
1 Nr 204

Nr 204 / 20 stycznia 2013
II Niedziela Zwykła

ISSN 2080-0010

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 62,1-5

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, 
przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, 
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak 
zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak po-
chodnia. Wówczas narody ujrzą twą spra-
wiedliwość i chwałę twoją wszyscy królo-
wie. I nazwą cię nowym imieniem, które 
usta Pana oznaczą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach 
Pana, królewskim diademem w dłoni twe-
go Boga. 

Nie będą więcej mówić o tobie „Porzuco-
na”, o krainie twej już nie powiedzą „Spu-
stoszona”. Raczej cię nazwą „Moje  upodo-
banie”, a krainę twoją „Poślubiona”. 

Albowiem spodobałaś się Panu i twoja 
kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec 
poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy 
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się 
z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się roz-
raduje.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96,1-3.7-10

REFREN: 
Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, 
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę  
wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda  
pośród wszystkich ludów. 
Oddajcie Panu chwałę  
i uznajcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę  
należną Jego imieniu.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. 
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,4-11

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale je-
den Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 
wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest 
przez Ducha dar mądrości słowa, dru-
giemu umiejętność poznawania według 
tego samego Ducha, innemu jeszcze 
dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska 
uzdrawiania w jednym Duchu, innemu 
dar czynienia cudów, innemu proroctwo, 
innemu rozpoznawanie duchów, innemu 
dar języków i wreszcie innemu łaska tłu-
maczenia języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam 
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
2 Tes 2,14

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, aby-
śmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa.

EWANGELIA
J 2,1-12

W Kanie Galilejskiej odbywało się wese-
le i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na 
to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa 
mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus 
Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja 

L I T U R G I A  S Ł O W A

„Uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” Nad 
tym właśnie zdaniem z dzisiejszego fragmentu 
Ewangelii warto zatrzymać się na progu okresu 
liturgicznego, zwanego zwykłym. 

To nie jakość wina ani jego ilość, ani nawet 
cudowna przemiana wody w wino są tu istotne. 
Ważne jest objawienie, pokazanie uczniom nie-
zwykłości Nauczyciela. To uczniowie potrzebo-
wali bardziej od nowożeńców z Kany i ich we-
selnych gości doświadczenia cudu. Przekona-
ni, że ich Mistrz ma władzę nad naturą, że jest 
oczekiwanym Mesjaszem, mogli Mu zaufać. 

Uwierzyć w Jezusa to także nasze zadanie 
i to nie tylko w wymiarze spełnienia naszych 
codziennych oczekiwań, ale przede wszystkim 
w otwartości na Jego dary i w przyjmowaniu  
z ufnością Jego poleceń. 

Czasem trzeba się natrudzić, choćby pozor-
nie bezsensownym noszeniem wody, ale Pan 
zaprasza do współpracy, chce błogosławić 
tym, którzy Mu ufają, i ciągle zaskakuje nas 
swoim działaniem i miłością.

ks. Dariusz Kuczyński

KO M E NTA R Z

Wesele w Kanie Galilejskiej
Marten de Vos, 1597

sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nade-
szła godzina moja? 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 
przeznaczonych do żydowskich oczysz-
czeń, z których każda mogła pomieścić 
dwie lub trzy miary. 

Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie 
wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do 
nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i za-
nieście staroście weselnemu! Oni zaś za-
nieśli. A gdy starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem - nie wiedział 
bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 
którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał 
pana młodego i powiedział do niego: Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy 
się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory. 

Taki to początek znaków uczynił Jezus 
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwa-
łę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Na-
stępnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie 
Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozo-
stali kilka dni.

Oto słowo Pańskie.
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Genius loci et saeculi
W okresie świąt Bożego Narodzenia oraz na przełomie starego i nowego roku 

przeprowadziliśmy wśród czytelników „Klimatów św. Anny” akcję ankietową. 
Najwyższa więc pora na podsumowanie i wnioski.

W odpowiedzi na nasz apel otrzymaliśmy 
6 ankiet internetowych oraz 24 papierowe. To 
niedużo, łagodnie rzecz ujmując, zważyw-
szy, że nakład pisma sięga 350 egzemplarzy 
i że do każdego z nich, 23 grudnia, włoży-
liśmy formularz ankietowy z prośbą o jego 
wypełnienie. Czasu, i to sprzyjającego, bo 
świątecznego, a zatem spokojniejszego i nie-
zajętego tak codziennymi obowiązkami, było 
aż nadto – 11 dni na przemyślenie swojej opi-
nii, przelanie jej na papier i dostarczenie do 
świątyni, albo jeszcze wygodniej – poprzez 
parafialną stronę internetową.

Mała liczba respondentów sprawia, że wy-
niki, które zgromadziliśmy, mogą być niemia-
rodajne, ale potwierdzają nasze redakcyjne 
przypuszczenia, przynajmniej jeśli chodzi  
o charakterystykę czytelniczą. Mianowicie, 
po „Klimaty” sięgają przede wszystkim kobie-
ty, choć może prawidłowiej byłoby napisać, 
że one chętniej i bardziej otwarcie dzieliły się 
swoim zdaniem o naszej pracy. Pod uwagę 
trzeba wziąć także i to, że zapewne bar-
dzo często reprezentowały one głos swoich 
małżonków, rodzin, sąsiadów, przyjaciół, bo 
przecież przy pytaniu: „Ile osób oprócz Pana 
/ Pani czyta przyniesiony z kościoła egzem-
plarz gazetki” bardzo rzadko pojawiało się 
„zero”. Ale wróćmy do profilu czytelników. 
To w zdecydowanej większości parafianie, 
niekoniecznie należący do jakiejś wspólno-
ty parafialnej, a jeżeli już nie parafianie, to 
mieszkańcy sąsiednich parafii – zwłaszcza 
Opatrzności Bożej, choć – jak się okazuje – 
mamy również czytelnika z Płocka, który raz 
pojawił się w naszym kościele na niedzielnej 
Mszy św., wziął pisemko i odtąd regularnie 
„pobiera” jego wersję internetową. Być może 
trochę nadinterpretowuję, ale niezwykle nam 
miło z tego powodu. Na tym koniec kolejnej 
dygresji. Średnia wieku czytających „Klima-
ty” (na próbie 30-osobowej) wynosi 56,8 lat; 
są to głównie emeryci, na co podany wiek nie 
wskazuje; osoby, które w każdą niedzielę za-
bierają do domów nasz tygodnik parafialny,  
a wiedzą o jego istnieniu z ogłoszeń duszpa-
sterskich czy z obecności w kościele. 

Mnie się jednak zdaje, że w tej chwili, po 
prawie czterech latach, oddziałuje 

już na nas siła przyzwy-
czajenia. 

Przyzwyczailiśmy się, że „Klimaty” po 
prostu są, a ich lekturę traktujemy jako sta-
łą część naszego uczestnictwa w niedziel-
nej liturgii eucharystycznej. Piszę to nie bez 
przyczyny, albowiem wielu z Państwa jako 
jeden z powodów „brania do rąk” gazetki po-
daje możliwość przygotowania się do Mszy 
św. poprzez osobiste przeczytanie zamiesz-
czanych na pierwszej stronie czytań Słowa 
Bożego, możliwość powrotu do tych tekstów  
i ich spokojnej kontemplacji. Chwalą Państwo 
również komentarze naszych księży, które 
– tu cytuję pewną wypowiedź – są dobrym 
świadectwem pracy duszpasterskiej, takiej 
jaką powinny preferować i rozpowszechniać 
„Klimaty”. Kontynuując wątek z niniejszej an-
kiety, ale już opisowo, księża z naszej parafii 
nie dzielą Polaków i katolików, co sprzeciwia-
łoby się woli chrześcijaństwa, niestety nie 
uchroniły się od tego „Wiadomości”, które 
są tendencyjne i wyraźnie preferują jedną 
opcję polityczną. W odpowiedzi na ten zarzut 
pragnę przypomnieć, jakiego rodzaju jest to 
pismo i – co za tym idzie – jaki prezentuje 
światopogląd i system wartości, i poinformo-
wać, że materiały, które znajdują się w „Wia-
domościach” nie są naszymi tekstami autor-
skimi, a jedynie opracowaniami redakcyjnymi 
artykułów pochodzących z internetu, nie 
tylko ze stron katolickich i / lub kojarzonych  
z jedną opcją polityczną. Przechodząc do 
naszych rozważań o wierze, owszem, każdy  
z nas przeżywa ją na swój sposób. My chce-
my jedynie, by stawała się jak najbardziej 
świadoma i pogłębiona.

Te moje odniesienia do Państwa uwag pro-
szę potraktować jako nieoficjalne otwarcie 
dyskusyjnego forum parafialnego na łamach 
„Klimatów św. Anny”. Pojawił się bowiem po-
mysł, by stworzyć rubrykę pytań i odpowie-
dzi, gdzie każdy parafianin będzie mógł za-
dać pytanie dotyczące „życia parafii” i w mia-
rę wolnego miejsca w pisemku oraz wiedzy 
czy umiejętności osoby odpowiadającej szu-
kać na nie odpowiedzi. Mogą przeto Państwo 
wysyłać swoje zapytania na redakcyjny adres 
mailowy: klimaty@parafiawilanow.pl bądź też 
zanotować je na karteczce (czytelnie) i zosta-
wić w zakrystii lub w kancelarii.  

Podstawowa konkluzja, jaka wypływa  
z przeprowadzonej sondy, ściśle wiąże się  
z szeroko pojętą przestrzenią, w której ży-
jemy, pracujemy, modlimy się… – z Wila-
nowem, z naszą parafią, świątynią. To o tej 
przestrzeni przede wszystkim chcą Państwo 
czytać, o tym, co się w niej aktualnie dzieje. 
Młodsi chcą lepiej poznać jej historię, starsi 
przypomnieć sobie pewne fakty z jej prze-
szłości. Interesuje Państwa wszystko to, 
co na zewnątrz i wewnątrz zdobi naszą ko-
legiatę, a co dla wielu pozostaje tajemnicą.  
Te tematy najczęściej wymieniali Państwo 
jako decydujące o popularności tygodnika 
oraz aktualnie najbardziej pożądane, a przez 
nas, redaktorów, nieco zaniedbywane.

Czy zajmiemy się tymi zagadnieniami?  
W obecnym, tzn. małym i pracującym „po go-
dzinach”, składzie redakcyjnym będzie to nie-
łatwe. Przygotowanie każdego materiału wy-
maga przecież dokumentacji, opracowania, 
napisania… Poza tym skądś trzeba czerpać 
informacje, a nie zawsze wiadomo, gdzie to 
źródło osobowe, drukowane się kryje. Dlatego 
jeszcze raz zachęcamy Państwa do włączenie 
się w tworzenie „Klimatów św. Anny”, bo – jak 
powtarza ksiądz proboszcz – im więcej osób się 
zaangażuje, tym mniej ta praca będzie dla nas 
obciążająca i – co mogę dodać od siebie – od-
bije się to pozytywnie na jakości publikowanych 
w gazetce treści. 

Czy w całym Wilanowie nie ma nikogo, kto 
chciałby i umie pisać, i ma coś wartościowego 
i ubogacającego do przekazania?! Nie wie-
rzę! Zresztą, nawet jeśli nie czują się Państwo 
pewnie „z piórem w dłoni”, mogą się Państwo 
okazać nieocenieni jako dokumentaliści, obser-
watorzy, świadkowie dawnego i współczesnego 
Wilanowa. Trzeba odkryć przed innymi para-
fianami swoje wiadomości, wspomnienia – my 
relacje spiszemy. Może posiadają Państwo  
w swoich zbiorach jakieś fotografie przedsta-
wiające starą parafię, kościół, plebanię…, może 
inne archiwalia? Warto je udostępnić! Zeska-
nujemy i oddamy. Z wszelkimi propozycjami 
pomocy prosimy się zgłaszać do zakrystii lub 
kancelarii, do księdza proboszcza, do mnie 
lub pozostałych członków redakcji. Mogą Pań-
stwo również skontaktować się z nami mailowo:  
klimaty@parafiawilanow.pl. Na pewno odpowiemy.

Na koniec podzielę się z Państwem kilkoma 
opiniami na temat „Klimatów”:

- Dziękuję autorom za ich trud. Modlę się za 
Was. Myślę, że pisemko nasze dobrze spełnia 
swoją rolę. Stwarza ciepły klimat wokół spraw 
związanych z naszą duchowością, zachęca do 
wejścia głębiej w tematy życia wiecznego. Daje 
do myślenia, udziela porad jak dobry przyjaciel. 
Za wszystko Bóg zapłać…

- To Biblia w wybranych odcinkach. Kiedyś 
oprawię w twarde okładki poszczególne roczniki 
– dla wnuków.

- Dziękuję za „Klimaty”.
A ja dziękuję za poświęcenie czasu i wypeł-

nienie ankiety.
Marcin Kielak, sekretarz redakcji
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
We Mszy św. możemy wyróżnić trzy stopnie, podobnie jak w życiu duchowym każdego z nas, 
które przebiega przez trzy okresy. Pierwszy to oczyszczenie, kiedy Pan Bóg przygotowuje 
naszą duszę na swoją obecność. Przygotowuje naszą duszę, rozum, naszą wolę na to, żeby 
była godna z Nim przebywać. Drugi etap to oświecenie, kiedy Pan Bóg dzieli się swoją wie-
dzą z nami, kiedy daje nam takie patrzenie na świat, które staje się naszym patrzeniem, ale 
tak naprawdę jest Jego perspektywą. Daje nam zrozumieć, kim jesteśmy, daje nam poznać 
siebie. Trzeci etap życia duchowego to zjednoczenie. To takie przebywanie z Panem Bogiem, 
którego już nie sposób rozłączyć. Wtedy dusza zupełnie upodabnia się do Boga i jest z Nim 
cały czas w zjednoczeniu.

W Starym Testamencie czytamy często, że człowiek w spotkaniu z Bogiem boleśnie doświadcza 
swojej grzeszności. Każde życie w głębokim zjednoczeniu z Bogiem rozpoczyna się od we-
zwania do nawrócenia, do czynienia pokuty. Do tego nawoływał św. Jan Chrzciciel. Takie były 
orędzia Jezusa (por. Mt 3, 2). Przed Jego majestatem Piotr padł na kolana, aby przyznać się do 
swojej grzeszności (por. Łk 5, 8). Celnik z Ewangelii pokornie i z żalem bił się w piersi i prosił Go 
o przebaczenie (por. Łk 18, 10-14).

Podobnie Msza św. rozpoczyna się oczyszczeniem, potem słuchamy Słowa Bożego – jesteśmy 
oświecani Bożą wiedzą, a na koniec przyjmujemy Eucharystię, doświadczamy zjednoczenia. Jednak 
wszystko zaczyna się od tego pierwszego stopnia – od oczyszczenia.

Akt pokuty czynimy, gdyż chcemy zbliżyć się 
do Boga, który jest Miłością, który zna nas do głę-
bi, który wie o nas wszystko. Św. Piotr zapłakał z 
żalu, gdy uświadomił sobie, że zaparł się Jezusa. 
Zobaczył, że Pan spojrzał na niego z miłością 
przebaczającą. Gorzko zapłakał, a płacz ten nie 
był płaczem rozpaczy, ale szczęścia, że Pan mu 
przebaczył (por. Łk 22, 54-62). My również do-
świadczamy Bożego przebaczenia, gdy pełni żalu 
i skruchy zwracamy oczy naszego serca do Boga. 

Bóg wybacza nam i dopuszcza do udziału 
w uroczystej uczcie swego Syna. Pojednanie  
i prośba o wybaczenie łączą się z pojednaniem  
z Bogiem i z ludźmi. Aby zostało nam przebaczo-
ne, sami musimy przebaczać. Aby zostało nam 
okazane miłosierdzie, sami musimy być miłosierni.

Msza św. jest ucztą. Doświadczenie uczy, że nie 
możemy uczestniczyć w uczcie, jeśli za tym samym 
stołem siedzi ktoś, kto nie chce nam wybaczyć lub 
komu my nie chcemy wybaczyć. Dlatego przebaczam 
wszystkim i pragnę być w jedności ze wszystkimi. 

Miłość do bliźnich – tak często grzeszy-
my przeciw niej naszymi myślami, słowami  
i czynami! Jednak „jeśli przyniesiesz dar twój 
przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj!” (Mt 5, 23-24). Istotnie nie może-
my dobrze uczestniczyć we Mszy św., jeżeli 
wcześniej z całego serca nie przebaczymy 
naszym bliźnim, którzy wobec nas czymś za-
winili i sami nie prosimy o przebaczenie tych, 
wobec których my zawiniliśmy.

Spowiedź powszechna:
„Spowiadam się Bogu…” (Confiteor)

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…”

Spowiadam się nie tylko Bogu Wszechmogą-
cemu, ale też Najświętszej Maryi Pannie, św. Mi-
chałowi Archaniołowi i wszystkim Świętym. Fak-
tycznie uznaję przed Bogiem, że jestem grzeszny, 
ale uznaję też przed Kościołem, że mój grzech 
wprowadził w ten Kościół jakiś rozłam, jakieś zło; 
wprowadził w moje relacje z Panem Bogiem jakąś 
nieczystość, coś, co nie jest godne Boga. Co wię-
cej, nasz grzech wyłącza nas ze wspólnoty świę-
tych. Już nie trwamy w jedności nie tylko z Panem 
Bogiem, ale też z tymi wszystkimi, którzy dotarli 
do nieba, którzy już świętują swoje zbawienie.  
Nasz grzech odcina nas od tej społeczności.

„(…) i wam bracia i siostry…”

Spowiadam się również przed tymi wszystkimi, 
których w jakikolwiek sposób dotknęło zło moich 
czynów. Uznaję to, że jestem winny, że potrzebuję 
oczyszczenia, że przychodzę na Mszę św. prosić 
o miłosierdzie. Jednocześnie też słucham wszyst-
kich, którzy stoją ze mną i nikt z nas nie pozostaje 
sprawiedliwy. Dlatego to dzieje się w dialogu, dla-
tego słuchamy siebie nawzajem, nie mówimy tego 
po cichu.

Grzech nie należy do spraw prywatnych. Tak 
samo jak zbawienie. Zbawiani jesteśmy wspólnie, 
w Kościele i z Kościołem. Komunię Świętą przyj-
mujemy tę samą, wszyscy razem, i w Niej jeste-
śmy jednoczeni. Tak samo grzech przynosi kon-
sekwencje dla życia całej wspólnoty. Nasz grzech 
uszkadza, czy to relacje między nami a innymi 
ludźmi, czy to przynosi zgorszenie, które ludzi od-
suwa od Pana Boga, wprowadza brak pojednania 
pomiędzy członkami Kościoła.

Patrząc na celnika z Ewangelii, który przyszedł  
do świątyni i świadomy swoich słabości bił się  
w piersi, mówiąc: „Panie, miej litość dla mnie 
grzesznika” (Łk 18, 13), stajemy, jak on, w pokor-
nej postawie żalu za nasze grzechy. 

„(…) Wszyscy zaś wobec siebie wza-
jemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg 
bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokor-
nym łaskę daje.” /1P 5, 5/

Skoro Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym 
daje łaskę, celebrans przed przystąpieniem do 
tronu Bożego wzbudza akt pokory i skruchy. Za-
chęca nas, abyśmy wszyscy razem stanęli przed 
Bogiem w postawie pokutnej, abyśmy stanęli  
w prawdzie, tacy jacy jesteśmy, abyśmy świado-
mie uznali, że jesteśmy grzeszni, i modlili się, by 
miłosierdzie Boże zostało wylane na nasze dusze. 
Kapłan wypowiada wezwanie, np.: „Uznajmy 
przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy 
mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą 
Ofiarę”, po którym następuje chwila ciszy, aby 
każdy mógł uświadomić sobie swoją grzeszność.

„Z głębi serca proś Pana o przebaczenie 
swoich win, które Go obraziły. W ten sposób 
będziesz mogła godnie brać udział w tym 
przywileju, jakim jest Msza św.” 

/świadectwo Cataliny Rivas/

Akt pokuty to modlitwa o wybaczenie grze-
chów i uzdrowienie duszy, abyśmy mogli god-
nie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze. 
Ma na celu uświadomienie własnej grzeszności, 
obudzenie szczerego żalu za grzechy, aby god-
nie przyjąć słowo Boże, owocnie brać udział we 
Mszy św. i otrzymać obfitsze łaski. Uznanie na-
szych słabości oznacza równocześnie uwielbie-
nie Bożego miłosierdzia. Odważamy się przyjść, 
przyznać się, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem, a Bóg okaże nam 
swoje miłosierdzie. 

Odcinek 11: OBRZĘDY WSTĘPNE  
                   MSZY ŚWIĘTEJ 
                  - akt pokuty

Zbawienie nie jest tym, co sami zdobywamy, ale 
tym, co z łaski otrzymujemy od Boga. Eucharystia 
wymaga, abyśmy stanęli w pokorze i w uniżeniu 
przed Panem, bo nie jesteśmy godni otrzymać 
zbawienia, po które tu przyszliśmy. Nie jesteśmy 
godni z powodu naszych grzechów. Pokora to 
prawda o nas samych. Jeżeli staję w pokorze, to 
znaczy, że staję z całą świadomością tego, co we 
mnie dobre, i tego, co we mnie złe. Uniżenie zaś 
to świadomość mojego położenia, świadomość 
tego, że jestem na niskości, że w różny sposób 
grzech trapi moje życie, uszkadza to, co święte we 
mnie. Postawa czucia się winnym zawsze stanowi 
pierwszy krok ku Bogu, który wlewa nadzieję, by 
człowiek z pomocą Jego łaski stawał się tym, kim 
być powinien – świętym. 

Dlatego po pocałunku ołtarza, po znaku krzy-
ża, po pozdrowieniu „Pan z wami” rozpoczyna 
się nasze uniżenie – spowiedź powszechna, czyli 
publiczne wyznanie, że zgrzeszyliśmy. Wyznanie 
grzechów i żal za grzechy, ale jednocześnie otwar-
cie się na Boże miłosierdzie, muszą znaleźć swoje 
odbicie w sercu kapłana i każdego wiernego już na 
początku Mszy św. Nie jest to jednak moment, by 
dokonywać rachunku sumienia, ale by szczerze, 
pokornie uznać: tak, jestem grzesznikiem, jestem 
niegodny, potrzebuję łaski przebaczenia; skrusz 
mnie, Panie, i złam moją pychę. 

Szczególnie w czasie Mszy św., „mając 
przed oczyma to, czym jesteś, powinieneś 
być pełen skruchy, a pamiętając o tym, że 
znajdujesz się w obecności najwyższego  
Majestatu Boga, do którego masz odwagę  
się zwracać, mów do Niego – jak Abraham 
– w głębokim uniżeniu i ze świętą bojaźnią: 
<<Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się 
mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i pro-
chem>> (Rdz 18, 27)”.      /Papież Leon XIII/
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„(…) że bardzo zgrzeszyłem…”

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ciągle powra-
camy, pozostajemy gdzieś w tyle i daleko nam do 
tego, kim powinniśmy być – „powołanymi świętymi” 
(Rz 1, 7). Zostaliśmy drogo wykupieni, za cenę Krwi 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, „który nas miłuje 
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grze-
chów” (Ap 1, 5). Jesteśmy grzesznikami, św. Jan 
powiedział nam to w swoim Pierwszym Liście: „Je-
śli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych 
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeże-
li wyznajemy nasze grzechy, [Bóg], jako wierny 
i sprawiedliwy, odpuści je nam i oczyści nas  
z wszelkiej nieprawości” (1, 8-9). 

    
Daniel (prorok Starego Testamentu), któ-

rego sam Bóg w Księdze Ezechiela nazwał 
człowiekiem świętym i który, przez swe mo-
dlitwy, był zdolny powstrzymać gniew Pana, 
kiedy zwracał się do Boga, stawał przed Nim 
z pokorą grzesznika, jako ten, którego twarz 
powinna ciągle wyrażać zawstydzenie i po-
czucie własnej niegodności.

„(…) myślą…”

Kajamy się z powodu naszych myśli. Jeśli do-
puszczamy do siebie złe myśli i złe intencje, choć-
byśmy je nawet ukrywali w sercu, to jesteśmy za 
nie odpowiedzialni. Jest to bowiem zawsze owoc 
zła tkwiącego w naszym sercu. Na samym po-
czątku zostaliśmy wezwani, aby odeprzeć od sie-
bie każdą złą myśl, pragnienie lub intencje, każde 
bowiem igranie ze złem prowadzi w konsekwencji 
do dalszego zła i grzechu.

„(…) mową…”

Kajamy się z powodu słów, gdyż one są owocem 
naszych złych myśli lub ich emanacją. A złe słowo 
zabija, rani, demoralizuje, wprowadza w ciemność. 
Złe słowo jest groźne jak miecz obosieczny. Włą-
czamy tu nie tylko słowa wypowiedziane, ale i te, 
które chcieliśmy wypowiedzieć, lecz nie mieliśmy 
na tyle sił, odwagi, mądrości lub nawet refleksu. 
Każdą radę, każde pocieszające słowo lub po-
uczenie, którego nie wypowiedzieliśmy, powinni-
śmy włączyć w żal za grzeszenie słowem.

„Kto będzie przebywał w Twym przybytku, 
Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?” 
– takie pytanie stawia psalmista i zaraz daje 
odpowiedź: „Ten, który postępuje bez skazy, 
działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim 
sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem; 
ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie 
ubliża swemu sąsiadowi…” (Ps 15,1-3).

„(…) uczynkiem…”

Wszystko, co złego uczyniliśmy, włączamy  
w akt skruchy, jako przygotowanie do spotkania  
w Eucharystii. Każde serce potrafi ocenić, co jest 
złym uczynkiem wobec Boga, wobec siebie bądź 
też wobec drugich. 

„(…) i zaniedbaniem…”

Trudniej jest uświadomić sobie zaniedbanie, 
które może nam się zdarzyć. Nie oznacza ono bo-
wiem, że coś złego uczyniliśmy, lecz poczucie, że 
mogliśmy to uczynić lepiej. Jeśli zacznę odczuwać 
zaniedbanie i żałować, to niewątpliwie jestem na 
dobrej drodze. Mogłem wiele dobrego zrobić, mia-
łem tyle okazji, by pomóc, tyle okazji do dawania… 

„(…) Moja wina, moja wina,  
             moja bardzo wielka wina…”

Uznaję się za grzesznika przed Bogiem, spo-
wiadam się przed Nim i uderzając się w piersi, 
trzykrotnie wyznaję, że to moja wina, że to ja je-
stem sprawcą moich grzechów, nie bliźni, nie są-
siad, nie okoliczności. Jestem sprawcą zła, które 
popełniłem. Wyznając te słowa, zmieniam swoją 
perspektywę: zaczynam z ufnością prosić właśnie 
tych, których mój grzech dotknął o to, aby modlili 
się do Pana Boga i wyprosili przebłaganie moich 
grzechów. To punkt zwrotny całej modlitwy. Od 
tego momentu towarzyszy nam wszystkim ufność 
w Boże miłosierdzie, iż dostępujemy oczyszczenia.

„W Kościele istnieje także „szczęśliwa 
wina”(felix culpa). „Moja wina” to polecenie 
swojego życia Boskiemu Architektowi, który 
zaplanował nasze życie wspaniałomyślnie,  
w drodze do nowego nieba i nowej ziemi. 
„Moja wina” jest nie tylko cerowaniem dziur 
w swoim życiu, ale pisaniem scenariusza 
swojego życia. Otwarciem przed Bogiem 
wszystkich szuflad serca, spojrzeniem prosto 
w oczy swojemu życiu, by wejść w przyszłość 
z Bogiem. Choć wydaje ci się, że spaliłeś 
wszystkie mosty, możesz zacząć od nowa, 
lepiej. Przyznanie się do winy z pełnym prze-
konaniem i szczerością uwalnia od ciężaru, 
przynosi ulgę temu, kto zawinił, a równocze-
śnie rozbraja i prowokuje osobę, która dozna-
ła obrazy, do przebaczenia.”     /ks. Bogusław 
Nadolski, „Gesty i słowa w Eucharystii”/

„(…) Przeto błagam Najświętszą Maryję,  
            zawsze Dziewicę…”

Stoimy przed Boskim Trybunałem. Dlatego też 
prosimy o wstawiennictwo Maryi – wzoru pokory, 
oddania, czystości i wierności. Ona jest naszą 
wielką Orędowniczką, co więcej, naszą Matką. 
Matka broni swojego dziecka. Advocata nostra 
– nasza Obrończyni, nasza Adwokatka – tak Ma-
ryję nazywa się w pieśni „Salve Regina”. Pewna 
legenda opowiada, że św. Piotr, po popełnieniu 
ciężkiego grzechu, najpierw udał się do Maryi. 
Także i my powinniśmy pójść do Niej, by Ją błagać 
o wstawiennictwo.

„(…) wszystkich aniołów i świętych…”

Prosimy również o wstawiennictwo Aniołów, 
przede wszystkim św. archanioła Michała, mar-
szałka wojsk niebieskich, który oddał się całkowi-
cie chwale Bożej, oraz naszych Aniołów Stróżów! 
Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Świętych: 
św. Jana Chrzciciela (poprzednika Pana, przygo-
towującego ścieżki dla Niego, żyjącego pokutnie); 
świętych Piotra i Pawła (książąt apostolskich, sym-
bolizujących miłość Bożą aż do śmierci). Zaprasza-
my również naszych krewnych i przyjaciół w niebie! 
Dobrze jest mieć krąg takich przyjaciół.

Wstawiennictwo Świętych ukazuje jeszcze 
jedną prawdę – przepiękny obraz jedności Ko-
ścioła wojującego na ziemi (Ecclesia militans)  

z Kościołem triumfującym w Niebiosach (Eccle-
sia triumfans). 

Obcowanie Świętych – prawda wiary katolic-
kiej – należy do życia Kościoła, podkreśla wagę 
Świętych w dziele naszego usprawiedliwienia. 
Chwalebne członki Mistycznego Ciała Chrystu-
sa działają tam, gdzie trzeba naprawiać szkody  
w Królestwie Bożym, pomagając w uzdrawianiu 
chorych członków.

„(…) i was, bracia i siostry, o modlitwę  
            za mnie do Pana Boga naszego.”

Prosimy o pomoc także tych wszystkich, z któ-
rymi uczestniczymy we Mszy św. – naszych braci 
i siostry. Przy tej okazji pamiętamy również o tych, 
którzy są daleko od Boga i nie chcą niczego o Nim 
wiedzieć lub oddają się światu. Także i oni powinni 
zostać zbawieni. Prośmy za nimi z tym nastawie-
niem, które towarzyszy nam podczas modlitwy 
odmawianej po każdej tajemnicy Różańca św.:  
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miło-
sierdzia”.

Ponieważ przeżywam to wyznanie nie w po-
jedynkę, ale ze wszystkimi, zatem jestem pro-
szony przez obecnych ze mną, aby za nich się 
wstawiać, aby z nimi się modlić o przebaczenie, 
które nas dopuści do Stołu Pańskiego, abyśmy 
wszyscy mogli z czystym sercem słuchać po-
uczenia Bożego i byśmy w końcu mogli celebro-
wać Najświętszą Ofiarę. 

„Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszech-
mogący i odpuściwszy nam grzechy, dopro-
wadzi nas do życia wiecznego.”

To formuła prośby o przebaczenie. Na te słowa 
wszyscy odpowiadamy: „Amen”. 

Ta formuła celebransa stanowi swego rodza-
ju rozgrzeszenie – kapłan udziela rozgrzeszenia 
wstawienniczego (w odróżnieniu od sakramental-
nego), ponieważ wstawia się w imieniu wszyst-
kich i za wszystkich prosi o to, żeby Bóg się nad 
nami zmiłował. Należy pamiętać, że ta spowiedź 
powszechna dotyczy tylko i wyłącznie grzechów 
„lekkich”, których nie popełniliśmy z pełną świado-
mością czy w pełnej dobrowolności. I to oczysz-
czenie się staje. Bóg daje rozgrzeszenie, o które 
prosi celebrans. Nie musimy dalej niepokoić się 
tym, że jesteśmy niegodni. Warto, abyśmy uświa-
domili sobie, że jesteśmy tutaj jako Kościół. Jako 
Ci, którzy nawzajem swoje ciężary noszą, którzy 
nawzajem siebie w wierze prowadzą i którzy w tej 
wierze się podtrzymują. W tym momencie stajemy 
razem, modląc się za siebie nawzajem, uznajemy 
przed sobą nasze winy. Nie przeżywajmy Mszy 
św. samodzielnie, tylko razem. Bóg oczekuje, by 
nasze serca były jak serca dzieci, które zawsze 
chcą być razem.

Akt żalu za grzechy ma głęboki wymiar ludzki  
i chrześcijański. Powinien być osobisty i świado-
my, stanowi bowiem zawsze NOWY POCZĄTEK.  
Możemy wiele razy zawracać ze złej drogi, bo zo-
staliśmy odkupieni przez Chrystusa. Zostaliśmy 
stworzeni przez Boga jako dobre ziarno, a nie jako 
kąkol. To ja, przez uległość grzechowi, sam sie-
bie czynię kąkolem. Gdy wracam do Boga przez 
żal serdeczny, to mocą Bożej łaski znów staję się 
dobrym ziarnem. Warto sobie uświadomić, że TO 
WIELKI ZNAK BOŻEJ MIŁOŚCI, BOŻEGO WY-
BACZENIA. Dobrze jest też włączyć w osobisty 
akt skruchy grzechy rodziny, przyjaciół, Kościoła  
i świata, prosząc Boga o Jego miłosierdzie dla nich. 
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Taką właśnie rolę we Mszy św. pełni akt skru-
chy, który wyraża się w spowiedzi powszechnej 
wszystkich zebranych w Kościele. Gdy mówimy 
„Panie zmiłuj się nad nami”, prosimy o dary Jego 
miłosierdzia: zarówno o zreperowanie uszkodzo-
nego dzbanka, jak i wypełnienie go Bożym życiem. 

Tam jednak, gdzie mamy do czynienia nie tyle 
z popękanym, co całkiem rozbitym naczyniem, 
potrzebna jest dużo poważniejsza naprawa, która 
dokonuje się w sakramencie pojednania. Ilekroć 
świadomie czynimy szalony krok zerwania więzi 
wiary i miłości do Boga przez ciężki grzech, nada-
jemy się do gruntownej renowacji, dokonującej się 
w konfesjonale.

Uznaniu przed Bogiem własnych codziennych 
słabości i grzeszności towarzyszy gest bicia się 
w piersi. Konieczne jest przebudzone, wyrwane  
z uśpienia sumienie, czyli rzeczywiste przejęcie 
się naszymi brakami w miłości do Boga. Przy 
czym nie najważniejsze są tu uczucia, ale raczej 
jasna świadomość zaniedbań, wewnętrzna wrażli-
wość na wszelkie przejawy lekceważenia w naszej 
wierze. Niezwykle istotnym warunkiem głębokiego 
spotkania z Chrystusem podczas Mszy św. jest 
dobrze przeżyty akt skruchy: wypowiedzenie peł-
nego żałującej miłości „Przepraszam Cię, Boże”.

Boże mój i Panie, 
dziś znowu staję przed Tobą i dziękuję Ci  
za łaskę, że mogę brać udział 
w tej Najświętszej Ofierze,  
przez którą mogę nabyć wiele łask i zasług. 
Ze skruszonym sercem chcę rozpocząć  
tę Najświętszą Ofiarę. 
Z całego serca przepraszam Cię Boże  
i proszę o przebaczenie 
wszystkich grzechów, błędów i zaniedbań 
całego mojego życia. 
Rzucam się w pokorze do Twoich nóg  
i ofiaruję Ci tę Mszę św., 
jako zadośćuczynienie i przeproszenie  
za obrazę i grzechy, 
których dopuściłem się przeciw Tobie  
i zaciągnąłem wielki dług.
Panie, przymnóż nam wiary.

                     Ania i Zbyszek Kozikowscy
               Konsultacja: 
               ks. dr Waldemar R. Macko

Wszyscy musimy ciągle ponawiać prośby do 
Boga i do naszych bliźnich o przebaczenie. Jedy-
nie z czystym sercem możemy się zbliżyć do tych 
największych i najważniejszych tajemnic naszej 
wiary.

Mszał Rzymski przewiduje  
cztery formy aktu pokuty:

1) tzw. spowiedź powszechna:  
„Spowiadam się Bogu…” (Confiteor)
Często zapominamy o tym, że w wyznaniu 

grzechów zawarty jest również moment adoracji. 
Łacińskie słowo „confiteri” znaczy „wyznawać”, ale 
również „wychwalać”. Kto wyznaje swoją winę, ten 
wychwala Boga jako Tego, który jest w stanie ją 
zgładzić. Wtedy wychwalamy Bożą miłość, gdy 
pozwalamy jej przebaczająco działać w nas.

Tekst Confiteor podaje nam cenne uwagi  
o istocie winy. Dotyka ona najpierw naszej relacji 
do Boga, a także do braci i sióstr w Kościele oraz 
do Świętych w niebie: „Wyznawajcie więc swoje 
grzechy jedni drugim i módlcie się nawzajem za 
siebie, abyście zostali uzdrowieni” (Jk 5, 16). Wina 
nie polega tylko na czynieniu zła, ale także na za-
niedbaniu dobra. 

2) dialog zaczynający się od słów:  
„Zmiłuj się nad nami, Panie…”
Ta forma aktu pokuty stanowi krótki dialog ka-

płana z wiernymi, zaczerpnięty z dwóch
wersów psalmów: 

- K. Zmiłuj się nad nami, Panie (por. Ps 41, 5a); 
- W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie (por. Ps 41, 5b); 
- K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje (por. Ps 

85, 8a)
- W. I daj nam swoje zbawienie (por. Ps 85, 8b). 

Również ta forma poprzedzona jest zachętą 
celebransa i po niej następuje prośba o przeba-
czenie. 

3) potrójne wezwania (tzw. tropy) zakończone  
słowami: „Panie, zmiłuj się nad nami”
Tą formą aktu pokuty są wezwania do Chrystu-

sa Pana, zawierające słowa „Kyrie eleison”, ubo-
gacone o dodatkowe zdania i predikaty, tzw. tropy. 
Nazywa się je też litanią, bo przypominają odpo-
wiedni fragment znanych nam litanii. 

W ten sposób powrócono do średniowiecznego 
zwyczaju liturgicznego, a mianowicie do tropowa-
nych części Mszy św. Mszał Rzymski proponuje 
11 wersji tej formy do wyboru. Oto przykładowa: 
- K. Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który znasz swoje 

owce, zmiłuj się nad nami. 
- W. Zmiłuj się nad nami. 
- K. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, 

zmiłuj się nad nami. 
- W. Zmiłuj się nad nami. 
- K. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj 

się nad nami. 
- W. Zmiłuj się nad nami. 

Również tę formę, jak to było już w przypadku 
pierwszej i drugiej, otwiera zachęta kapłana i za-
myka prośba o przebaczenie grzechów.

4) pokropienie wodą święconą (tzw. aspersja)
Czwartą i ostatnią formą jest błogosławień-

stwo wody i pokropienie nią wiernych na pamiątkę 
chrztu. Mszał Rzymski zaleca ją „w dniu Pańskim, 
zwłaszcza w Okresie Wielkanocnym” (OWMR, 51). 

Istnieją trzy modlitwy błogosławieństwa wody, 
które podkreślają chrzcielny charakter tego aktu 
i przypominają zbawcze dzieło, dokonane przez 
Boga, np.: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty 
chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje ży-
cie i służy do oczyszczania, również nasze dusze 

zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia 
wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, 
którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. 
Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszel-
kiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć 
się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje 
zbawienie.

Kapłan przechodzi, kropiąc wiernych wodą, 
a zgromadzona wspólnota śpiewa odpowiednią 
pieśń. Po powrocie do ołtarza celebrans kończy 
ten obrzęd modlitwą o oczyszczenie z grzechów i 
uświęcenie poprzez Ofiarę Eucharystyczną.

Przepraszam Cię, Boże

Najczęściej musimy prosić o przebaczenie 
wszystkich grzechów przeciwko miłości 
– miłości wobec Boga i naszych bliźnich. 
To jest przecież największe i najważniejsze 
przykazanie! Pomyślmy o wielkiej miłości 
Boga! W jak małym stopniu najczęściej Mu 
ją odwzajemniamy!

Jak odpowiedzieć na tę miłość? Czyż Je-
zus nie mógłby w ten czy inny sposób powie-
dzieć do nas: „Czy czynisz to, czego pragnę? 
Kto kocha, ten wie, co jest Mi dłużny! Pragnę 
miłości! Co więcej, pragnę całego twojego 
serca! Tego wszystkiego, co znajduje się w 
twoim sercu! Zobacz i sprawdź to, ale w moim 
świetle! Czy idziesz prostą drogą? Czy nie 
unikasz Mnie? Przyjdź, przebaczę ci! Obmy-
ję cię w mojej Krwi! Albowiem stojąc przede 
mną, powinieneś być czysty i święty, szcze-
gólnie kiedy spotykam cię w moim słowie  
i kiedy przychodzę do ciebie w Komunii. Nie 
powinno być w twojej duszy żadnej skazy. 
Sprawdź swoje serce, gdyż Ja widzę wszyst-
ko to, co złe jest w tobie: twoje pragnienia, 
twoje myśli, a nie tylko twoje złe słowa i czy-
ny! Chcę ci jednak pomóc w moim wielkim 
miłosierdziu! Bez mojej łaski nie zdziałasz 
nic. Daj mi twoją wolę, a Ja ci pomogę”. 

Im dłużej w życiu człowiek chce kroczyć 
za Jezusem, tym bardziej staje się świadomy, 
jak mało jeszcze odwzajemnia Jego miłość.

Warunkiem trwania i rozwoju miłości jest 
umiejętność mówienia przepraszam. Chodzi  
o sztukę dawania sobie nawzajem prostych 
znaków, które mówią: „Żałuję tego, co się sta-
ło. Wybacz, że cię zraniłem”. Nie da się uniknąć 
pewnych drobnych czy poważniejszych zranień, 
bo jesteśmy ludźmi, a nie aniołami, ale można 
nie dopuścić, by przez te pęknięcia uciekała mi-
łość. Bardzo często ludzie oddalają się od siebie, 
dlatego że nie umieją przyznawać się do popeł-
nionych błędów. Jak bowiem można budować 
wspólnie coś sensownego, gdy ma się świado-
mość omijanych problemów i spraw, które dzielą. 
Gdy czujemy się winni z jakiegoś powodu wobec 
bliskiego nam człowieka, ale sprawa nie została 
załatwiona, nie było żadnej próby rozmowy, wte-
dy raczej unikamy wspólnych spotkań. Z czasem 
nawet mała szczelina niezaleczonych urazów 
może się rozrosnąć do rozmiarów ogromnej obo-
jętności. Tutaj właśnie, między innymi, należy 
szukać przyczyny łatwego opuszczania Mszy 
św. albo obojętnego w niej uczestniczenia. Stąd 
też ogromne ma znaczenie, aby na samym po-
czątku każdej Eucharystii szczerze uznać przed 
Panem wszelkie braki i niedoskonałości w naszej 
miłości do Niego. Chodzi o odkrycie, że jesteśmy 
popękanym naczyniem, w które Bóg chce wlać 
swój drogocenny napój. Zanim to nastąpi, naczy-
nie musi zostać uszczelnione.
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WIADOMOŚCI Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Msza św. 
o uzdrowienie
W sobotę, 26 stycznia o godz. 18.00 

– w naszym kościele zostanie odprawio-
na Msza św. o uzdrowienie wewnętrzne 
i fizyczne, którą poprowadzi pallotyn,  
ks. Ireneusz Łukanowski.

Obdarzony wieloma charyzmatami 
służy modlitwą wstawienniczą oraz bło-
gosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem tym, którzy pragną, aby uzdra-
wiająca moc Boga dotykała ich serc, 
duszy, ciała i życia.

Odnowa w Duchu Świętym zaprasza

Dziecko  
z nieformalnego 

związku
Już co piąte dziecko w Polsce rodzi 

się poza małżeństwem. To efekt m.in. 
zmiany obyczajów – informuje „Dzien-
nik Gazeta Prawna”. 

Jak wynika z danych GUS, spośród 
dzieci urodzonych w 2011 r. 21,2% 
przyszło na świat poza małżeństwem.  
A w 1990 r. ta statystyka wynosiła zaled-
wie 6,2%. 

Dr Piotr Szukalski, socjolog z Uniwer-
sytetu Łódzkiego, wskazuje, że w opinii 
coraz większej populacji związki part-
nerskie nie są gorsze od małżeńskich.  
Ponadto zmniejsza się presja na zawar-
cie formalnego związku po pojawieniu się 
maleństwa. Na wzrost liczby nieślubnych 
dzieci wpływają też coraz częstsze roz-
wody – 60-70 tys. rocznie, czyli o 40-65% 
więcej niż 12 lat temu. 

Rozwodnicy niechętnie zawierają ko-
lejne małżeństwa, a z ich nieformalnych 
związków rodzą się dzieci – wyjaśnia 
„DGP”. Dodatkowo – co można też ob-
serwować w USA i w Zachodniej Europie 
– niektóre kobiety decydują się na potom-
stwo z myślą, że będą je wychowywać 
same. 

Na Zachodzie liczba nieślubnych dzieci 
wiąże się z rosnącą niezależnością finan-
sową kobiet i z utratą przez mężczyzn 
statusu jedynego żywiciela rodziny.

Drodzy, Bracia i Siostry!
 Każdy naród posiada miejsca 

szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

Fundacja Ecclesia Villano-
vensis została powołana po to, 
by otoczyć opieką to szczegól-
ne miejsce, żeby ono służyło 
wszystkim, zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości.

Zwracam się do Tych, którym 
leży na sercu troska o wartości 
kultury duchowej i materialnej – 
dajcie świadectwo, że realizacja 
szczytnych celów Fundacji jest 
dla Was ważna i wspomóżcie jej 
działalność.

Z serca Wszystkim błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:

36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

 „Zima w Mieście”
W dni powszednie ferii zimowych, 

od 28 stycznia do 8 lutego, w ramach 
dzielnicowego programu: „Zima w 
Mieście 2013”, w godzinach 8.00-14.00, 
uczniowie warszawskich szkół  będą 
mogli korzystać z godzinnego pobytu 
na basenie bezpłatnie. 

Warunkiem jest posiadanie legitymacji 
szkolnej i zgody opiekuna prawnego na 
pobyt na pływalni. Dzieci do lat 7 wcho-
dzą na basen z pełnoletnim opiekunem. 

Również Park Kultury w Powsinie za-
prasza nieodpłatnie zorganizowane gru-
py dzieci i młodzieży.

Co w kulturze 
piszczy...

Centrum Kultury Wilanów zaprasza 
w poniedziałek, 21 stycznia, do Domu 
Pracy Twórczej  przy ul. Ptysiowej 3,  
o godz. 18.00, na Powsińską Wieczor-
nicę poświęconą haftowi. 

W niedzielę, 27 stycznia – o godz. 11.45 
– odbędzie się z kolei Poranek teatralny 
dla dzieci, zatytułowany: „Legendy Gór  
i Krakowa”. 

Wstęp wolny, ul. Gubinowska 28/30.
Wilanowska Biblioteka Publiczna 

zaprasza dzieci z klas I-IV szkoły pod-
stawowej na ferie zimowe ze smokami. 
Obowiązują zapisy. W programie zajęć 
gry, zabawy ruchowe i umysłowe, warsz-
taty plastyczne, majsterkowanie, wspólne 
czytanie i nauka piosenek… 

Planowane jest również wyjście na 
kręgielnię oraz na spotkanie z Anną Jac-
kowską – podróżniczką, która przemierza 
świat na motocyklu. 

Podczas wtorkowych spotkań do świata 
baśni wprowadzi dzieci Sławomir Błaże-
wicz – współautor publikacji ilustrowanej: 
„Buńczuk w kolorze biało-czerwonym”, 
w wolnych chwilach zajmujący się ma-
larstwem, rysunkiem, filmem i fotografią. 
Ferie zakończy bal smoków. 

Kontakt: www.bibliotekawilanowska.pl, 
tel. 22 423 57 55. 
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Wszystkich, którzy kochają 
muzykę i śpiew, zapraszamy 
do chóru parafialnego. 

Próby odbywają się we wtorki,  
o godz. 18.30, w kanonii. 

W każdą III niedzielę miesiąca 
swoim śpiewem uświetniamy  

Mszę św. o godz. 13.00.
Kontakt z p. Natalią Knyziak: 

tel. 725 524 372, 
e-mail: n.knyziak@wp.pl.

Wystawa 
parafialna

Do końca lutego  
prezentujemy w dzwonnicy  

prace Artystów  
mieszkających  

w naszej parafii.
Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia wystawy!

Autor: Maciej Lichota

zadanie 1:  Rozwiąż test.

zadanie 2:   
Uzupełnij tabelę, wybierając odpowiednie określenia.

święto

świętych Apostołów Piotra i Pawła

25 stycznia

1. Rok św. Pawła trwał:
 - a) od 29.06.2008 r. do 29.06.2009 r. 
 - b) od 28.06.2008 r. do 29.06.2009 r.
 - c) od 28.06.2009 r. do 29.06.2010 r.
 - d) od 29.06.2007 r. do 29.06.2008 r.

2. Kiedy prawdopodobnie urodził się 
św. Paweł?

 - a) ok. 10 r. przed Chrystusem
 - b) ok. 3 r. po Chrystusie
 - c) ok. 6 r. po Chrystusie 
 - d) ok. 10 r. po Chrystusie

3. Stolicą jakiego państwa jest  
obecnie Damaszek?

 - a) Rosji
 - b) Pakistanu
 - c) Zambii 
 - d) Syrii

4. Jak nazywał się nauczyciel  
św. Pawła?

 - a) Barnaba  - b) Piotr
 - c) Lewi  - d) Gamaliel 

5. Czym zajmował się św. Paweł  
w Tarsie?

 - a) wyrobem sera
 - b) wyrobem namiotów
 - c) wypasem owiec
 - d) malowaniem

6. Jakie było pierwotne  
imię św. Pawła?

 - a) Szymon
 - b) Kefas
 - c) Szaweł
 - d) Lewi

7. Kto ochrzcił św. Pawła?
 - a) Piotr  - b) Szymon
 - c) Ananiasz  - d) Barnaba

8. W jaki sposób św. Paweł uciekł  
z Damaszku?

 - a) schował się w beczce
 - b) schował się w worze
 - c) schował się w koszu na śmieci
 - d) schował się w koszu na pieczywo

9. Jak nazywa się pierwsza osoba, 
którą na kontynencie europejskim 
ochrzcił św. Paweł? 

 - a) Eustachy  - b) Tymoteusz
 - c) Lidia  - d) Augustyn

10. Ile razy św. Paweł był  
kamienowany? 

 - a) raz  - b) dwa
 - c) trzy  - d) ani razu

11. Ile razy św. Paweł był skazany  
na karę chłosty?

 - a) trzy  - b) pięć
 - c) dziesięć  - d) ani razu

święto ▪ 29 czerwca ▪ wspomnienie obowiązkowe ▪ św. Kazimierza ▪ 
wspomnienie dowolne ▪ Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ▪ 
uroczystość ▪ 31 lipca ▪ Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Boże, Ty jesteś absolutnym wcieleniem 
miłości.
Dziękuję Ci za to, że Twoje uczucie do mnie 
jest bezwarunkowe i nieograniczone.
Proszę Cię, aby w moim sercu  
pojawiło się więcej miejsca,
w które Twoja cudowna miłość 
będzie mogła wnikać każdego dnia, 
wypełniać je po brzegi,
przelewać się przez nie 
i docierać do wszystkich, których spotykam.
Amen.

W piątek, 25 stycznia, zapraszamy  
na MODLITWĘ UWIELBIENIA 
słowem i śpiewem. 
Rozpoczniemy ją o godz. 19.00,  
w sali nad Galerią (w dzwonnicy). 
Serdecznie zapraszamy  
do wspólnej modlitwy!

Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim

„(…) Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
   Duch Twój Święty niech dotknie nas…”
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- Wydawca
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny 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 nr 2 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
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie będziemy się modlić za naszych zmarłych, poleca-
nych w wypominkach rocznych.

2. Dziś będziemy gościć w naszej parafii o. Stanisława Prze-
pierskiego, dominikanina, który o godz. 15.30 wygłosi wy-
kład o Matce Bożej i modlitwie różańcowej.

3. W miniony piątek rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia. Zachęcamy 
wszystkich do modlitwy w tej intencji.

4. W poniedziałek i wtorek obchodzimy Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. W tych dniach w sposób szczególny pamiętajmy 
o naszych dziadkach, okazując im wdzięczność i polecając 
ich opiece Matki Bożej i św. Anny, naszej patronki.

5. Grupa Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św.  
o uzdrowienie duchowe i fizyczne, w sobotę, 26 stycznia,  
o godz. 18.00. Modlitwę o uzdrowienie poprowadzi ks. Ire-
neusz Łukanowski, pallotyn.

6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 - w poniedziałek, 21 stycznia – wspomnienie św. Agniesz-
ki, dziewicy i męczennicy;

 - w czwartek, 24 stycznia – wspomnienie św. Franciszka 
Salezego, biskupa i doktora Kościoła;

 - w piątek, 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła;

 - w sobotę, 26 stycznia – wspomnienie św. Tymoteusza  
i Tytusa, Biskupów.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy 
życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

7. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych w naszym ko-
ściele w 2012 r. zostanie odprawiona w święto Ofiaro-
wania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego,  
o godz. 17.00. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i inny-
mi członkami rodzin do wspólnej modlitwy. Prosimy o przy-
niesienie na tę Mszę świec od chrztu św. oraz zgłoszenie 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion dzieci, w intencji 
których będziemy się modlić.

8.    Kontynuujemy wizytę duszpasterską.

 Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00,  
a w sobotę – o godz. 14.00. 

 Za ofiary złożone podczas kolędy składamy ser-
deczne „Bóg zapłać”, zostaną one przeznaczone 
na remont kościoła i wieczernika.

II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2013 r.
K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:
▪ poniedziałek, 21 stycznia:  

ul. Europejska – od 93 do 123 (numery nieparzyste);
▪ wtorek, 22 stycznia:  

ul. Brodzik, ul. Koralowa i ul. Niedzielna;
▪ środa, 23 stycznia:  

ul. Młocarni, ul. Wycieczka i ul. Wyprawa;
▪ czwartek, 24 stycznia:  

ul. Biwakowa, ul. Leżakowa, ul. Murawy,  
ul. Namioty, ul. Odpoczynek  
i ul. Uprawna – od 2 do 22 (numery parzyste);

▪ piątek, 25 stycznia:  
ul. Uprawna – od 24 do 46 C (numery parzyste)  
i strona nieparzysta;

▪ sobota, 26 stycznia: ul. Przyczółkowa.

Dziś, 20 stycznia, gościmy w naszej parafii  
o. Stanisława Przepierskiego, dominikanina,  
który o godz. 15.30 wygłosi wykład o Matce  
Bożej i modlitwie różańcowej.

 

od 13.01.2013 do 10.02.2013
Za naszą Ojczyznę, o jedność wszystkich Polaków, 

za rządzących, aby w swoim postępowaniu kierowali 
się uczciwością, prawością i umiłowaniem prawdy.

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

„Klimaty” dostępne są także na stronie internetowej parafii:

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm 
Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
w prawym przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić: ● kalendarze  ● 
● świece ● okolicznościowe kartki ● różańce ●  
● medaliki i inne dewocjonalia.


