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L I T U R G I A  S Ł O W A   
EWANGELIA

Łk 14,1.7-14
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 

przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-
żyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak 
sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił 
do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś 
znakomitszy od ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was 
obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miej-
sca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź 
na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospo-
darz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszyst-
kich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony”. 

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułom-
nych, chromych i niewidomych. 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie-
dliwych”.

Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE
Syr 3,17-18.20.28-29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, 
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.  
O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz 
łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana 
i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, 
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korze-
nie. Serce rozumnego rozważa przypowieści,  
a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 68,4-7.10-11

REFREN:  
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Sprawiedliwi cieszą się  
i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
cieszcie się Panem, przed Nim się 
weselcie.

Ojcem sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże,  
znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 12,18-19.22-24a

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płoną-
cego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani 
też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku 
słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby 
do nich nie mówił. 

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, 
do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebie-
skiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uro-
czyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, 
który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedli-
wych, które już doszły do celu, do pośrednika 
Nowego Testamentu, Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11,29ab

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.

K O M E N T A R Z

Dziś przeżywamy szczególną datę 
dla każdego Polaka – 74. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Zło star-
ło się z dobrem kolejny raz w historii 
świata. Świadkami tej prawdy są nasi 
liczni rodacy, którzy w mrocznych la-
tach okupacji potrafili zachować wol-
ność ducha i wybrać dobro. Przemoc 
i okrucieństwo najeźdźców spotkało 
się z odpowiedzią obrońców, którzy 
podjęli walkę w imię hasła: „Bóg, ho-
nor i Ojczyzna”.

W ostatecznym rozrachunku z py- 
chą wyniosłych zawsze wygrywa po-
kora uniżonych.

Najczęściej bowiem Bóg wkracza 
w historię świata, objawiając się na 
drodze prawości i pokory. Nie należy 
nam szukać Bożych śladów w jakichś 
nadzwyczajnych zjawiskach, ale  
w codzienności, w tym, co jest naj-
prostsze. Wybieranie ostatniego 
miejsca i dzielenie się z bliźnimi to 
ścieżki, na których spotyka się Boga.

I pamiętajmy, że nasze życie często 
składa się z drobiazgów, ale samo już 
drobiazgiem nie jest.

ks. dr Michał Dubicki

Dieric Bouts Starszy, Chrystus w domu Szymona, 1440, Muzeum Narodowe, Berlin
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Czym dla Ciebie jest 
wiara, młody człowieku?

Dziś, gdy młodzież znika z kościołów, gdy obowiązek niedzielnej Mszy św. czy rodziciel-
skie kazania traktuje jako próbę naruszenia swej wolności i swobody – takie przynajmniej 
odnosi się często wrażenie, nader interesujące wydaje się ich osobiste pojmowanie wia-
ry. Czy młodzi ludzie na progu pełnoletności potrafią już docenić jej wartość? Czy noszą  
w sobie jej prawdziwy sens, niewypaczony wpływem cywilizacji? Czy umieją o niej szczerze 
i dojrzale rozmawiać, do czego niejako zostali przygotowani poprzez sakrament bierzmo-
wania? Czy wiara jest dla nich spontanicznym pragnieniem, czy raczej wymogiem, nakazem  
i ograniczeniem? Jak ewoluowała w nich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci?

Na te pytania poszukajmy odpowiedzi w poniższych wypowiedziach, które zebrały od 
swoich uczniów siostry katechetki: blisko 35 lat temu s. Beniamina oraz współcześnie 
s. Kinga i s. Regina.

Maturzyści z Łodzi, rok szkolny 1978/79:

- (…) Wiele razy miałam okazję docenić, kim dla mnie jest Chry-
stus. Nigdy nie lubiłam być sama. Chciałam mieć wokół siebie 
przyjaciół i właśnie na drodze do Niego spotkałam tych najbardziej 
mi bliskich. Chrystus był dla mnie zawsze pewnym schronieniem. 
Są sprawy, z których nikomu nie zwierzyłabym się. A jednak łatwiej 
jest dzielić się z kimś swoją, nawet najskrytszą tajemnicą. Tym po-
wiernikiem stał się właśnie Chrystus. Jemu mogę zawsze zaufać… 

/Halina, lat 19/

- (…) W dzieciństwie inaczej patrzyłam na Chrystusa niż teraz. 
Pojmowałam Jego osobę po dziecięcemu. „Przyszła górna i durna 
młodość” – wobec Chrystusa byłam lojalna: cztery razy do roku 
spowiedź, niedzielna Msza św., wieczorne modlitwy. On darzył 
mnie wielkimi łaskami. Był może trochę balastem, rodzajem nało-
gu wyniesionego z dzieciństwa, czasami był trochę niewygodny, 
ale nie miałam odwagi odrzucić Go zupełnie. Został w medaliku 
zawieszonym przez matkę i w pewnych przyzwyczajeniach.

(…) Nie wystarczało mi to, co mnie otaczało. Zaczęłam szukać 
czegoś głębszego, zwłaszcza kiedy przekonałam się, że ludzka 
miłość jest zawodna, i wtedy zwróciłam się do Chrystusa… Był 
to chyba czas mojego nawiedzenia, bo coraz częściej wracałam 
do Niego myślami i modlitwą, i nie tylko w chwilach samotności. 
Niejednokrotnie rodziły się jeszcze buntownicze czy rozpaczliwe 
pytania „dlaczego”? Dlaczego upokorzenia, kryzysy? Ale Pan nie 
zawiódł mnie nigdy. Pozwolił mi zachować równowagę w momen-
tach krytycznych… Z Nim innych wartości nabierało cierpienie, wy-
rzeczenia, ofiara, miłość.

(…) Obecnie nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa… Nie 
odsunęłam się od życia i świata, nie straciłam też kontaktu z mło-
dymi. Pozostałam człowiekiem tego świata. Jestem przekonana, 
że nie przeszkadza to Chrystusowi. Lubię ubierać się modnie, pa-
sjonuje mnie sport, sporo czasu poświęcam muzyce i piosenkom, 
bo to wszystko nie przysłania mi Chrystusa, a nawet dostrzegam 
Jego obecność w dobrej muzyce…                     /Grażyna, lat 20/

- Moje wychowanie od najmłodszych lat wiązało się właśnie  
z wiarą. Zawdzięczam to mojej Matce. To ona wskazała, co dobre, 
a co złe. Moja Mama nie pracowała zawodowo, dlatego mogła sta-
ranniej zająć się moim wychowaniem. Ojciec był dla mnie zawsze 
sędzią sprawiedliwym.

(…) Nadszedł dzień I Komunii św. Rozumiałem, że stało się coś 
bardzo ważnego, coś, co nakaże mi iść prosto przez życie. Ob-
serwowałem również moich rówieśników. Smuciłem się, że dla 
większości z nich był to głównie dzień otrzymania kosztownych 
prezentów, a nie dzień połączenia się z Bogiem. Być może polskie 
dzieci powinny trochę starsze przystępować do I Komunii św., aby 
bardziej rozumieć istotę przyjmowanego sakramentu…

Wiara chrześcijańska zaczęła stawać się dla mnie jakąś ważną 
treścią życia, nadawała mu pewien sens, bez którego życie nie by-
łoby wiele warte. Była i jest dla mnie czymś bardzo cennym, gdyż 
we współczesnym świecie, pełnym zawiści, podłości obliczonej na 
zysk, głosi to, co jest najszlachetniejsze – miłość do Boga i ludzi. 
W dzisiejszym życiu, któremu brak hierarchii wartości, wiara jest 
czymś wielkim, czystym i pięknym…

(…) Nie przeżyłem nic specjalnego w swoim życiu, może dopiero 
przyjdą ciężkie chwile, ale obecność Boga, Jego pomoc i opiekę 
odczuwam ustawicznie.

Gimnazjaliści Kolegium św. Stanisława Kostki, 
rok szkolny 2012/13:

- Wiara to coś niezwykłego w moim życiu. Wierzyć to znaczy 
zgadzać się z nauczaniem Kościoła, bo to nauka od Boga, dlatego 
prawdziwa i potrzebna do życia ludzkiego. Wiarę trzeba przeka-
zywać innym zgodnie z wolą Boga.                                     /uczeń/

- Wiara jest dla mnie jedną z rzeczy najważniejszych. Bóg poma-
ga w trudnych sytuacjach, choć nie potrafię okazać Mu wdzięczno-
ści. Mimo to staram się pielęgnować wiarę, aby stawać się coraz 
lepszym, chociaż trudno się zmienić na lepsze.            /Krzysiek/

- Dla mnie wiara nie jest czymś bardzo ważnym. To nie jest coś, 
bez czego nie dałbym rady żyć. Uważam, że wiara nie jest czymś 
bardzo potrzebnym. U każdego człowieka musi być wiara tylko  
w siebie i w swoje siły.                                                                 /S./

- Uważam, że jest ważna dla każdego człowieka, i jestem pew-
na, że każdy człowiek ma swoją wiarę. Nie musi być taka, jak jest 
napisane i jak mówi kościół. Każda wiara jest inna. Ktoś wierzy  
w ten sposób, że w każdą niedzielę chodzi do kościoła, ktoś chodzi 
tylko w święta, a ktoś w ogóle nie chodzi, ale wierzy.

Wiara wypełnia ważną część mojego życia. Ja wierzę w Boga, 
modlę się, ale też w swój własny sposób. Uważam, że kościół to 
nie jedno miejsce, gdzie mogę posiedzieć i pomodlić się. Wiara  
i modlitwa są w moim sercu.                                                        /X/

- Zostałem wychowany w katolickiej rodzinie i jeszcze jako dziec-
ko zacząłem chodzić do kościoła. Twardo wierzę w Boga, chodzę 
na Mszę św. w niedziele i staram się chodzić do spowiedzi raz  
w miesiącu. W wieku 14 lat zostałem bierzmowany i tym samym 
potwierdziłem swoją wiarę. Swoje dzieci planuję wychowywać  
w wierze katolickiej.                                                               /uczeń/

- Oparcie w trudnych chwilach. Szansa na zbawienie.      /Piotr/

- Wiara jest dla mnie najważniejsza. Jeśli nie wierzę w Boga, nie 
widzę sensu życia. Wiara daje mi nadzieję.                /Katarzyna/

- Trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
Chciałabym, by wiara była sensem mojego życia, ale tak trudno 
jest pojąć i zrozumieć chrześcijaństwo. Bardzo ciężko jest posta-
wić Boga na pierwszym miejscu. Bardzo się staram i powoli zaczy-
nam rozumieć chrześcijaństwo, jednakże nie jest to łatwe. Wiara 
staje się dla mnie najważniejsza.                                  /Gabrysia/

- Dla mnie wiara jest konieczna do przeżycia we współczesnym 
świecie. Wierząc – żyję. Ta myśl, że Pan jest ze mną, prowadzi 
mnie, dodaje siły, kiedy już nie wystarcza tchu. Nie wyobrażam 
swego życia bez Jezusa. Rozmawiając z Nim, odłączam się od 
świata zewnętrznego i czas płynie niezauważalnie. Wiara jest na 
pierwszym miejscu w moim życiu.                               /uczennica/

- Wiara to moje własne przeżycie, codzienne próbowanie zrozu-
mieć, wierzyć w istnienie Pana Boga. Modlitwa pomaga wierzyć. 
Kiedy o coś prosisz Boga, a On to spełnia, czujesz szczęście  
z powodu swojej wiary. Także niektórzy ludzie z kościoła pomagają 
wierzyć, wzmacniać wiarę. Rozumienie wszystkich darów Pana też 
zwiększa wiarę.                                                                /Wiktoria/
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(…) Wiara ma do spełnienia dzisiaj wielkie zadania. Może na-
uczyć ludzi przesiąkniętych egoizmem i martwicą społeczną – jak 
żyć i że w życiu najważniejsza jest miłość.             /Karol, lat 20/

- Ile razy sama siadywałam wieczorem w domu i zastanawiałam 
się – dlaczego wierzę? – dochodziłam do wniosku, że sama wiara 
jest silniejsza ode mnie, jest to coś, co kieruje moim sumieniem, 
moimi niejako myślami. I znowu pojawia się pytanie – dlaczego? 
Skąd się to wzięło we mnie? Myślę, że ogromną rolę odegrał sto-
sunek rodziców do Kościoła i atmosfera, w jakiej mnie wychowano. 
A przecież pochodzę z tak zwanej rodziny rozbitej. Rodzice roze-
szli się, gdy miałam 5 lat. Nie pamiętam ciepłej atmosfery domo-
wej, ale pamiętam, gdy jako mała dziewczynka klękałam przed ob-
razem Matki Bożej i modliłam się, aby było dobrze. Nie rozumiałem 
wtedy jeszcze wielu spraw, ale potrzebowałam czegoś, co miały 
inne dzieci, i dlatego oczekiwałam pomocy od Boga.

(…) Wydarzył się taki dziwny fakt w moim życiu. Poznałam ko-
goś, kto był pobożny, a jednocześnie postępował poniżej krytyki. 
Zawiodłam się i wydawało mi się, że wszystko to zakłamanie, moja 
wiara uległa zachwianiu… Zwracałam się myślami do Boga, pro-
sząc o pomoc. Zrozumiałam, że na ludziach można się zawieść, 
na Bogu nigdy. Tak jak po burzy mocnej piękniej świeci słońce, tak 
w moim życiu pewniej zakwitła wiara. I oto moja prośba została wy-
słuchana. Otrzymałam to, o co tak bardzo prosiłam. Utwierdziłam 
się w przekonaniu, że wiara jest człowiekowi bardzo potrzebna… 

/L., lat 20/

- (…) Chodziłam z chłopcem, który był niby wierzący, ale nie 
praktykujący. Chciałam zmienić go, pokazać, co jest dobre, ale 
nic nie udało mi się zrobić w tym kierunku. Chłopak kulturalny, 
dobry, ale nie czuł potrzeby pójścia na Mszę św., do spowie-
dzi, nie wierzył, że modlitwa może cokolwiek pomóc w życiu. 
Wiele razy zastanawiałam się, czy chodzenie z nim ma sens, 
czy my w przyszłości, jako małżeństwo, będziemy szczęśliwi, 
zrozumiemy się? Nie miałam na tyle siły, żeby zdecydować, jak 
postąpić. Modliłam się, aby Bóg mi pomógł w tej sprawie. Re-
zultat był taki, że mimo iż chodziliśmy ze sobą, on bez słowa 
odszedł. Było mi ciężko pogodzić się z tą myślą, ale przyjęłam 
ten fakt jako wolę Boga…

Wierzę w moc modlitwy, która pozwala nam poznawać cel, jaki 
Bóg każdemu z nas wymierzył, i pomaga nam, abyśmy go osią-
gnęli. W pełni jednoczymy się z Chrystusem w sakramencie pokuty 
i Eucharystii. Kiedy przystępuję do sakramentu pojednania, jestem 
szczęśliwa, przeżywam radość duchową, wewnętrzną odnowę…  

/Renata, lat 19/

- (…) To, że Bóg stał się człowiekiem, to mogła sprawić tylko 
wielka miłość, której ja w pełni nie pojmuję. Dochodzi do mnie 
ułamkowo, bo jest zbyt ogromna i głęboka. Miłość Chrystusa do 
mnie to nie chwile olśnienia, ale coś, co wzrasta z wiarą, coś sil-
nego i spajającego z Nim we Wspólnotę. Coś, co stanowi przyjaźń 
opartą na fundamencie bóstwa Chrystusa. Chrystus zna mnie bez 
słów, bo jest ze mną codziennie, w każdej chwili. Miłość ma niejed-
no imię. Ostatnio też bywa zapomniana. Miłość Boga jest jedyna, 
jest to twarda szkoła życia, ale coś trwałego i wiecznego jak Chry-
stus. To nie tylko słowa, ale to życie.                       /Halina, lat 20/

- Chrystus jest dla mnie Osobą, którą trudno ocenić. W trudnych 
chwilach, kiedy jesteśmy załamani, jest dla nas podporą. Czu-
jemy się wtedy pewnie i nikną przy Nim nasze problemy. Każdy 
chce być kochany. Dzieci niekochane źle rosną i często chorują. 
Dzieci kochane są wesołe i szczęśliwe. Kocha ten, kto chce, by 
drugi człowiek był szczęśliwy, pomaga i broni. Taki jest właśnie 
Chrystus, który poświęcił swoje życie dla nas; uczy nas, jak kochać 
Boga i ludzi.

(…) Człowiek ufa Bogu, bo Duch Święty sprawia w nas uf-
ność. Otrzymujemy dar żywej nadziei. Zawiedziony i wynędz-
niały człowiek tak bardzo tego potrzebuje. Potrzebę tę odczuwa 
tym bardziej, że ze strony innych ludzi spotyka go nieraz niezro-
zumienie, a nawet wrogość. Ludzie odchodzą, a człowiek po-
trzebuje mocnego oparcia, sięgającego poza grób – a nim jest 
Bóg. Nie każdy jednak tę potrzebę odczuwa. Są ludzie samowy-
starczalni, odrzucający tę potrzebę; są to ludzie „bogaci”… Żeby 
mieć ufność, trzeba uznać swoje ubóstwo i miłosierdzie Boga,  
i wyciągnąć ręce jak dziecko…

Wierzę w Boga! Mówi o Nim przecież cały wszechświat, który 
nie mógł powstać sam z siebie…                         /Andrzej, lat 20/

Uczniowie Liceum im. Stanisława Kostki Po-
tockiego, rok szkolny 2012/13:

- Wiara to osobista miłość do Boga.
- Wiara jest jak zaufanie – wiem, że mogę polegać na Nim lub na 

kimś. Wiarą jest również oddanie Bogu, a przynajmniej niepozwo-
lenie komuś obrażać swojej wiary.

- Umocnienie w życiu, zbliżanie się do Boga.
- Wiara to przyjaźń z Bogiem; wszystkie więzi, które nas łączą; 

miłość, która jest bezgraniczna i bezwarunkowa.
- Wiara dla mnie jest ufaniem Bogu i innym ludziom. Obustronna 

pomoc. Przede wszystkim przyjaźń i wsparcie. Wiara jest to praw-
da i dobro, które czynią nas silniejszymi.

- Wiara jest dla mnie osobistym umiłowaniem Boga i poznawa-
niem Jego.

- Wiara jest dla mnie ukojeniem duszy, chwilą wyciszenia; wiara 
jest rzeczą potężną… Bez wiary człowiek uchodzi w codzienność. 
Wiara jest też czymś, o co walczymy, nie tylko w samych sobie.

- Jest dla mnie wyznaniem miłości do Jezusa Chrystusa, zaufa-
niem w stu procentach Bogu i Jego czynom, wierząc, że robi dla 
nas jak najlepiej.

- Wiara nie stanowi na razie dużej części mojego życia, może 
dlatego, że na razie nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem oso-
bą wierzącą. Trudno jest mi uwierzyć, lecz zdaję sobie sprawę, że 
ktoś jest tam na górze, tylko po prostu bez dowodów na jego istnie-
nie trudno jest mi uwierzyć.

- Czym jest wiara? To zależy, jak ją postrzegamy. Jeśli będzie to 
fanatyczne wykonywanie przykazań i ślepe dążenie za kościołem, 
to na pewno daleko to nie doprowadzi.

Nie potrafię napisać, czym dla mnie jest wiara. Gdybym miała 
napisać, dlaczego tego nie potrafię, też bym nie potrafiła [odpowie-
dzieć]. To jest jedno z pytań egzystencjalnych. By na nie szczerze 
i w zgodzie z sobą i swoimi przekonaniami odpowiedzieć, trzeba 
się głęboko zastanowić. Nie będę pisać, że wiara nic dla mnie nie 
znaczy ani że wierzę całą sobą, bo to nie byłaby moja odpowiedź 
(tylko recytowanie wyuczonych regułek)…

- Wiara jest dla mnie czymś ważnym, a można ją podzielić na 
kilka innych podpunktów. Np. wiara w Boga bez praktykowania. 
Osobiście wierzę w Boga, lecz nie wierzę w księży. Dużo się sły-
szy o tym, jak ksiądz molestuje dzieci, pije, pali czy chociażby ma 
kochankę. Takie jest moje zdanie na temat wiary.

- NIE WIERZĘ W BOGA.   
- Wiara jest dla mnie otuchą, drogą do spokoju i dopełnienia.
- Wiara dla mnie to możliwość porozmawiania z Bogiem i wia-

ra na lepsze jutro. Daje mi nowe życie każdego ranka i możność 
współpracy z innymi.

- Wiara dla mnie jest pomocą w naprawdę trudnych momentach. 
Wsparciem i wyciszeniem. Współuczestnikiem w szczęściu.

- (…) Daje nadzieję na coś. Jeśli w coś wierzymy, to jednocze-
śnie mamy nadzieję.

- Wiara jest dla mnie jedynie wymówką w stylu, że jeśli rodzice 
chcą, żebym w niedzielę sprzątał i robił różne dziwactwa, to mówię 
[im], że to niezgodne z moją religią.                                   /Łukasz/

- Ludzie wierzą w Boga, bo nie umieją sobie wytłumaczyć nie-
zrozumiałych rzeczy oraz boją się śmierci i wiarą w życie pośmiert-
ne minimalizują strach.                                                          /Filip/

- Jest tylko wiara w siebie. Wierzyć można we wszystko, ale tak na-
prawdę można sobie wszystko uroić. Najważniejsza jest wiara w siebie.

- Wiara jest dla mnie głównym celem życia i to ona jest sensem 
całego istnienia.

- To coś, co mamy w sobie, co nam pomaga w życiu.
- Wiara – wierzenie w istnienie czegoś, czego nie widać. Modli-

twa do Boga.
- Wierzenie w coś bez dowodów na istnienie tego czegoś.
- Wiara to coś, co mam w sobie, zawsze kiedy gra Legia.
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Po przeczytaniu tych świadectw, opi-
nii można by z zadowoleniem stwierdzić, 
że w większości młodzi pięknie piszą  
o swym przeżywaniu wiary, pięknie ją 
definiują. Spróbujmy jednak spojrzeć na 
to krytycznie i zastanówmy się, czy prze-
mawia przez nich autentyczne uczucie 
i pragnienie podzielenia się wiarą, czy 
może raczej chęć pokazania się z po-
zytywnej strony i zdobycia dobrej oceny  
z religii albo zademonstrowania swojej 
buntowniczości i odwagi wyrażania po-
glądów sprzecznych z tymi utartymi i do-
minującymi w polskim społeczeństwie.

Pierwsze, co przykuwa wzrok, to dłu-
gość wypowiedzi. Nie znam dokładnie 
okoliczności ich powstania, ale przypusz-
czam, że młodzież łódzka otrzymała ta-
kie zadanie domowe, miała zatem czas 
na refleksję i uporządkowanie swoich 
myśli. Uczniowie warszawscy mogli z ko-
lei poświęcić na to jedynie jedną lekcję 
religii, najprawdopodobniej niecałą. Tak 
przypuszczam. Być może jednak dawniej 
młodzi szybciej dojrzewali do wyznawa-
nia swej wiary. Okres komunizmu uprasz-
czającego zasady moralne sprawił, że 
potrzebowali prawdziwych wartości, na 
których mogli budować swe życie, i od-
najdywali Boga. Ich współczesnym rówie-
śnikom wiek młodości upływa natomiast 
na ogół beztrosko i prosto, mają zdecy-
dowanie więcej możliwości rozwoju, dróg 
wyboru i nie szukają oparcia w kimś lub 
czymś, jak by to określili, czego do końca 
nie pojmują i nie widzą. Oni nie doświad-
czyli jeszcze na własnej skórze żywej 
obecności Boga albo przynajmniej jej nie 
dostrzegli. Życie nie zmusiło ich jeszcze, 
by spojrzeli na nie oczami wiary. 

Drugie, co zwraca uwagę, to anoni-
mowość większości tegorocznych prac.  
O czym to świadczy? O wstydzie, nie-
umiejętności przyznania się do własnych 
przekonań, obawie przed oceną otocze-
nia, braku szczerości, nieutożsamianiu 
się z przekazaną opinią?

Pozostaje analiza treści. Poraża wręcz 
wnikliwość, intymność, świadomość i głę-
bia, na jakie się zdobyli w swych zwierze-
niach młodzi łodzianie. Oni wskazują na 
korzenie swej wiary: postawę rodziców, 
wpływ katechezy i dziecięcego klękania 
do modlitwy; przedstawiają swój rozwój 
duchowy, nawiązują do doświadczeń ży-
ciowych… Wierzymy, że oni wierzą. Przy 
tych świadectwach dzisiejsze wypowie-
dzi wydają się jedynie wyuczoną formuł-
ką, bezrefleksyjną kompozycją wyrazów 
tworzących pięknie brzmiącą literaturę, 
sloganem, powierzchowną definicją, na-
ukowym wyjaśnieniem, a nie wypływa-
jącym z wnętrza wyznaniem. Paradok-
salnie, najmocniej prawda bije ze zdania:  
„Nie wierzę w Boga”.

Dawniej wiara i kościół stanowiły jedno, 
a dziś sobie przeszkadzają. Źle mówi się 
o księżach i o ludziach w ogóle, a to nie-
słusznie rzutuje na relację z Bogiem, któ-
rego już nawet nie nazywa się Bogiem, 
ale kimś w górze. I pozostaje jedynie na-
dzieja, że się jakoś ułoży, gdy zawiedzie 
wiara w siebie.

Przy tym wszystkim ciekawe jest wy-
łączne zestawienie argumentacji „war-
szawskiej”. Myślę, że nie trzeba tu długo 
szukać wyjaśnienia przyczyn rozbieżno-
ści w sposobie wyrażania się o wierze. 
Z jednej strony mamy bowiem Kolegium 
św. Stanisława Kostki, a z drugiej Zespół 
Szkół im. Stanisława Kostki Potockiego. 
Niby podobnie, ale „święty” w nazwie 
szkoły robi różnicę zasadniczą, choć na 
pewno jest to duże uproszczenie.

Całej tej dość surowej oceny współ-
czesnej młodzieży nie można oczywiście 
przelewać na całe pokolenie ludzi mło-
dych. Należy raczej zdać sobie sprawę, 
co zagraża ich wierze, i z większą uwagą 
przygotować ich do jej dojrzałego wyzna-
wania.

W 1980 r. s. Beniamina Kulazińska pi-
sała w artykułach pt.: „Wychowanie mło-
dzieży do wiary” o tym, że młodzi buntują 

się przeciwko tradycyjnym modelom ży-
cia i ideałom swoich ojców, ale nie potra-
fią jasno określić swoich celów i wartości, 
którymi zamierzają się kierować. Są nie-
dojrzali duchowo, krytyczni, widzą proble-
my, reagują emocjonalnie, chcą być po-
ważani, traktowani na równi z innymi, ale 
nie wnoszą swego wkładu w społeczeń-
stwo. Odrzucają natomiast to, co zostało 
społecznie przyjęte, bo chcą się wyzwolić 
i nie lubią ograniczeń. To też rodzi w nich 
pustkę i poczucie osamotnienia. Rozwój 
psychiczny nie nadąża za ich wzrostem 
fizycznym, nie chcą myśleć, ale wszyst-
kiego próbować. Marzą, ale w zderzeniu 
z rzeczywistością tracą nadzieję. Życie 
nie przynosi im zadowolenia. Nikt się nimi 
nie interesuje, brakuje im wartościowych 
autorytetów i ulegają złym wzorcom,  
a tymczasem trzeba nimi pokierować, ich 
energię przełożyć na kształtowanie oso-
bowości.

Minęły 33 lata, a w świetle tych słów nic 
się nie zmieniło. Nie zmienili się ludzie. 
Co zatem trzeba zrobić, by przywrócić 
właściwą rangę wiary?

 
„Życie często jest w rozdźwięku z wia-

rą. Trzeba pomagać młodym w osiągnię-
ciu dojrzałej wiary, a więc zintegrowanej 
z życiem (przenikającej myśli, słowa, 
czyny i uczucia), pogłębionej (uzasadnio-
nej rozumowym poszukiwaniem i pozna-
niem Boga), wspólnotowej (przeżywanej  
w grupie), osobowej (przyjętej na podsta-
wie osobistej, świadomej decyzji) i uza-
sadnionej (podpartej rzetelną wiedzą)”  
/s. Beniamina/.

Marcin Kielak

(Podziękowania dla s. Reginy Wiedro  
i s. Kingi Otremby za zebranie wypowie-
dzi młodzieży

oraz szczególne podziękowania dla  
s. Beniaminy Kulazińskiej za pomoc  
w realizacji projektu i udostępnienie ma-
teriałów.)

Panie, dziękuję Ci,
że mogę chodzić do szkoły,
że mogę kształcić się
i poznawać świat,
w którym żyję.

Spraw, bym umiał doceniać to,
jaką wagę stanowi dla mnie szkoła,
mimo że nie zawsze chce mi się uczyć
albo przychodzić do niej.

Spraw, bym nie marnował tej łaski,
lecz prawidłowo ją wykorzystał
na chwałę Twoją.

Błogosław wszystkim nauczycielom.
Daj im dużo mądrości i cierpliwości,
by jak najlepiej i jak najwięcej
nas nauczyli.

Spraw, aby nasza nauka
prowadziła do Ciebie,
nasz Mistrzu i Nauczycielu.
Amen.
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Na początku nowego roku szkolnego, od 
15 do 21 września, będziemy przeżywać  
III Tydzień Wychowania. Niech to będzie czas 
wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnoto-
wej modlitwy o ducha mądrego wychowania  
w polskich domach i w polskiej szkole. Po 
uświadomieniu sobie, że wszyscy powinniśmy 
wychowywać oraz że istotną rolę w wycho-
waniu odgrywa rodzina, w tym roku pragnie-
my zwrócić naszą uwagę na konieczność 
wychowania do wartości. Nie chodzi jednak  
o jakiekolwiek wartości, ale o te, które są 
istotne dla rozwoju człowieka, dla jego życia 
w duchu chrześcijańskim i życia zgodnego  
z wiarą. Znakiem dzisiejszych czasów jest 
bowiem zanik przejrzystej hierarchii wartości 
i upadek autorytetów, których życie weryfiko-
wałoby wyznawane wartości oraz ich hierar-
chię. Zauważmy, że brak wychowania do pod-
stawowych wartości często prowadzi do utraty 
sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego,  
a nawet relatywizmu moralnego.

Bóg miłuje pokornych

(…) Podczas liturgii Słowa słyszeliśmy: 
„Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy,  
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.  
O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz 
łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana 
i przez pokornych bywa chwalony” (Syr 3,17). 
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie po-
niżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” 
(Łk 14,11). 

Słowem, które spaja dzisiejsze teksty biblij-
ne jest POKORA. Chrześcijanin, wierny na-
uce Ewangelii, powinien każdego dnia coraz 
bardziej iść drogą pokory. Pokora bowiem to 
umiejętność patrzenia na siebie w prawdzie. 
Człowiek pokorny nie wywyższa się nad in-
nych, a zwłaszcza nie uznaje siebie za cen-
trum świata. Pokora jest przeciwieństwem 
pychy, czyli przesadnego skupienia na sobie. 
Drogę pokory otworzył sam Bóg, który w Je-
zusie Chrystusie wszedł w historię zbawienia 
jako zwyczajny człowiek. W tym mamy być po-
dobni do Jezusa, który zwracając się do swo-
ich uczniów, mówił: „Uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Tą 
drogą podążali później także święci, a wśród 
nich św. Stanisław Kostka, patron polskiej mło-
dzieży, którego święto będziemy obchodzić  
w Tygodniu Wychowania.

Pokora nie oznacza, że człowiek ma się 
czuć osobą mniej wartościową. Przeciwnie, 
może i powinien być świadomy swoich moż-
liwości oraz otrzymanych od Boga talentów. 
Zauważmy, że właśnie pokora jest podstawą 

budowania bezinteresownych i pozytywnych 
relacji z drugim człowiekiem, nacechowanych 
szacunkiem i odpowiedzialnością. Natomiast 
pycha i koncentrowanie się na sobie nie po-
zwalają na budowanie takich relacji. Jeśli takie 
postawy są akceptowane w wychowaniu, to 
zarówno wychowankowie, jak i wychowawcy 
skupiają się tylko na swoim sukcesie i nie za-
uważają wokół siebie innych.

Można dziś dostrzec, że wielu młodych lu-
dzi patrzy w przyszłość z lękiem. Z niepoko-
jem pytają: jak mamy żyć w społeczeństwie, 
w którym tak wiele jest niesprawiedliwości 
i cierpienia, w którym nie liczy się prawość  
i uczciwość? Jak reagować na egoizm i prze-
moc, które czasem zdają się dominować? Jak 
nadać swojemu życiu prawdziwy sens? To są 
właśnie pytania o wartości, czyli o to, co w ży-
ciu najważniejsze. 

Wychowanie do wartości

Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości, 
najczęściej myślimy o wartościach ogólno-
ludzkich, a rzadziej chrześcijańskich. Życie 
pokazuje, że obecnie wychowanie skierowane 
jest przede wszystkim na wartości praktyczne, 
materialne i sprawiające przyjemność. Wydaje 
się, że problemem jest również brak zgodno-
ści między wartościami deklarowanymi i rze-
czywiście przekazywanymi, co wywołuje dez-
orientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja 
taka prowadzi z kolei do wzrostu nieufności, 
poczucia uczestnictwa w grze pozorów, a w re-
zultacie do cynizmu i agresji wobec wszelkich 
przekazów związanych z wartościami. Dotyczy 
to w pierwszym rzędzie rodziny i szkoły, wobec 
których oczekiwania są przecież największe,  
a rozczarowania najbardziej bolesne.

Wśród wartości niezbędnych w życiu 
chrześcijanina trzeba wskazać – obok po-
kory – na związane z nią: łagodność, do-
broć, cierpliwość, gotowość do wybaczania, 
wierność, uprzejmość, opanowanie (por. Ga 
5,22-24 i Kol 3,12-14). Są one dziś szcze-
gólnie zagrożone wszechobecną agresją, 
brutalnością słów i zachowań, a także bez-
względną walką o własne korzyści, obojęt-
nością na sytuację słabszych, powszechną 
nieufnością, a nawet wzajemną nienawi-
ścią. Taka sytuacja wymaga od wszystkich 
środowisk wychowawczych ogromnego wy-
siłku wychowywania do wartości i postaw 
chroniących relacje międzyludzkie. 

Wychowanie do wartości rozpoczyna się 
w rodzinie. Ceńmy zatem czas wspólnych 
rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, wspól-
nego wypoczywania. Codzienne bycie razem 

uczy bowiem wzajemnego zrozumienia, za-
ufania, ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni. 
Wspólne przebywanie kształtuje ponadto po-
stawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się 
radością, a jednocześnie odpornej na trudne 
problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy 
uczyć się zwracać do siebie z miłością, sza-
cunkiem i serdecznością.

Ogromne pole do działania w zakresie wy-
chowania do wartości ma szkoła, która powin-
na wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. 
Niezwykle ważne jest, aby szkoła budowała 
swój program wychowawczy w ścisłym porozu-
mieniu z rodzicami. W programie tym powinny 
być wyraźnie nazwane i wyjaśnione wartości, 
na których oparty jest system wychowawczy.

Wobec coraz odważniejszych prób wprowa-
dzania do polskich szkół edukacji seksualnej, 
sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, 
apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, 
co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przy-
pominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie 
może realizować programu wychowawczego 
ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, któ-
rych treści są sprzeczne z ich przekonaniami 
lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe 
mówi wyraźnie o konieczności respektowania 
przez szkołę publiczną chrześcijańskiego sys-
temu wartości (por. ustawa o systemie oświa-
ty – preambuła). Powierzając swoje dziecko 
szkole, rodzice nie powinni zgodzić się na edu-
kację, która byłaby sprzeczna z ich przekona-
niami i wyznawanymi wartościami.

Jak zawsze w wychowywaniu do wartości 
rolę nie do przecenienia pełnią sami wycho-
wawcy. Będąc przykładem i wzorem dla swo-
ich uczniów, muszą być świadomi, że własnym 
życiem prezentują określony świat wartości. 
Nauczyciel i wychowawca nie może być neu-
tralny. Nie powinien więc zagubić właściwej 
hierarchii wartości zarówno w życiu osobisty, 
jak i zawodowym. Musi być świadkiem warto-
ści, które wyznaje. 

Pokorna odwaga wiary

Szczególną wartością, w oparciu o którą  
i do której należy wychowywać młode pokole-
nie, jest wiara. Wiara jest łaską, a więc nieza-
służonym darem Bożym. Domaga się jednak 
świadomej i wolnej odpowiedzi człowieka. Ten 
związek wiary z wychowaniem uświadamia-
my sobie wyraźnie w trwającym Roku Wiary. 
Wyznawanie wiary przejawia się w odważnym 
i mężnym stawaniu w obronie wartości z niej 
wypływających. Chodzi o obronę wartości 
chrześcijańskich, coraz częściej eliminowa-
nych z życia publicznego, a zwłaszcza chrze-
ścijańskiej wizji miłości, małżeństwa i rodziny.

Wiara potrzebuje również pokory prowadzą-
cej do przekonania, że na Bogu, jako funda-
mencie, mamy budować nasze życie. Niech 
zatem pokora będzie podstawą wychowania 
do wartości. Jest ona dlatego tak ważna, że 
Bóg gotów jest dać wszystko człowiekowi, któ-
ry jest świadomy własnej niewystarczalności 
i słabości. Wiara i ufność pokładana w Bogu, 
dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, niech 
więc przenikają nasze życie oparte na chrze-
ścijańskich wartościach…

Kraków, 21 czerwca 2013 r.

List pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania

WYCHOWYWAĆ DO 
WARTOŚCI

(…) Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i kate-
chetyczny. W trwającym Roku Wiary po raz kolejny otwieramy nasze serca i umysły na 
dar wiary. Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe 
dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie człowieka – jak uczy 
papież Franciszek w encyklice o wierze (por. „Lumen fidei”, 4).
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Spróbuj choć raz  
pomodlić się nogami
Upał, niekończąca się droga, zmęczenie, mało snu… To jedynie niektóre skoja-
rzenia związane z pielgrzymowaniem. Co takiego jest w tej formie rekolekcji, że 
tylu ludzi właśnie ją wybiera? Odpowiedź jest prosta – żywy Chrystus. Jezus 
sam to potwierdza słowami: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje 
imię, tam jestem pośród nich” (18,20), a przecież na drodze „na Jasną” nie ma 
tylko dwóch czy trzech, lecz są tysiące!

W naszej wilanowskiej społeczności 
także nie brakuje „szaleńców”, którzy 
rok w rok biorą ze sobą plecak, zakła-
dają sandały i zobowiązują się iść po-
nad 30 kilometrów dziennie, w słońcu  
i w deszczu, od rana do wieczora. Wila-
nów szczególnie umiłował sobie War-
szawską Akademicką Pielgrzymkę Me-
tropolitalną (WAPM), gdzie przez 5 lat, 
w grupie pomarańczowej, pielgrzymował 
nasz były wikariusz – ksiądz Dariusz Ku-
czyński – wraz z grupą „Wilanowskich 
Pomarańczek”. Co roku odwiedza nas na 
szlaku ksiądz proboszcz Waldemar Mac-
ko, wspierając dobrym słowem i pyszno-
ściami, za które serdecznie dziękujemy. 
Jednakże nie możemy zapomnieć, że  
w „zielonej”, „biało-żółtej” i w innych gru-
pach także możemy odnaleźć braci i sio-
stry z naszej parafii.

Dlaczego więc idziemy?
Po pierwsze, „modlimy się nogami”, 

czyli możemy ofiarować nasze bąble, 
otarcia i wszystkie inne bóle w konkret-
nym celu. Wykorzystujemy po prostu na-
sze cierpienie – nic w przyrodzie nie gi-
nie, tym bardziej nic w Jezusie nie ginie.  
Nasze przeciwności stają się atutem  
w modlitwie – przestajemy tylko prosić, 
jak jest zazwyczaj, a zaczynamy dawać 
coś z siebie. Same kroki jednak to nie 
wszystko...

Na pielgrzymce nie da się uniknąć kon-
taktu z drugim człowiekiem. Wbrew po-
zorom „współpielgrzymować” to bardzo 
trudne zadanie. Uśmiech po całym dniu 
wcale nie jest łatwym darem dla drugie-
go, ale za to jak cieszy... Dobre słowo 

pod wieczór czy pomoc przy rozłożeniu 
namiotu wydawać się mogą niemożliwo-
ścią, a jednak wcale tak nie jest. W takich 
sytuacjach widać obecność Boga w czło-
wieku, który daje siłę na te właśnie małe 
uczynki, które podnoszą zmęczonych na 
duchu.

Po trzecie, uczestnictwo w pielgrzym-
kowej Eucharystii jest niezapomnianym 
wydarzeniem. Energia, której źródłem 
jest Jezus, tryska z każdego piechura, 
niezależnie od wieku i poziomu zmę-
czenia, pozwalając mu przeżywać mszę 
całym sobą poprzez śpiew, taniec, ale 
też chwilę ciszy i zadumy. Widok tłumu,  

który zgromadził się w konkretnym celu, 
dla konkretnej Osoby, w konkretnym 
miejscu, jest czymś pięknym. Na szlaku 
pielgrzymim msza jest punktem kulmina-
cyjnym każdego dnia. Czy tak też nie po-
winno być w naszym życiu?

Poza tym pielgrzymka jest jedną z nie-
licznych szans, aby w pełni poznać same-
go siebie. Tam, na szlaku, nie ma ciągłych 
telefonów z pracy czy SMS-ów od znajo-
mych, nie ma prania, prasowania, nie ma 
pozostałych obowiązków, które stale od-
ciągają nas od Boga. Tam jesteś tylko Ty 
– zwykły człowiek – i Chrystus, i droga, 
którą przebyć musicie razem, aby zrodzi-
ły się z tego owoce. Rozważania pisma, 
medytacje, konferencje…, a to wszystko 
po to, aby pomóc pielgrzymom odnaleźć 
drogę do Pana. Ale zanim dotrze się do 
Niego, trzeba przejść przez własną du-
szę, na którą często nie zwracamy uwagi 
w gonitwie codzienności.

Ostatnim punktem jest dojście na Ja-
sną Górę. Nie ma słów, by opisać te 
uczucia, które towarzyszą człowieko-
wi, gdy po długiej wędrówce uklęknie 
przed Panią Jasnogórską. Stanąć twarzą  
w twarz z Tą, do której szło się tyle dni…  
Chwila przed obrazem naszej Pani to coś 
więcej niż modlitwa. To bezpośrednie, in-
dywidualne spotkanie z Maryją, na które 
zaproszony jest każdy.

„Kto chociaż raz tego spróbował, nie 
jest w stanie zrezygnować” – mówią piel-
grzymi. Tego, co dokonuje się podczas 
drogi na Jasną Górę, nie można sobie 
wyobrazić. To trzeba przeżyć, aby zro-
zumieć, dlatego zapraszamy wszystkich 
chętnych do pójścia z nami. Szczególnie 
polecamy WAPM, a w niej grupę „poma-
rańczową”. Co roku, 5 sierpnia, ruszamy 
spod kościoła akademickiego na Starym 
Mieście i zmagamy się z różnymi niedo-
godnościami, aby 14 sierpnia dotrzeć pod 
obraz Najświętszej. 

Nie wahaj się. Każdy pielgrzym po-
twierdzi, że warto! 

Pomarańczka

W
ilanow

skie P
om

arańczki, 2012 r.

W
 drodze na Jasną G

órę, 2013 r.
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Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

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

Autor: 
Maciej Lichota

zadanie: Wykonaj polecenia:

a) Uzupełnij treść głównych prawd wiary.

b) Wpisane słowa znajdź i wykreśl. Pozostałe litery, czytane poziomo, utworzą 
rozwiązanie.

1. Jest ………… Bóg. 
2. Bóg jest ……….....…. sprawiedliwym, który za …..........……… wynagradza, 
    a za zło ……......……. . 
3. Są ……...… Osoby Boskie: Bóg …………. , Syn ………. i Duch …………… . 
4. Syn Boży stał się ……………….. i umarł na …………….. dla naszego zbawienia. 
5. …….......…… ludzka jest nieśmiertelna. 
6. ……….......… Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

C Z Ł O W I E K I E M
N Ł A S K A A M K A S
Z C O J C I E C R K Z
Ś W I Ę T Y E D Z A N
T J E D E N I U Y R E
R C B O Ż Y H S Ż Z O
Z S Ę D Z I Ą Z U E R
Y Y D O B R O A C H .

Rozwiązanie: ..................................................................................................................

Wybrała Anna Biesiekierska

Co to jest Caritas? 
Nie interesuje ich wyznanie, kolor skóry czy poglądy polityczne. Pomagają 

wszystkim, którzy tego potrzebują. Pracownicy i wolontariusze Caritas Polska, 
wraz ze wszystkimi darczyńcami, wpierają m.in. osoby niedożywione, niepełno-
sprawnych, ofiary kataklizmów, a także Polaków na Wschodzie.

Jak wynika z opublikowanego rocz-
nego raportu, w  2012 r. Caritas Polska 
wydała na łóżka rehabilitacyjne dla osób 
terminalnie i przewlekle chorych ok.  
1,6 mln zł. To suma wpłat z tzw. 1%. Łóż-
ka są dostępne do wypożyczania w Cari-
tas diecezjalnych.

W ramach pomocy żywnościowej naj-
uboższym mieszkańcom Unii Europej-
skiej Caritas Polska rozdała przeszło  
34 tys. ton artykułów spożywczych  
o łącznej wartości 114,5 mln zł. Żywność 

ta trafiła do 1,5 mln osób w postaci pa-
czek, a placówki Caritas przygotowały 
i wydały ok. 30 mln posiłków, z których 
skorzystało ok. 200 tys. osób.

Ponadto w zeszłym roku równowartość 
ok. 200 tys. zł trafiła do poszkodowanych, 
w wyniku wichur i powodzi, mieszkańców 
Dolnego Śląska, Warmii i Pomorza.

Codziennej pracy zespołów Caritas 
przyświeca wezwanie Jezusa: „Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, mnieście uczynili”.

„Sport 50 plus”
Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza 

wilanowskich seniorów do udziału 
w bezpłatnych zajęciach na pływalni 
w ramach dzielnicowego programu 
„SPORT 50 PLUS”.

Zajęcia rozpoczną się 10 września  
i potrwają do 13 grudnia br. Zapisy już  
2 września, od godz. 8.30, w Wydzia-
le Kultury, Promocji i Sportu (pok. 203)  
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Jednorazowe 
bilety zostaną 
zlikwidowane

Od styczna 2014 r. zlikwidowane 
zostaną bilety jednorazowe – na kon-
ferencji prasowej podał stołeczny Ra-
tusz. Zniknąć mają także bilety trzy-
dniowe oraz 40- i 60-minutowe.

Według urzędu miasta nie cieszyły się 
one popularnością. Zamiast tego pojawią 
się bilety: przesiadkowy – 75-minutowy 
oraz weekendowy, a osoby płacące po-
datek w Warszawie będą mogły skorzy-
stać z dodatkowych ulg.

Planowane ceny nowych biletów wynio-
są: 4,4 zł za bilet 75-minutowy, 28 zł za 
weekendowy oraz 40 zł za bilet dla grup 
do 5 osób.

Posiadacze Karty Warszawiaka będą 
mogli skorzystać z tańszych biletów okre-
sowych. Dzięki niej uzyskają też rabaty w 
instytucjach kultury i ośrodkach sportu.

Czy proponowane zmiany wejdą w ży-
cie? O tym zdecydują radni na sesji Rady 
Miasta.

Kara grzywny  
za nieszczepienie 

dzieci
Ponad 95% rodziców szczepi swoje 

dzieci do 12. roku życia zgodnie z obo-
wiązującym kalendarzem. Co roku od 
szczepień uchylają się rodzice 4 tys. 
dzieci – informuje „Nasz Dziennik”.

Większość niezaszczepionych dzieci to 
te, które ze względów medycznych zosta-
ły z tego obowiązku zwolnione. – Jednak 
w niektórych przypadkach to sami opie-
kunowie podejmują decyzję, często bar-
dzo złą dla rozwoju swej pociechy – pod-
kreśla Jan Bondar z Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego.

Za uchylanie się od szczepień rodzice 
mogą otrzymać karę. Główny Inspektorat 
Sanitarny może nałożyć grzywnę w wy-
sokości do 1500 zł.



8  Nr 236

1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabo-
żeństwo adoracyjne zostanie odprawione 
o godz. 17.00, a po nim procesja euchary-
styczna wokół świątyni. Prosimy ministran-
tów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie 
wspólnoty parafialne o udział w procesji.

2. Dziś witamy ks. Przemysława Śliwińskiego, 
który został skierowany do pracy w naszej 
parafii jako rezydent. Życzymy mu błogo-
sławieństwa Bożego w pełnieniu powierzo-
nych mu obowiązków.

3. Dziś przypada też 74. rocznica wybuchu 
II wojny światowej. W tym dniu w spo-
sób szczególny modlimy się za poległych  
w obronie Ojczyzny.

4. Dziś również, z racji rozpoczynającego się 
nowego roku szkolnego, podczas Mszy św. 
o godz. 11.30, zostaną poświęcone torni-
stry, zeszyty i książki.

5. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego zostaną odprawione według na-
stępującego porządku:

 - dla Gimnazjum nr 116 z Powsinka i Liceum 
Ogólnokształcącego – w poniedziałek,  
2 września, o godz. 9.00;

 - dla szkół podstawowych – we wtorek,  
3 września, o godz. 10.00.

6. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej odbędzie się w środę, po Mszy św. 
o godz. 18.00.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca.

 W czwartek, 5 września, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie zostanie odprawiona o godz. 17.00, 
a po niej Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy 

się o powołania kapłańskie.
 W piątek, 6 września, Msza św. wotywna  

o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zo-
stanie odprawiona o godz. 12.00. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania będzie można 
skorzystać rano i od godz. 16.00, w czasie 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Pra-
gniemy również odwiedzić chorych i osoby 
w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 W sobotę, 7 września, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP będzie spra-
wowana o godz. 7.00, a zaraz po niej nabo-
żeństwo różańcowe.

8. W tym tygodniu, we wtorek – 3 września, 
przypada wspomnienie św. Grzegorza 
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

9.  Zebraliśmy 6362 PLN, za które dzieci z naj-
uboższych rodzin w naszej parafii zostały 
przygotowane do nowego roku szkolnego.

10. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

 - Paweł Piotr Rudnicki, kawaler z parafii pw. 
św. Tadeusza w Warszawie, i Aneta Rumia-
nek, panna z parafii tutejszej – zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobowią-
zany jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

11. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych  
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

 - śp. Wiesławę Halinę Juszczyk,
 - śp. Bolesława Wójcika.
 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXII Niedziela Zwykła – 1 września 2013 r.

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafia.wilanow

- Wydawca 
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 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: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

 

od 11.08.2013 do 8.09.2013
Za wszystkich nauczycieli, 

aby umieli przekazywać umi-
łowanie prawdy i wpajać dzie-
ciom i młodzieży autentyczne 
wartości moralne i duchowe.

Zapraszamy wszystkich członków 
oraz tych, którzy chcą dołączyć do 
wspólnoty modlitewnej, na spotka-
nie Kół Żywego Różańca, które 
odbędzie się w następną niedzielę,  
8 września – o godz. 16.00, w kanonii.

Wyprawki  
dla uczniów

Tradycyjnie już, jak co roku, na-
sza parafia przygotowała wypraw-
ki dla dzieci ze szkół podstawo-
wych oraz młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej. Opieką objęliśmy ponad 
czterdzieścioro dzieci.

Zakupiliśmy niezbędne wyposa-
żenie: zeszyty – cienkie, grube, A-5  
i A-4; bloki rysunkowe A-4 i A-3, tech-
niczne, bloki i zeszyty papierów ko-
lorowych, bibułę, krepinę, długopisy, 
ołówki, temperówki, flamastry, cien-
kopisy, pióra, kredki ołówkowe, świe-
cowe, woskowe, pastele, plastelinę, 
modelinę, glinę, farby akwarelowe, 
plakatowe, farby do malowania na 
szkle, pędzelki, przybory kreślarskie, 
zestawy do geometrii, zakreślacze, 
worki na kapcie, tenisówki, stroje na 
w-f, piórniki, tornistry, plecaki, okład-
ki, plany lekcji.

W imieniu naszych podopiecznych 
wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. 

ks. proboszcz i wolontariusze  
parafialnego zespołu Caritas


