Bożym znajduje się 
odpowiedź na wszystkie pytania, które 
stawiamy Bogu w naszym życiu. Poja-
wiło się też hasło „wieczność”, tzn. po-
trzeba patrzenia na życie z perspekty-
wy wieczności. 

Zastosowania
Spotkania studium biblijnego na 

temat finansów to nie tylko czas słu-
chania i oglądania filmów. To przede 
wszystkim czas działania, to motywa-
cja do zmiany niektórych z dotychcza-
sowych nawyków. Taka była nasza in-
tencja, aby zainspirować uczestników 
słowami Biblii i własnym przykładem 
do skierowania się na drogę ku wolno-
ści finansowej. Jakie działania uczest-
nicy podjęli w czasie trwania studium? 

- Po pierwsze otworzyli swoje ser-
ca na dawanie – wspieranie Kościoła 
dziesięciną oraz wspieranie ubogich 
jałmużną. 

- Po drugie niektórzy podjęli praktykę 
oszczędzania, aby zgromadzić fundu-
sze na tzw. „poduszkę finansową” lub 
zakup konkretnej rzeczy do domu.

- Po trzecie wiele osób zapoczątko-
wało planowanie i kontrolowanie wy-
datków, systematyczne zbieranie pa-
ragonów i zrezygnowało z niektórych, 
niepotrzebnych zakupów.

- Po czwarte niektórzy postanowili 
zabrać się za uczenie dzieci gospoda-
rowania pieniędzmi, np. według pomy-
słu „trzech słoików”.

- Po piąte postawiono na uczciwość.
- I ostatnie zastosowanie – spisanie 

testamentu.
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MODLITWA SERCA
O Boże 
błogosławieństwo 
na czas wakacji
Panie Jezu,
Ty wiesz, że każdy człowiek  
potrzebuje odpoczynku,
Aby nabrać sił i nowego zapału  
do dalszej pracy i służby.
Obdarz nas łaską,
Abyśmy dobrze przeżyli  
ten błogosławiony czas,
Abyśmy byli na siebie nawzajem otwarci
I potrafili się wspólnie cieszyć,  
bawić, rozmawiać…
Spraw Jezu, aby każdy z nas  
potrafił w tym czasie
Dać innym najpiękniejszą cząstkę siebie.
Niech te wakacje dostarczą nam  
pięknych wspomnień,
Którymi będziemy się nawzajem  
budować i wspólnie cieszyć.
Spraw Panie, abyśmy ten czas mądrze  
i owocnie wykorzystali,
Nie tylko jako czas odpoczynku,  
ale także jako czas modlitwy
I wdzięczności Tobie, Panie, za otaczający 
świat, który dla nas stworzyłeś.
Prosimy Cię Panie,  
poślij naszych Aniołów Stróżów,
Aby czuwali nad nami i zapewniali nam 
bezpieczeństwo w podróży
I wszędzie tam, gdzie będziemy przebywać.
Amen.

KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 2:
Zaznacz nazwy tych świąt, podczas których każdy 
chrześcijanin ma obowiązek uczestniczyć we Mszy 
św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.  

 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

 Uroczystość Wszystkich Świętych

 Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
(Boże Ciało)

 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski

 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

Kroki na drodze do wolności 
finansowej

Na zakończenie przypomnijmy, jakie 
możemy podjąć kroki, aby trzymać się 
drogi ku wolności finansowej. 

Po pierwsze zacząć od wytrwałego 
zbierania i rejestrowania paragonów za 
wydatki, nawet te kilkuzłotowe. 

Już na drugim spotkaniu zapropono-
waliśmy uczestnikom praktykę, aby maj 
uczynili miesiącem przyzwyczajania się 
do gromadzenia paragonów, określania 
kategorii wydatków, podsumowywania 
i zestawiania z dochodami. Można ko-
rzystać z przygotowanych do tego celu 
załączników. 

Po drugie trzeba określić swoją sytu-
ację finansową i po trzecie zrobić har-
monogram spłaty długów lub zastoso-
wać strategię tzw. kuli śnieżnej. 

Krok czwarty, jeśli ktoś tego nigdy nie 
robił, to powinien zacząć planować bu-
dżet, bo może się okazać, że nawet nie 
wiemy, że nie stać nas na niektóre wy-
datki. Budżet to praktyczny sposób na 
dostosowanie wydatków do dochodów, 
na znalezienie przestrzeni finansowej 
na darowizny oraz oszczędności, to 
ćwiczenie na określenie nie tylko tego, 
ile wystarczy, ale i ile musi wystarczyć  
i na co (krok piąty)!

W kroku szóstym zaczynamy pa-
trzeć na życie z perspektywy wiecz-
ności, dlatego na ostatnim spotkaniu 
omawialiśmy proces przygotowania 

spadku oraz powody, dla których nie-
którzy z nas odkładają to zadanie na 
później, czyli w praktyce na nigdy.  
W USA 7/10 osób umiera bez spisa-
nego testamentu. Tymczasem oka-
zało się, że nie jest to takie trudne 
zadanie i warto się za nie zabrać np.  
w czasie wakacji. 

Ostatnie kroki dotyczą inwestowania 
(jak?) oraz szczegółowego określenia 
celów życiowych odnoszących się do 
dawania, oszczędzania, edukacji, eme-
rytury, wyjścia z długów, itd. Pomocą 
służyły nam formularze, z których każ-
dy może skorzystać. Można też działać 
po swojemu. Najważniejsze, by posu-
wać się do przodu, by dążyć do wolno-
ści finansowej i stawać się dyspozycyj-
nym dla Boga i Jego planów, jakie ma 
dla nas.

Takimi życzeniami pozdrawiamy czy-
telników „Klimatów”. Jesteśmy gotowi 
wracać do tematów finansowych, jeśli 
będzie taka potrzeba. Teraz ruszamy 
do kolejnej posługi: w sierpniu prowa-
dzimy nad morzem rekolekcje Domo-
wego Kościoła na temat: „Jedność mał-
żeńska a finanse”. Prosimy o modlitwę 
za nas, za kapłana i kleryka, za diako-
nię rekolekcyjną oraz za uczestniczące 
małżeństwa, abyśmy wszyscy wiernie 
postępowali na drodze ku wolności  
finansowej. 

Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

zadanie 1:
Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie

W E
N R I T E Y D U Z K I M E N L B E
F I B
Ś AW S I A Ę J T G A C
N W A H K D A S Z R AT N W E S
U D C B Z C E F S RT O N D I K C L Z S Y F Ć A
W T E O
M U S A Z G Y L
Ś Z W B I N Ę E TA E N J Ą
I C
P Ę O F W B S C TA R F Z LY J M G A S Ć D
S T I N Ę B
O Z D A
P S R U A P C K
N A I D E N K C O Z N A I D E F C T Z K N AY B C J H F
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1. Dziś przypada I niedziela lipca. 
Nabożeństwo adoracyjne zostanie 
odprawione o godz. 17.00, a na-
stępnie procesja eucharystyczna 
wokół świątyni. 

 Prosimy ministrantów, bielanki, 
asystę kościelną i wszystkie wspól-
noty parafialne o udział w procesji.  
Po nabożeństwie będziemy się 
modlić za naszych zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych. 

2. W tym tygodniu przypada I czwar-
tek, I piątek oraz I sobota miesiąca. 

  W czwartek, 5 lipca, Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie zostanie od-
prawiona o godz. 17.00, po niej 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

  W piątek, 6 lipca, Msza św. wo-
tywna o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa o godz. 12.00. Z sakramen-
tu pokuty i pojednania będzie moż-
na skorzystać rano i od godz. 16.00 
(w czasie adoracji Najświętszego 
Sakramentu). 

 Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. 

 Imiona i nazwiska oraz adresy osób 
pragnących skorzystać z sakra-
mentu pokuty i pojednania, a także 
przyjąć Najświętszy Sakrament, 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub  
w kancelarii parafialnej. 

XIII Niedziela Zwykła – 1 lipca 2012 r.
K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

  W sobotę, 7 lipca, Msza św. wo-
tywna o Niepokalanym Sercu NMP 
o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo 
różańcowe. 

3. Koło Radia Maryja zaprasza na XX 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny 
Radia Maryja na Jasną Górę. 

 Wyjazd w niedzielę, 8 lipca, o godz. 
6.00. Powrót ok. godz. 20.00.  Udział 
w pielgrzymce można zgłaszać  
w zakrystii.

4. 9 lipca, podczas Mszy św. o godz. 
17.00, będziemy się modlić w inten-
cji ofiarodawców przygotowujących 
pierwszy ołtarz na Boże Ciało.

5. W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące święta liturgiczne:

  we wtorek, 3 lipca – święto  
   św. Tomasza, apostoła;

  w piątek, 6 lipca – wspomnienie bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.

 Wszystkim, obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny, składamy ser-
deczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym. 

6. W najbliższym czasie sakramental-
ny związek małżeński zawrą:

 Patryk Albert Wójcikowski, kawaler 
z parafii tutejszej, i Kamila Magda-
lena Staniszewska, panna z parafii 
pw. św. Antoniego w Ostrowie Wiel-
kopolskim – zapowiedź II;

 Artur Kamil Grzelewski, kawaler z pa- 
rafii tutejszej, i Dorota Jamrożek, 
panna z parafii pw. św. Franciszka  
z Asyżu w Warszawie – zapowiedź II;

 Sławomir Paweł Ciechowicz, ka-
waler z parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Warszawie, i Ka-
tarzyna Zuzanna Kanabus, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź II;

 Mateusz Penconek, kawaler z pa-
rafii tutejszej, i Barbara Wiktoria 
Biela, panna z parafii tutejszej –  
zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o prze-
szkodach zachodzących między 
narzeczonymi, zobowiązany jest 
powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

7. Miłosiernemu Bogu polecamy 
zmarłego w ostatnim miesiącu na-
szego parafianina: 

 śp. Jerzego Stanisława Rybarczyka.
 Wieczny odpoczynek racz mu dać 

Panie, a światłość wiekuista niechaj 
mu świeci. Niech odpoczywa w po-
koju wiecznym. Amen.

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 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

Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
Wydawca

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.

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 publiku-
jemy na stronach internetowych.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl


