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PIERWSZE  
CZYTANIE
Iz 49,3.5-6

Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, Izra-
elu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się  
w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. 

A teraz przemówił Pan, który mnie 
ukształtował od urodzenia na swego Słu-
gę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgro-
madził Mu Izraela. 

A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą 
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i spro-
wadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, 
aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 
ziemi.

PSALM  
RESPONSORYJNY

Ps 40,2.4ab.7-10
REFREN: 
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej 
ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, 
mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość 
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, 
o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE  
CZYTANIE
1 Kor 1,1-3

Paweł, z woli Bożej powołany na aposto-
ła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do 
Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, któ-
rzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie 
i powołani do świętości wespół ze wszyst-
kimi, którzy na każdym miejscu wzywają 
imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chry-
stusa!

ŚPIEW   
PRZED EWANGELIĄ

J 1,14.12b
Słowo stało się ciałem i zamieszka-

ło między nami. Wszystkim, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi  
Bożymi.

EWANGELIA
J 1,29-34

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzące-
go ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. To jest Ten,  
o którym powiedziałem: Po mnie przyj-
dzie Mąż, który mnie przewyższył godno-
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ścią, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się ob-
jawił Izraelowi. 

Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Du-
cha, który jak gołębica zstępował z nieba 
i spoczął na Nim. 

Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, 
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, po-
wiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i spoczywającego 
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadec-
two, że On jest Synem Bożym.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
Pan Jezus i św. Jan Chrzciciel byli ze 

sobą spokrewnieni. I choć byli rodziną, to 
jednak przede wszystkim łączyła ich ze 
sobą misja zbawienia.

Jan Chrzciciel widzi Jezusa w perspek-
tywie historii zbawienia, a siebie jako słu-
gę Bożego. Nazywa Go imionami, które 
wyrastają z proroctw Starego Testamen-
tu. I tak określa Go jako Baranka pas-
chalnego, którego krew chroniła domy 
Izraelitów. Dalej nazywa pokornym Sługą 
Jahwe z Księgi Izajasza. Sługą Jahwe, 
w którego ranach jest nasze zdrowie.  
I wreszcie mówi o wytęsknionym Poma-
zańcu (gr. Christos), Synu Bożym, na któ-
rym spoczywa Duch Boży.

Każde z tych określeń objawia nam 
jakąś prawdę o Zbawicielu. Każdy z nas 
jest wezwany do dawania świadectwa  
o Zbawicielu na wzór św. Jana Chrzciciela.

Byśmy mogli wypełnić tę misję, Pan 
Jezus karmi nas swoim Ciałem. To jest 
chleb pełen mocy Ducha Świętego. On 
umacnia nas do oddawania życia dla 
Boga.

Stańmy dziś przed Panem z sercem 
czystym i otwartym, abyśmy mogli je na-
pełnić Jego mocą, siłą Miłości.

ks. dr Michał Dubicki

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.
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ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW – BŁ. JAN PAWEŁ II
Już wkrótce zostanie ogłoszony świętym. Aby przygotować się duchowo, 

bądźmy z Nim w łączności poprzez czytanie i zagłębianie się w treści, które do 
nas kierował po to, abyśmy świadomie wzrastali w wierze, idąc za Chrystusem 
drogami Ewangelii.

Pierwsza encyklika:  
„Redemptor hominis” 

/fragment/
Ludzki wymiar Tajemnicy 

Odkupienia
Człowiek nie może żyć bez miłości. 

Człowiek pozostaje dla siebie istotą nie-
zrozumiałą, jego życie jest pozbawione 
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 
nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie do-
tknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli 
nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.  
I dlatego właśnie Chrystus – Odkupiciel, 
jak to już zostało powiedziane, „objawia  
w pełni człowieka samemu człowiekowi”.

To jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić 
– ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. 
Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą 
wielkość, godność i wartość swego czło-
wieczeństwa...

(...) Człowiek, który chce zrozumieć 
siebie do końca – nie wedle jakichś tylko 
doraźnych, częściowych, czasem po-
wierzchownych, a nawet pozornych kry-
teriów i miar swojej własnej istoty – musi 
ze swoim niepokojem, niepewnością,  
a także słabością i grzesznością, ze swo-
im życiem i śmiercią przybliżyć się do 
Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść  
z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, 
zasymilować całą rzeczywistość Wciele-
nia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć.

Jeśli dokona się w człowieku ów do-
głębny proces, wówczas owocuje on nie 
tylko uwielbieniem Boga, ale także głę-
bokim zdumieniem nad sobą samym. Ja-
kąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy 
człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak 
potężnego Odkupiciela [por. hymn Exsul-
tet z wigilii wielkanocnej], skoro Bóg „Syna 
swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, 
człowiek, „nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne” [por. J 3,16].

Właśnie owo głębokie zdumienie wobec 
wartości i godności człowieka nazywa się 
Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa 
się też chrześcijaństwem. Stanowi o po-
słannictwie Kościoła w świecie – również, 
a może nawet szczególnie – „w świecie 
współczesnym”. Owo zdumienie, a za-
razem przeświadczenie, pewność, która  
w swym głębokim korzeniu jest pewnością 
wiary, ale która w sposób ukryty ożywia 
każdą postać prawdziwego humanizmu – 
pozostają najściślej związane z Chrystu-
sem. Ono wyznacza zarazem Jego miej-
sce. Jego – jeśli tak można się wyrazić 
– szczególne prawo obywatelstwa w dzie-

jach człowieka i ludzkości. Kościół, który 
nie przestaje kontemplować całej tajemni-
cy Chrystusa, wie z całą pewnością wiary, 
że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż 
nadało człowiekowi ostateczną godność  
i sens istnienia w świecie, sens w znacznej 
mierze zagubiony przez grzech. I dlatego 
też to Odkupienie wypełniło się w tajem-
nicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż  
i śmierć do zmartwychwstania.

Jest to podstawowe zadanie Kościoła 
we wszystkich epokach, a w szczegól-
ności w epoce naszej, aby skierowywał 
wzrok człowieka, aby skierowywał świa-
domość i doświadczenie całej ludzkości w 
stronę tajemnicy Chrystusa, aby pomagał 

wszystkim ludziom obcować z głębią Od-
kupienia, która jest w Jezusie Chrystusie.

Przez to samo dotykamy równocześnie 
największej głębi człowieka: ludzkich serc, 
ludzkich sumień, ludzkich spraw.

        
Niech te słowa pozostaną w naszych 

sercach i umysłach, wydając owoce.
Opracowanie: M. J.

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Pań-
stwo zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś ko-
lekcję e-booków, czyli książek elektronicz-
nych, które za darmo – w formacie PDF – 
można pobierać na swoje komputery oraz 
innego rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana 
Pawła II czy Benedykta XVI, „Kazania sej-
mowe” ks. Piotra Skargi, a także wiele dzieł  
z klasyki polskiej literatury. Biblioteka na-
sza jest sukcesywnie rozbudowywana.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Świadomość obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana w czasie przeistocze-
nia z pewnością jest dla nas punktem szczytowym Mszy św. Modlitwę eucharystyczną wień-
czy myśl o Chrystusie, przez którego Ojciec stale stwarza dobra natury, uświęca je, ożywia, 
błogosławi i udziela ludziom. Cześć oddawana Bogu przez Jezusa w Duchu Świętym na za-
kończenie modlitwy eucharystycznej stanowi ukoronowanie ofiary eucharystycznej.

Z Chrystusem docieramy przed oblicze Ojca. Z Chrystusem, który upoważnił i uzdolnił nas do skła-
dania „Ofiary czystej, świętej i doskonałej”. Bogu Ojcu możemy teraz złożyć prawdziwą Ofiarę: „Chleb 
życia wiecznego” i „Kielich wiekuistego zbawienia”. Kapłan podnosi patenę z Hostią i kielich z Krwią, 
widoczne znaki uwielbienia Ojca, ukazując Mu doskonałą Ofiarę składaną na chwałę Jego imienia i 
dla zbawienia świata. Niech nastąpi pojednanie między nami, grzesznikami, a Bogiem – uosobioną 
Świętością. Celebrans zaprasza nas, byśmy włączyli się w to uwielbienie.

Przez chrzest zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno Ciało. Eucharystia urzeczywistnia to we-
zwanie: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? 
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto 
my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 16-17).

Ojciec dał światu Syna. W swej Ofierze na krzyżu Syn zgładził w swym Ciele grzechy nas 
wszystkich. Teraz w tym samym Ciele, powstałym ze zmarłych, przywodzi nas, jako jedno Ciało 
przed Ojca i mówi: „To na Twą cześć i chwałę”. Ojciec widzi Syna tylko tak, jak i my możemy Go 
zobaczyć, czyli odzianego w nasze ciało, w Jego ukrzyżowanym, a teraz zmartwychwstałym 
Ciele. Widząc swego Syna, widzi również i nas – Ciało mistyczne Syna. Ojciec woła: „Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie!”. Cały świat zostaje pojednany z Bogiem.  
To właśnie wydarza się podczas Mszy św. Stajemy w naszej ostatecznej przyszłości.

„Właśnie dlatego, że uczestniczymy w jednym chlebie, stajemy się wszyscy jednym ciałem Chry-
stusa, jedną krwią i członkami jednych ludzi, stawszy się uczestnikami jednego ciała Chrystusa” 
(św. Jan Damasceński). W tym momencie Chrystus czyni to, co uczynił i co czyni na wieki: ofiarowuje 
Ojcu siebie całego – swoje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, wraz z nami – Kościołem. Oto nasza komu-
nia w ofierze Chrystusa.

Odcinek 45:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Modlitwa eucharystyczna 
– DOKSOLOGIA, czyli UWIELBIENIE,  
  akt oddania czci Bogu

Pochwała stanowi doskonałe podsumowanie 
tego, co wspominaliśmy (anamnezy) i o co pro-
siliśmy (epiklezy). Tak zawsze wygląda struktura 
modlitwy chrześcijańskiej: wspominając dzieła 
Boga, prosimy Go o to, czego pragniemy, i koń-
czymy, wychwalając Go.

Na koniec modlitwy eucharystycznej kapłan, 
trzymając Ciało i Krew Chrystusa podniesione, 
wypowiada słowa uwielbienia Boga: „Przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, To-
bie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności 
Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, 
przez wszystkie wieki wieków”. Modlitwę tę 
nazywamy doksologią. To uroczysta formuła wy-
sławiająca wielkość i wspaniałość Boga, pochwa-
ła, uwielbienie Boga za dzieła dokonane przez 
Niego w Chrystusie. We wszystkich modlitwach 
eucharystycznych brzmi ona jednakowo. Słowa te 
wypowiada, recytując lub śpiewając, sam kapłan, 
a my odpowiadamy: „Amen”. W ten sposób po-
twierdzamy ogłoszoną przez celebransa prawdę.

Doksologia kończy modlitwę eucharystycz-
ną. Sam termin pochodzi od greckiego słowa 
doxa – chwała, cześć oraz logos – słowo. Jest to 
modlitwa, w której wyrażamy uwielbienie Boga – 
Trójcy Przenajświętszej, prawdę, że dzieło zba-

wienia człowieka jest działaniem Jednego Boga 
w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Święte-
go. Jest oddaniem Trójcy Świętej czci i chwały 
przez wiernych uczestniczących w Eucharystii. 
Dokonujemy tego uwielbienia „przez Chrystusa, 
w Chrystusie i z Chrystusem”, w jedności Ducha 
Świętego, na chwałę Boga Ojca. Modlitwa ta 
wymaga, abyśmy wszyscy obecni na Mszy 
św. słuchali jej z czcią i w ciszy.

Każda Eucharystia „jest sposobnością, 
aby (…) dziękować Stwórcy za niezliczo-
ne dary, wielbiąc Go przez Chrystusa,  
z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności 
Ducha Świętego”. Dzięki temu chrześci-
jańska wspólnota uświadamia sobie na 
nowo, że wszystko zostało stworzone 
przez Chrystusa (por. Kol 1,16; J 1,3) oraz 
że w Nim – który przyszedł jako sługa, aby 
przyjąć i odkupić nasze człowieczeństwo 
– wszystko zostało na nowo zjednoczone  
(por. Ef 1,10), aby stać się ofiarą złożoną 
Bogu Ojcu, z którego wszystko bierze 
początek i życie. Potwierdzając na koniec 
swoim „Amen” doksologię eucharystyczną, 
lud Boży kieruje spojrzenie wiary i nadziei 
ku przyszłości eschatologicznej, kiedy 
to Chrystus przekaże królowanie Bogu  
i Ojcu..., „aby Bóg był wszystkim we wszyst-
kich” (por.1 Kor 15, 24.28). /bł. Jan Paweł II, 
list apostolski „Dies Domini”, 1998 r., nr 42/

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący 
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć 
i chwała, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen”

Modlitwy eucharystyczne kończą się właśnie 
tym uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej. Jest to 
chrześcijańskie wyznanie wiary w Trójcę Świę-
tą, przeżycie jedności w Duchu Świętym, który 
zespala wszystkich ochrzczonych w jedno Ciało 
Chrystusa (por 1 Kor 12,13). Wyraża się tu jed-
ność całego Kościoła świętego i jego świadome 
uczestniczenie w świętych tajemnicach Mszy św.

Treść doksologii opiera się na tekście Mszy 
św. zawartej w Tradycji św. Hipolita Rzymskie-
go. Tak jak wiele innych tekstów liturgicznych, 
ma ona swoje korzenie u św. Pawła: „Składam 
dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za 
was wszystkich” (Rz 1,1); „Wszystko [czyńcie]  
w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez 
Niego” (Kol 3,17).

Słowa te nasuwają również skojarzenie  
z fragmentem Listu do Rzymian, w którym św. Pa- 
weł pisze: „O głębokości bogactw, mądrości  
i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyro-
ki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem 
poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? 
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem 
otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez 
Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała 
na wieki! Amen” (Rz 11, 33-36).

Zdumiewające są wszystkie dzieła Boga. 
Niepojęte jest to, że cała Trójca Święta zaanga-
żowała się dla zbawienia człowieka. Być może 
są to właśnie najodpowiedniejsze określenia 
wobec Bożych dzieł – niepojęte i budzące zdu-
mienie.

Św. Ingnacy Loyola zalecał odbywającym 
ćwiczenia duchowe rozważanie tajemnicy, któ-
rą nazywał: „Naradą Trójcy Świętej”. Polecał, 
aby wyobrażać sobie rozmowę Ojca, Syna  
i Ducha Świętego dotyczącą sposobu odku-
pienia człowieka. Jezus Chrystus wypełnił plan 
zbawienia, to Jego posłał Ojciec, aby wypełnił 
wolę Trójjedynego Boga. Wszystko, co uczynił, 
było realizacją odwiecznych zamiarów Stwórcy. 
W Chrystusie spełniło się marzenie Boga, aby 
ludzkość odzyskała utracone życie. Dlatego 
przez Niego, z Nim i w Nim oddajemy cześć  
i chwałę Ojcu Wszechmogącemu w jedności 
Ducha Świętego.

Gest podnoszenia pateny z konsekrowaną 
Hostią i kielicha z Krwią Chrystusa to najstar-
szy gest w sprawowaniu Eucharystii, mający 
największe znaczenie. Ma on na celu nie tyle 
ukazanie nam Świętych Postaci, co przede 
wszystkim jest ruchem ofiarniczym. Kapłan  
w imieniu całego Kościoła „przedstawia” Bogu 
Ojcu zbawczą Ofiarę Jego Syna, Jezusa Chry-
stusa. Równocześnie następuje oddanie czci 
całej Trójcy Przenajświętszej.

Jaką prawdę wiary wyrażamy w tym momen-
cie? Co oznacza modlitwa: „Przez Chrystusa,  
z Chrystusem i w Chrystusie”? Oznacza jedyną 
drogę, którą dojdziemy do Boga Ojca! Dlatego 
też przez Niego, z Nim i w Nim, „w jedności 
Ducha Świętego” składamy Bogu Ojcu ofiarę, 
której celem jest uwielbienie. Uwielbiamy Go  
w najbardziej doskonały sposób, do jakiego je-
steśmy zdolni:
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Przez Chrystusa
Poprzez mękę, zmartwychwstanie i wniebo-

wstąpienie Chrystus stał się jedynym Pośredni-
kiem między Ojcem a nami i przez Niego wy-
chwalamy Ojca. „Przez Chrystusa” oznacza 
pośrednictwo Chrystusa między Bogiem Oj-
cem a człowiekiem. „Albowiem jeden jest Bóg, 
jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek, Chrystus Jezus” (1Tm 2,5). Przez Nie-
go może człowiek dotrzeć do Boga Ojca. „Nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze 
Mnie” – mówił Jezus do uczniów (J 14,6). Przez 
Chrystusa Bóg mówi do człowieka i przez Chry-
stusa człowiek mówi do Boga.

Przez Chrystusa zostaliśmy odkupieni. Przez 
Chrystusa Ojciec objawił nam swoją nieskoń-
czoną miłość i miłosierdzie oraz obdarzył nas 
nimi. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”  
(J 15,9). On nas ukochał niezmierzoną miłością 
Ojca i pokazał nam, co znaczy prawdziwa mi-
łość. Właśnie przez życie Jezusa, Jego miłość 
i działanie Ojciec został najbardziej uwielbiony  
i ciągle jest uwielbiany!

 
Z tego powodu św. Paweł, pełen radości, 

wzywa nas: „Z radością dziękujcie Ojcu, 
który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele 
świętych w światłości. On uwolnił nas spod 
władzy ciemności i przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna, w którym mamy 
odkupienie – odpuszczenie grzechów.  
On jest obrazem Boga niewidzialnego – 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone:  
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty 
widzialne i niewidzialne... Wszystko przez 
Niego i dla Niego zostało stworzone, On 
jest przed wszystkim i wszystko w Nim 
ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Ko-
ścioła. On jest Początkiem, Pierworodnym 
spośród umarłych, aby sam zyskał pierw-
szeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem 
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia  
i aby przez Niego znów pojednać wszystko 
z sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebio-
sach, wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża”                          /Kol 1, 12-20/.
 
Jezus Chrystus czynił i czyni wszystko dla 

chwały Ojca! „A o cokolwiek prosić będziecie w 
imię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony 
chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie bę-
dziecie w imię Moje, Ja to spełnię” (por. J 14, 
13-14).

Z Chrystusem
Z Nim, gdyż Chrystus jest prawdziwym czło-

wiekiem, przewodniczy ludzkiemu zwróceniu 
się do Boga. Wprowadza nas w swoją relację 
z Ojcem. Wyrażenie: „z Chrystusem” ma na 
celu zaakcentowanie, że jest to wspólna ofiara. 
Przede wszystkim Jezusa, ale i moja osobista, i 
całej modlącej się wspólnoty. Ale to On jest Je-
dynym i Wiecznym Kapłanem Nowego Przymie-
rza. Wyrażenie to oznacza także, że z Bogiem 
Ojcem uwielbiony jest Syn Boży, który na równi 
stoi z Ojcem.

Jezus jest Głową Kościoła, Panem całej 
ludzkości! Jezus żyje „z nami”. Jeżeli także my 

będziemy „żyli z Nim”, to znaczy, że poświęci-
my się Jego Sercu, to całym naszym życiem 
będziemy się przyczyniać do uwielbienia Ojca.  
Co więcej, Jezus żyje w nas: dlatego powinniśmy 
razem z Nim myśleć, mówić i działać, pozwolić 
Mu się prowadzić, podarować Mu nasze serca. 
Przyjąć Jego miłość! Z Jezusem, z Jego siłą,  
z Jego miłością możemy i śmiemy także i my 
stać się żywą chwałą Boga, Ojca!

W Chrystusie
W Wieczerniku Jezus, obejmując wzrokiem 

swoich uczniów, modlił się do Ojca w niebie za 
rodzący się Kościół: „Ojcze Święty, zachowaj 
ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak 
jak My stanowili jedno... Nie tylko za nimi pro-
szę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie; aby i oni 
stanowili w Nas jedno; aby świat uwierzył, żeś 
Ty mnie posłał” (J 17, 11.20-21).

W „ośrodku” wiary chrześcijanina znaj-
duje się Jezus Chrystus. Nasza wiara 
oznacza całkowite zawierzenie Chrystu-
sowi jako Nauczycielowi i Mistrzowi. Jest 
osobowym spotkaniem człowieka z Bogiem  
w Jezusie Chrystusie. Jednocześnie stano-
wi wezwanie do naśladowania Chrystusa, 
zaproszenie do udziału w życiu Kościoła,  
w którym człowiek przez Eucharystię i inne 
sakramenty oraz w modlitwie i realizacji 
przykazania miłości spotyka się z Bogiem, 
aż do spotkania w tajemnicy swojej śmierci. 
Właśnie przez Chrystusa, z Chrystusem  
i w Chrystusie.

Wyrażenie: „w Chrystusie” oznacza, że Bóg 
Ojciec otrzymuje uwielbienie w Synu. Podkreśla 
też, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, a my 
wszyscy – Jego członkami. Oznacza zjedno-
czenie nas, wiernych, w Chrystusie przez Łaskę. 
W tych słowach możemy też odczytać delikatne 
przypomnienie, że powinniśmy zawsze uczest-
niczyć we Mszy św. w stanie łaski, to znaczy go-
towości do przyjęcia Chleba eucharystycznego, 
który za chwilę będzie dla nas łamany, aby nas 
nakarmić.

Razem z kapłanem zanosimy na Mszy św. 
modlitwę o jedność wszystkich wierzących: 
„Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Two-
jego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali 
się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”. 
A także: „O dobry Ojcze, zjednocz ze sobą 
wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym 
świecie”. Odmawiamy te modlitwy na krótko 
przed przyjęciem Chrystusa w Komunii Świętej. 
Wszyscy przyjmujący Go, nie tylko w naszej 
świątyni, ale we wszystkich świątyniach świata, 
w tym momencie spotykamy się w Chrystusie, 
niezależnie od narodowości, koloru skóry, miej-
sca zamieszkania.

Prawdę tę znakomicie wyraża nasza 
pieśń eucharystyczna: „Jak ten chleb, co 
łączy złote ziarna, tak niech miłość Twoja 
złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy 
kropel wiele, tak nas, Chryste, w swoim 
złącz Kościele”. Pieśń ta znakomicie 
pokazuje, co stanowi podstawę naszej 
jedności w wierze: to Chrystus, Syn Boży, 
Bóg – Człowiek, który przyszedł na ziemię 
dla naszego zbawienia i pozostał z nami 
w Eucharystii. On jest naszym pokarmem  

na drodze do Domu Ojca. Jesteśmy Jego 
ludem, staliśmy się Kościołem, uczest-
nikami Jego Ciała i Krwi, dopóki razem  
z Nim nie dojdziemy do końca drogi.

„My w Chrystusie i Chrystus w nas” – oto 
największa tajemnica Boskiego życia w nas!  
Św. Paweł aż 138 razy użył w swych listach 
określenia: „w Chrystusie”. „Żyjecie zaś dla Boga 
w Chrystusie Jezusie!” (Rz 6,11). „Teraz jednak 
dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma 
już potępienia” (Rz 8,1). „Bogu mojemu dziękuję 
wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie 
Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzboga-
ceni we wszystko” (1 Kor 1,4n). „Radujcie się  
w Panu!” (Flp 3,1).

W określeniach: „w Chrystusie”, „w Panu”  
św. Paweł zawarł całą tajemnicę odkupienia, 
całą swoją miłość do Chrystusa, co więcej – całą 
tajemnicę swojego życia z Chrystusem! On żył 
w najściślejszej więzi z Jezusem, był włączony  
w Jego mistyczne Ciało, tak jak członek należący 
do całego ciała. Stąd wypłynęła Jego najściślejsza, 
osobowa wspólnota życia i miłości z Chrystusem 
– przez Chrystusa z Ojcem i Duchem Świętym! 
Ponieważ św. Paweł tak bardzo był „w Chrystu-
sie”, jego życie stało się ciągłym uwielbieniem 
Boga, chociaż na początku Go prześladował. „Ale 
to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu 
na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet 
wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyż-
szą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 
mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego  
i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa  
i znalazł się w Nim” (Flp 3, 7-9).

Całe życie Jezusa było uwielbieniem Boga. 
Kto trwa w Chrystusie, doświadcza Jego mi-
łości i z niej żyje; co więcej, odwzajemnia się 
z całego serca swoją miłością. Ona objawia 
się w czasie, który darowujemy Jezusowi na 
modlitwie, w częstym uczestniczeniu we Mszy 
św., w prawdziwej miłości do bliźnich. Urzeczy-
wistniając miłość do Jezusa poprzez miłość do 
siebie nawzajem i do innych bliźnich, stajemy 
się bardziej „w Jezusie Chrystusie”. Wszelkie 
nasze dzieła i czyny wypływające z miłości 
wysławiają Boga.

„Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący  
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć 
i chwała, przez wszystkie wieki wieków”

Uwielbienie Boga Ojca dokonuje się „w jed-
ności Ducha Świętego”. Duch Święty pozwala 
przekraczać granice stawiane przez ludzi,  
a nade wszystko ten mur, którym człowiek od-
grodził się od Boga. Wyrażenie: „w jedności Du-
cha Świętego” można też tłumaczyć: „w Koście-
le”, gdyż on jest jednością Ducha Świętego, na 
przekór ludzkim podziałom i niezgodzie. Duch 
Święty mieszka w Kościele, uświęca go i daje 
nam odczuć swoją bliskość przez dary, których 
nam udziela.

Wyrażenia: „w Chrystusie”, „w jedności 
Ducha Świętego” wskazują na jedno i to 
samo wszechogarniające Boskie źródło, 
skąd bierze się uwielbienie Ojca; jedno 
widziane w relacji do Chrystusa, którego 
Ciałem są odkupieni, drugie w relacji do 
Ducha, którego tchnienie ich napełnia.
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Uwielbienie Boga w doksologii końcowej jest 
więc uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej, czyli 
Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu 
Świętym. Doksologia nie akcentuje równości 
Osób, lecz opowiada o Boskim prowadzeniu 
ekonomii zbawienia, które dokonuje się we 
współdziałaniu Osób Syna i Ducha Świętego.

Jesteśmy namaszczeni przez Chrystusa

Nazywamy się chrześcijanami. Tak w Antio-
chii nazwano pierwszych wyznawców Chrystu-
sa. Grecki termin Christianos, wywodzący się 
od słowa Christos, oznaczał ucznia lub zwo-
lennika Chrystusa. Sami chrześcijanie między 
sobą nazywali się braćmi, uczniami, wiernymi, 
jak to mamy zapisane w Dziejach Apostolskich 
(por. Dz 11,26). Nazwa „chrześcijanie”, nadana 
uczniom Chrystusa przez Rzymian, przyjęła się 
jednak. Oznacza ona, że jesteśmy Chrystusowi, 
nie tylko w tym sensie, że jesteśmy wyznawca-
mi Chrystusa, ale jesteśmy Jego własnością. 
Jesteśmy w głębokim sensie z Nim zjednoczeni.

Św. Grzegorz z Nyssy, u początków hi-
storii Kościoła, napisał do współczesnych 
mu chrześcijan: „Skoro zatem Boża dobroć 
udzieliła nam najwspanialszego, najbar-
dziej Boskiego imienia, tak iż zaszczyceni 
imieniem Chrystusa nazywamy się chrze-
ścijanami, trzeba, abyśmy w sobie samych 
ukazali wszystko, co imię to oznacza; 
abyśmy nie nazywali się niesłusznie chrze-
ścijanami, lecz by życie nasze dawało świa-
dectwo, że jesteśmy nimi rzeczywiście”. 

/z traktatu „O doskonałości chrześcijań-
skiej”, Liturgia Godzin, cz. III, s. 320/

Pierwszym momentem, przez który wchodzi-
my we wspólnotę z Chrystusem, jest sakrament 
chrztu. Obmywa nas woda, która jest znakiem 
strumienia łaski, przez którą Bóg przyjmuje nas 
jako swoje dzieci. Dzieje się to mocą zbawczej 
ofiary Chrystusa, który za nas oddał się z mi-
łością, ofiarował samego siebie, abyśmy w Nim  
i przez Niego odzyskali godność dzieci Bo-
żych. Bóg w Chrystusie przyjął ludzką naturę, 
z jej cierpieniem, bólem, wziął na siebie udział  
w naszym ludzkim losie, dlatego mamy w Nim, 
jak mówi św. Paweł, „śmiały przystęp do Ojca”  
(por. Ef 2,18).

Gdy dorastamy, nasza więź z Chrystusem 
rozwija się i umacnia. Bardzo ważny moment 
tego dorastania w Chrystusie i z Chrystusem 
wyznacza dzień, w którym dzięki I Komunii 
Świętej możemy w pełni uczestniczyć we Mszy 
św., tzn. przyjmować Chrystusa do serca, sta-
wać się niejako jednością z Nim. Wejść w pełni 
w Jego zbawczą tajemnicę to znaczy mieć 
również udział w Jego męce, śmierci i zmar-
twychwstaniu. Dzięki takiemu wejściu w życie 
Chrystusa otrzymujemy łaskę przemiany, poko-
nywania grzechu i słabości.

Bardzo ważne jest, aby naprawdę zaprzy-
jaźnić się z Chrystusem już w dzieciństwie, aby 
ta przyjaźń dorastała w młodości i stanowiła 
podporę wieku dojrzałego. Przyjaźń ta umacnia 
nas i pomaga przetrwać trudne chwile, podno-
si z upadku. Jej podstawą jest przyjmowanie 
Komunii Świętej, modlitwa, czyli osobista 
rozmowa z Jezusem. Komunia Święta, którą 

przyjmujemy, oznacza, że jesteśmy zaproszeni 
do zmartwychwstania razem z Chrystusem, po-
konywania grzechu i śmierci. Mamy więc udział 
w zwycięstwie Chrystusa, a Jego Pascha, czyli 
Jego przejście od śmierci do życia, staje się jed-
nocześnie naszą Paschą.

Możemy więc dziś powiedzieć, że gdy przyj-
mujemy Chrystusa na Mszy św., Jego Ciało 
i Krew żywi i umacnia, oczyszcza nasze czło-
wieczeństwo, napełnia je, powoduje wzrost. To 
Chrystus wchodzi w człowieczeństwo każdego 
człowieka, który się przed Nim otwiera, przyj-
muje Go w Komunii. Przez udział w Eucharystii 
człowiek ciągle od nowa zrasta się z Chrystu-
sem, wrasta w Niego, umacnia się w Nim i dzięki 
Niemu otrzymuje ciągle nowe siły i nowe życie. 
Karmiąc się i wzrastając w Chrystusie, tworzymy 
Kościół, wspólnotę tych, którzy są uczestnikami 
Ciała i Krwi Chrystusa, aż dojdziemy razem do 
końca drogi, którą przemierzamy razem z Nim, 
w Nim i przez Niego.

Chrystus zapewnił nas: „Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja  
w nim” (J 6,56). Kiedy więc w czasie Mszy 
św. wołamy: „Przez Chrystusa, w Chrystusie  
i z Chrystusem” wyznajemy wiarę, że Jezus 
Chrystus jest jedynym i prawdziwym Zbawicie-
lem świata i człowieka, że jest pełnią objawienia 
się Boga ludziom, że dzięki Niemu możemy 
mówić, iż objawił się nam Trójjedyny Bóg, że 
On, Jezus Chrystus, objawia nam miłość Boga 
do każdego człowieka. To w Jezusie Chrystusie 
zaczęło się w pełni realizować zapowiedziane  
w Starym Testamencie Królestwo Boże.  
To w Nim dokonuje się osobowe spotkanie Boga 
z człowiekiem i człowieka z Bogiem.

Jezus w Eucharystii obdarza mnie miłością, 
a ja jestem powołany, aby odpowiedzieć na tę 
miłość, tzn. oddać się Mu całkowicie. Tym, co 
sprawia naszą łączność z Chrystusem, jest moc 
Ducha Świętego, Jego dary, które otrzymujemy 
na każdej Mszy św. Przynosimy na nią nie tylko 
nasze dobre czyny, naszą świętość, ale przy-
nosimy także nasze cierpienia, krzyże, nasze 
wysiłki, niejednokrotnie niedoskonałe. Chrystus 
w Eucharystii nie jest przecież jedynie Chle-
bem Aniołów, przede wszystkim jest Chlebem 
potrzebnym słabemu człowiekowi. Przynosimy 
więc siebie samych jako dar Bogu, jako wyraz 
wdzięczności za miłość, jaką okazuje nam  
w Jezusie Chrystusie. Dlatego też każdą modli-
twę w czasie sprawowania Mszy św. kończymy 
wezwaniem: „Przez Chrystusa, Pana naszego”.

O Chrystusie powiedział nam św. Jan Ewan-
gelista, że On wie wszystko, co jest w człowie-
ku, zna człowieka lepiej, niż człowiek mógłby 
poznać samego siebie. Jezus wie, „co się  
w człowieku kryje” (J 2,25).

Od początku swego „urzędowania” bł. Jan 
Paweł II głosił katechezę, w której wyjaśniał, 
co to znaczy: „Przez Chrystusa, w Chrystu-
sie, z Chrystusem”. Już podczas pierwszej 
homilii w dniu inauguracji pontyfikatu wołał: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej 
władzy otwórzcie granice państw, ustrojów 
ekonomicznych i politycznych, szerokich 
dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie 
lękajcie się! Chrystus wie, <co jest w czło-
wieku>. Tylko On to wie!”. Prawdę: „Czło-
wieka nie można do końca zrozumieć bez 

Chrystusa” najpełniej przekazał Kościołowi  
w encyklice „Redemptor hominis” („Odkupi-
ciel człowieka”).

Bądźmy obecni przez Chrystusa, z Chry-
stusem i w Chrystusie

Doksologia to oddanie chwały Bogu Ojcu. 
Nasze życie ma być także doksologią, ży-
jemy ku chwale Boga. Nasze życie ma być 
przez, z i w Chrystusie oraz w jedności Ducha 
Świętego. Nasze „Amen” wyraża nasz udział  
w powszechnym kapłaństwie Chrystusa na 
mocy chrztu. Wypowiedzmy je świadomie, 
mocno, z głębi serca. To nasze „tak” powiedzia-
ne Bożej miłości, zgoda na spełnianie się woli 
Bożej w naszym życiu.

Pozwólmy tej wielkiej miłości Jezusa przenik-
nąć nasze serca. To jest miłość aż do końca, aż 
do ofiary ze swego życia, aż do przelania krwi 
– za każdego z nas i za wszystkich, za których 
teraz się modlimy.

Módlmy się o uzdrowienie naszych serc  
z pychy i egocentryzmu. Jeśli przyjmujemy sa-
krament miłości, jakim jest Eucharystia, prośmy 
nie tylko w swoich sprawach, ale uczmy się od 
Nauczyciela ofiarnej postawy wobec każdego, 
kto staje na naszej życiowej drodze.

Kiedy kapłan trzyma konsekrowaną Hostię  
i kielich w górze, uwielbiajmy Jezusa i dziękujmy 
Mu. Ofiarujmy Jezusa Ojcu za wszystkie sprawy, 
które leżą nam na sercu, prośmy o przebacze-
nie grzechów, o nawrócenie, o pokój, za żywych 
i za zmarłych, których przed Ojcem wymieniamy 
po imieniu. Módlmy się za wszystkich, których 
pragniemy Bogu polecać. Niech Bóg obdarzy 
ich swoją miłością, łaską i siłą. Jego miłość  
i dobroć nie mają granic.

Ojcze, prosimy Cię,  
abyś pozwolił nam zrozumieć,
że na Mszy św. spotykamy się  
z Twoim Jedynym Synem, 
w którym żyjemy, poruszamy się  
i mamy swe istnienie;
że przez Niego, z Nim i w Nim
narodziliśmy się i nadal żyjemy po to,
by Ci oddawać wszelką cześć i chwałę.
Jezu Chryste, chwalimy i wielbimy Cię, 
nasz Zbawicielu,
bo przez chrzest i bierzmowanie
włączyłeś nas w Twoje święte Ciało, Kościół.
W Eucharystii wzmacniasz więź miłości  
i pokoju.
Nasze życie niech będzie uwielbieniem Ojca,
który jest w niebie i pomaga nam do 
zbawienia.
Amen.

Panie, przymnóż nam wiary.

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko
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dzie legitymował się identyfikatorem ze 
zdjęciem zawierającym imię, nazwisko, 
numer dowodu osobistego. W razie po-
trzeby potwierdzenia tożsamości ankie-
tera można dzwonić na numer infolinii 
19115.

Mieszkańcy proszeni są o udostępnia-
nie ankieterom altanek i innych punktów, 
skąd odbiera się odpady.

Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Konkursy na hymn i logo Światowych 
Dni Młodzieży w 2016 r.

15 stycznia, w czasie konferencji prasowej w Pałacu Arcybiskupów Krakow-
skich, ogłoszono konkursy na hymn i logo Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie. Tekst i muzyka hymnu oraz projekt logotypu mają służyć wzmocnieniu 
więzi uczestników wydarzenia oraz je promować.

Zarówno hymn, jak i logo powinny oddawać rangę i ideę Światowych Dni Młodzieży, 
zawierać ich przesłanie wynikające z teologii Bożego Miłosierdzia oraz ilustrować ha-
sło ŚDM Kraków 2016: „Błogosławieni Miłosierni”.

Dla autorów zwycięskich projektów przewidziano nagrody finansowe. Prace konkur-
sowe należy przesyłać na adres Komitetu Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016: 
ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków. Propozycje hymnu – do 31 maja 2014 r., a logoty-
pu – do 31 marca 2014 r. Konkursy zostaną rozstrzygnięte odpowiednio 30 czerwca  
i 31 maja 2014 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem elektronicznym: 
sekretariat@krakow2016.com. 
Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: 
www.krakow2016.com.

Rok św. Jana  
z Dukli

Sejm RP podjął uchwałę ogłaszającą 
rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli, pu-
stelnika i zakonnika.

Okazją do tego stało się przypadające 
w tym roku 600-lecie urodzin świętego 
oraz 275. rocznica ustanowienia go pa-
tronem Polski.

Polski wymiar 
sprawiedliwości

Według badania CBOS większość 
Polaków negatywnie ocenia działal-
ność wymiaru sprawiedliwości. Od 
2007 r. liczba krytycznych opinii wzro-
sła aż o 20%.

Negatywnie wymiar sprawiedliwości 
ocenia 61% Polaków. Pozytywne zdanie 
na jego temat ma tylko 28% badanych, 
czyli co czwarta osoba.

Najgorzej ankietowani wyrazili się o po-
stępowaniach sądowych. W ich odczuciu 
są one zbyt przewlekłe.

Ustawa 
zakazująca handlu 

alkoholem 
Senatorowie RP złożyli projekt no-

welizacji ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości. Celem jest wprowadzenie 
zakazu handlu alkoholem na stacjach 
benzynowych.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie 
senator Kazimierz Jaworski przyznał, że 
projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, składany w poprzednich 
kadencjach, wywoływał ogromne emo-
cje. Wtedy nie udało się go przyjąć. Jed-
nak wobec ostatnich tragicznych wyda-
rzeń słuszny wydaje się powrót do tego 
pomysłu. – Oprócz opresji karania np. 
kierowców jeżdżących po spożyciu alko-
holu trzeba jednocześnie zwrócić uwagę 
na profilaktykę – wyjaśnił senator Jawor-
ski.

Ks. bp Tadeusz Bronakowski, prze-
wodniczący Zespołu Konferencji Episko-
patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, 
zaapelował o ograniczenie dostępności 
alkoholu w Polsce. W naszym kraju na je-
den punkt sprzedaży przypada zaledwie 
ok. 200 mieszkańców.

Śmieci w Twoim 
domu

Od 1 lutego 2014 r. odbiór odpa-
dów komunalnych od mieszkańców 
dzielnicy Wilanów będzie dokonywała 
SITA. Miasto podpisało z firmą umowę 
na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z terenu Wilanowa 
i Ursynowa na 3 lata.

W ramach działań przygotowawczych, 
zleconych przez miasto, SITA przepro-
wadzi inwentaryzację punktów zbiórki 
odpadów. Co to znaczy? Wyposażeni 
w identyfikatory ankieterzy odwiedzą 
wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe 
i domy jednorodzinne oraz firmy działa-
jące na terenie dzielnicy. Przy pomocy 
urządzeń GPS ustalą położenie każdego 
punktu zbiórki odpadów, policzą i spraw-
dzą stan pojemników znajdujących się w 
altankach. Będą również wyposażali po-
jemniki w systemy do ich identyfikacji.

Upoważniony pracownik firmy bę-

Zapraszamy 
do Saloniku Wilanowskiego 
na wystawę zatytułowaną: 

„SALON 
ZIMOWY”

na której 
prezentowane są obrazy

14 warszawskich  
artystów  grupy „Color”.

W lutym 2014 r., wzorem lat ubiegłych, 

planujemy zorganizowanie w dzwonni-

cy wystawy
ARTYSTÓW Z NASZEJ PARAFII.

Już dzisiaj zachęcamy do udziału 

wszystkich Państwa, którzy chcieli-

byście zaprezentować własne dzieła. 

Szczególnie serdecznie zapraszamy 

twórców, którzy brali już udział w po-

przednich takich prezentacjach.
Organizatorki wystawy
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Autor: Maciej Lichota

zadaniE 1:  Zaznacz poprawne zakończenia zdania.

1. Święto Chrztu Pańskiego… 

 - obchodzimy co roku w niedzielę

 - przypada w najbliższą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego

 - obchodzimy co roku w piątek

 - przypada w najbliższą niedzielę po święcie Ofiarowania Pańskiego

 - obchodzimy co roku w poniedziałek

zadaniE 2:  Uzupełnij zdanie, wybierając określenia z ramki  
                                i nadając im odpowiednią formę gramatyczną.

Pan Jezus został ochrzczony w rzece ………......................................……….. 

                                                         przez ………......................................……….. .

zadaniE 3:  Zaznacz wszystkie poprawne zakończenia zdania.

Biały kolor szat liturgicznych używany jest w/e:

 I. uroczystość Zesłania Ducha Świętego    

 II. uroczystość Trójcy Przenajświętszej    

 III. Wielki Czwartek      

 IV. uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

 V. Niedzielę Palmową

 VI. Wielki Piątek

 VII. okresie zwykłym

 VIII. wspomnienia męczenników 

 IX. Wielkim Poście

 X. Adwencie

Wisła, Jordan, Jangcy, Odra, Bug, Amazonka, Ren
Jan Ewangelista, biskup Ambroży, Jan Chrzciciel, prorok Eliasz, Piotr Apostoł

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

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

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

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!
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1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Następnie będziemy się modlić za 
naszych zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

2. Dziś, po Mszy św. o godz. 11.30, zaprasza-
my  do sali widowiskowej na przedstawienie 
jasełkowe. Wystąpią w nim dzieci i dorośli  
z parafii pw. św. Jana Kantego w Warszawie.

3. W najbliższy czwartek, 23 stycznia, przy-
pada 1. rocznica śmierci ks. kard. Józefa 
Glempa, Prymasa Polski.

 W tym dniu Jego Eminencja ks. kard. Kazi-
mierz Nycz będzie przewodniczył Mszy św. 
w intencji śp. ks. prymasa, która zostanie 
odprawiona w archikatedrze warszawskiej  
o godz. 19.00.

 W naszym kościele Msza św. w tej intencji 
zostanie odprawiona w następną niedzielę, 
26 stycznia, o godz. 8.30.

4. W ubiegłą sobotę rozpoczął się Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa 
do 25 stycznia br. Zachęcamy wszystkich 
do modlitwy w tej intencji.

5. We wtorek i środę obchodzimy Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. W tych dniach w sposób 
szczególny pamiętajmy o naszych dziad-
kach, okazując im wdzięczność i polecając 
ich opiece Matki Bożej i św. Anny, naszej 
patronki.

6. Salonik Wilanowski zaprasza wszystkich 
chętnych parafian do udziału w corocznej 
wystawie prac artystycznych i rękodzielni-
czych. Podpisane prace, koniecznie z po-
danym numerem telefonu do twórcy, moż-
na przynosić do dzwonnicy w niedziele, do 
końca stycznia.

7. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych  
w naszym kościele w 2013 r. zostanie od-
prawiona w święto Ofiarowania Pańskie-
go – Matki Bożej Gromnicznej, w niedzielę,  
2 lutego, o godz. 16.00. Zapraszamy rodziców 
wraz z dziećmi i innymi członkami rodziny do 
wspólnej modlitwy. Prosimy o przyniesienie 
na tę Mszę świec od chrztu oraz zgłoszenie 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w intencji których będziemy się modlić.

8. Do końca stycznia można zgłaszać swój 
udział w parafialnej pielgrzymce na uro-
czystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II  
w Rzymie.

II niedziela zwykła – 19 stycznia 2014 r.
 Pielgrzymka odbędzie się w terminie:  

24 kwietnia – 2 maja 2014 br. W programie, 
poza Rzymem, przewidziane jest również 
m.in. nawiedzenie sanktuariów w Manopel-
lo, Lanciano, Loretto i Asyżu. Koszt piel-
grzymki to 1480 zł.

 Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancela-
rii. Przy zgłoszeniu należy wpłacić zaliczkę  
w wysokości 450 PLN.

9. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- we wtorek, 21 stycznia – wspomnienie św. 
Agnieszki, dziewicy i męczennicy;

- w piątek, 24 stycznia – wspomnienie św. Fran-
ciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;

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

 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

10. Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących 
ulicach: 

- poniedziałek, 20 stycznia -
 ul. Kostki Potockiego (strona parzysta), 
 ul. Przedatki oraz pałac wilanowski;
- wtorek, 21 stycznia – 
 ul. Urodzajna (strona nieparzysta);
- środa, 22 stycznia – 
 ul. Urodzajna (strona parzysta) oraz 
 ul. Rumiana, od 2 do 20A (numery parzyste); 
- czwartek, 23 stycznia – 
 ul. Rumiana, od 1 do 51A (numery nieparzyste);
- piątek, 24 stycznia – ul. Rumiana, od 22 do 50 

(numery parzyste) oraz od 55 do 85 (numery 
nieparzyste);

- sobota, 25 stycznia – 
 ul. Rumiana, od 87 do 111 (numery niepa-

rzyste) oraz od 52 od 124 (numery parzyste).

 Wizytę duszpasterską rozpoczynamy  
o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00.  
Za ofiary złożone podczas kolędy składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. Zostaną one prze-
znaczone na kontynuację remontu kościoła 
i wieczernika.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Jasełka
„Przyszliśmy do Państwa z szopką,  

po kolędzie...”
Jasełka, zwane też szopką, to przedsta-

wienia, których treścią jest historia naro-
dzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
Za twórcę pierwszych przedstawień bożo-
narodzeniowych uznaje się św. Franciszka 
z Asyżu. Co ciekawe, początkowo figury 
Dzieciątka, Maryi, Józefa oraz innych po-
staci dramatu pozostawały nieruchome.

Polskie jasełka mają kilkusetletnią histo-
rię i są dodatkowo mocno zakorzenione  
w tradycji ludowej. Nazwa „jasełka” wy-
wodzi się od staropolskiego słowa „jasło”, 
oznaczającego żłób.

Przedstawienie, z którym przybędzie-
my do Państwa, w dużej części opiera się 
na tekście Lucjana Rydla, którego „Betle-
jem polskie” wystawiono po raz pierwszy 
w 1904 r. we Lwowie. Tekst został jednak 
skrócony, miejscami uwspółcześniony, 
niektóre sceny zastąpiono, tak by spektakl 
mógł stanowić ciekawą propozycję nie tylko 
dla dorosłych, ale także dla dzieci.

Jasełka łączą pokolenia i dzieje się tak  
w naszym przedstawieniu. Jako aktorzy 
występują w nich członkowie rodzin z para-
fii św. Jana Kantego na Żoliborzu – dzieci, 
młodzież, dorośli i seniorzy, mający od lat 6 
do ponad 80.

Jesteśmy przekonani, że również nasi 
widzowie, niezależnie od tego, czy mają lat 
3, czy 103, przyjmą jasełka z uśmiechem 
i prawdziwą radością Bożego Narodzenia.

„(...) wszystko to Państwo ujrzycie, jakby-
ście sami tam byli”. Przedstawienie odbę-
dzie się w sali widowiskowej, w niedzielę, 
19 stycznia, po Mszy św. dla dzieci, czyli ok. 
godz. 12.30. Czas trwania to ok. 45 min.

Wstęp jest bezpłatny. Jeśli jednak nasz 
występ zasłuży w Państwa oczach na na-
grodę, przyjmiemy z wdzięcznością dobro-
wolne datki, które zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie wakacji dla dzieci.

autor: Anna Czereszko
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