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KO M E NTA R Z
Zarówno sól, jak i światło są pojęciami 

o bardzo bogatej symbolice biblijnej. Sól 
konserwuje, a więc chroni przed zepsu-
ciem, nadaje smak, przywraca zdrowie, 
jest znakiem przymierza z Bogiem, ele-
mentem wymaganym przy składaniu ofiar. 
Światło symbolizuje zwycięstwo nad grze-
chem i śmiercią (ciemności), jest znakiem 
nadziei i wolności. Słowo Boże jest uka-
zywane jako światło, za którym człowiek 
ma podążyć. Jezus porównuje swoich 
uczniów do soli, światła i miasta położo-
nego na górze, aby pokazać bardzo dwa 
bardzo ważne wymiary naszej wiary.

Wiara ma wymiar publiczny, jest darem 
otrzymanym po to, aby się dzielić, tak jak 
każdym innym dobrem. Uczeń Jezusa to 
ten, który troszczy się o prawdziwe dobro 
innych ludzi. Nie pozostaje obojętny na 
ich los.

Równocześnie łaska wiary ma przemie-
niać samych uczniów i odróżniać ich od 
tych, którzy Chrystusa nie przyjęli.

W czasach, gdzie wielu ludzi jako ide-
ał człowieka wierzącego uważa chrze-
ścijaństwo „bezobjawowe”, zredukowane 
wyłącznie do sfery osobistych, prywat-
nych przeżyć, słowa Jezusa tym mocniej 
pokazują fałsz takiej postawy. Chrześci-
janin nie może wstydzić się swojej wiary. 
Jezus oczekuje od nas odważnego przy-
znawania się się do Niego przed ludźmi  
i przekazywania im Ewangelii, którą sami 
powinniśmy żyć. Tylko w ten sposób wy-
korzystamy dar wiary w pełni i zgodnie  
z jego przeznaczeniem. Wszystko po to, 
aby ludzie chwalili nie nas, ale Ojca, który 
jest w niebie.

ks. Marcin Loretz
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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 58,7-10

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź  
w dom biednych tułaczy, nagiego, którego uj-
rzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współ-
ziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza  
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedli-
wość twoja poprzedzać cię będzie, chwała 
Pańska iść będzie za tobą. 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz 
pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli  
u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz gro-
zić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz 
twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 
przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie 
w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 
południem.

PSALM  
RESPONSORYJNY

Ps 112,4-9
REFREN: 
Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

On wschodzi w ciemnościach jak światło 
dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, 
który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 2,1-5

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, 
aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam 
świadectwo Boże. 

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chry-
stusa, i to ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaź-
ni, i z wielkim drżeniem. 

A mowa moja i moje głoszenie nauki nie mia-
ły nic z uwodzących przekonywaniem słów mą-
drości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 
aby wiara wasza opierała się nie na mądrości 
ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 8,12b

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, będzie miał światło życia.
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V NIEDZIELA ZWYKŁA
L I T U R G I A  S Ł O W A

EWANGELIA
Mt 5,13-16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól 
utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się 
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podepta-
nie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. 
Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też światła i nie stawia pod kor-
cem, ale na świeczniku, aby świeciło wszyst-
kim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest  
w niebie.

Oto słowo Pańskie.
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ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW – BŁ. JAN PAWEŁ II
Papież Jan Paweł II szczególnymi względami darzył ludzi młodych. Chętnie z nimi 

rozmawiał i z uwagą słuchał tego, co mieli mu do powiedzenia. Szanował ich uczucia, 
ale też wymagał.

14 lutego, w dzień św. Walentego, utrwaliło się w tradycji świeckiej skomercjalizowane „święto 
zakochanych”.

Ojciec Święty wskazuje drogę, pisze o sumieniu, wyjaśnia, jak rozeznać jego głos w naszym ser-
cu, uczy wrażliwości, aby to „zakochanie” prowadziło do pięknej miłości, zgodnej z przykazaniami 
Dekalogu.

Encyklika 
„ VERITATIS
 SPLENDOR” /fragmenty/

Sumienie a prawda
Więź między wolnością człowieka a pra-

wem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” 
osoby, czyli w jej sumieniu. „W głębi sumienia 
– pisze Sobór Watykański II – człowiek od-
krywa prawo, którego sam sobie nie nakła-
da, lecz któremu winien być posłuszny i któ-
rego głos wzywający go zawsze tam, gdzie 
potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a 
unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: 
czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma 
w swym sercu wypisane przez Boga prawo, 
wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego 
godności i według którego będzie sądzony”.

Dlatego sposób, w jaki pojmuje się relację 
między wolnością a prawem, jest ściśle zwią-
zany z koncepcją sumienia. W tym znacze-
niu wspomniane wyżej nurty kulturowe, które 
przeciwstawiają, a także wprowadzają roz-
dział między wolnością a prawem i otaczają 
bałwochwalczym kultem wolność, prowadzą 
do „kreatywnej” interpretacji sumienia, kon-
cepcji oddalającej się od tradycyjnego sta-
nowiska Kościoła i jego Urzędu Nauczyciel-
skiego.

Według opinii niektórych teologów rola su-
mienia została sprowadzona, przynajmniej 
w pewnym zakresie przeszłości, jedynie do 
stosowania ogólnych norm moralnych w kon-
kretnych sytuacjach ludzkiego życia. Jednak-
że normy te – twierdzą owi teologowie – nie 
są w stanie ogarnąć i uwzględnić całej niepo-
wtarzalnej specyfiki wszystkich konkretnych 
czynów ludzkich; mogą co prawda dopomóc 
w pewnej mierze w poprawnej ocenie danej 
sytuacji, nie mogą jednak zastąpić człowieka 
w podjęciu osobistej decyzji o tym, jak powi-
nien postąpić w konkretnych przypadkach…

(…) Według słów św. Pawła sumienie w 
pewnym sensie stawia człowieka wobec pra-
wa, samo stając się „świadkiem” w jego spra-
wie: świadkiem jego wierności lub niewierno-
ści prawu, to znaczy jego istotnej prawości lub 
niegodziwości moralnej. Sumienie jest świad-
kiem jedynym: to, co dokonuje się we wnętrzu 
osoby, jest zasłonięte przed oczyma jakiego-
kolwiek zewnętrznego obserwatora. Sumie-
nie składa swoje świadectwo wyłącznie wo-
bec samej osoby. Z kolei tylko ona sama zna 
własną odpowiedź na głos sumienia.

(…) Osąd sumienia jest osądem praktycz-
nym, to znaczy sądem, który wskazuje czło-
wiekowi, co powinien czynić lub czego unikać, 
albo że ocenia czyn już przezeń dokonany...

(...) Sumienie, jako osąd czynu, nie jest wol-
ne od niebezpieczeństwa błędu... Nie ulega 
wątpliwości, że aby mieć „dobre sumienie”, 
człowiek musi szukać prawdy i według niej 
sądzić. Jak powiada apostoł Paweł, sumienie 
powinno być oświecone przez Ducha Święte-
go i „czyste”, nie powinno podstępnie fałszo-
wać słowa Bożego, lecz ukazywać prawdę...

(…) źródłem godności sumienia jest za-
wsze prawda: w przypadku sumienia prawego 
mamy do czynienia z przyjętą przez człowieka 
„prawdą obiektywną”, natomiast w przypadku 
sumienia błędnego – z tym, co człowiek su-
biektywnie uważa mylnie za prawdę…

(…) Na to właśnie niebezpieczeństwo znie-
kształceń sumienia zwraca uwagę Jezus, gdy 
napomina: „Światłem ciała jest oko. Jeśli więc 
twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie 
w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe 
twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc 
światło, które jest w tobie, jest ciemnością, 
jakże wielka to ciemność!” (Mt 6, 22-23).

 

Jezus Chrystus, 
prawdziwe światło, 

które oświeca każdego 
człowieka

Ciemności błędu i grzechu nigdy jednak 
nie zdołają do końca zgasić w człowieku 
światła Boga Stwórcy. W głębi serca stale 
tęskni on za absolutną prawdą i pragnie w 
pełni ją poznać, czego wymownym dowo-
dem są niestrudzone poszukiwania, jakie 
człowiek prowadzi na każdym polu i w 
każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego 
dowodzi jego poszukiwanie sensu życia…

Żaden człowiek nie może się uchylić 
od podstawowych pytań: Co powinienem 
czynić? Jak odróżnić dobro od zła? Od-
powiedź można znaleźć tylko w blasku 
prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego 
ducha, jak zaświadcza psalmista: „«Któż 
nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, 
o Panie, światłość Twojego Oblicza!” (por. 
Ps 4, 7).

Światłość Bożego oblicza jaśnieje peł-
nią swego piękna w obliczu Jezusa... On 
jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). 
Dlatego ostatecznej odpowiedzi na każ-
de pytanie człowieka, zwłaszcza na jego 
pytania religijne i moralne, udziela jedynie 
Jezus Chrystus…

 ***
Bł. Jan Paweł II, wkrótce święty, w 1993 

r. wydał wielowątkową, napisaną językiem 
podniosłym i uroczystym encyklikę „Ve-
ritatis Splendor” („Blask Prawdy”). Jest 
ona drogowskazem po zawiłych drogach 
naszej ziemskiej egzystencji, przypomi-
na współczesnemu człowiekowi zasady 
moralności, ostrzega przed błędami w 
interpretacji. Przytoczone fragmenty są 
„małym okruszkiem” tego wielkiego dzie-
ła, które każdy chrześcijanin powinien po-
znać i żyć według jego wskazań.  

Opracowanie: M. J.

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej naszej parafii znajdą Państwo zakładkę „Biblioteka”,  
w niej zaś kolekcję e-booków, czyli książek elektronicznych, 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 
sejmowe” ks. Piotra Skargi, a także kilka dzieł z klasyki polskiej literatury. Biblio-
teka jest sukcesywnie rozbudowywana.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Stoimy teraz wraz z Chrystusem przed tronem Boga. Przed nami najdroższe oblicze 
Ojca. Bóg objawia nam tu i teraz czym jest miłość. Chrystus zaprasza swe Mistyczne Cia-
ło – Kościół, by zwróciło się słowami Jego modlitwy do Boga Ojca. Wypowiadając słowa: 
Ojcze nasz, łączymy się nie tylko z obecnymi na Mszy św., ale obejmujemy całą rodzinę 
ludzką, miliardy ludzkich istnień, bo to przecież umiłowane dzieci Ojca Niebieskiego.

Ojcze nasz to modlitwa ubogich, którzy proszą o chleb na dziś i nie martwią się o chleb na 
jutro. To modlitwa ludzi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości i dlatego wypatrują przyjścia 
królestwa Bożego. To modlitwa tych, którzy odwracają się od zła i proszą o uwolnienie od swo-
ich udręk. Ta modlitwa mówi bardzo wiele o postawie, z jaką powinniśmy zbliżyć się do stołu 
Pańskiego, gdzie otrzymamy Eucharystię.

Odcinek 48:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Obrzędy komunijne  
– Modlitwa Pańska

Obok szczerej intencji, świadomego uczestnictwa 
we Mszy św., otwarcia serca na dar Bożego Słowa, 
ważne jest także wspólnotowe wypowiedzenie słów 
przepięknej i bogatej w treści modlitwy Ojcze nasz. 
Jest ona nazywana Modlitwą Pańską (Oratio Domini-
ca), jest jedyną modlitwą daną nam bezpośrednio 
od Boga. W Piśmie Świętym, Nowym Testamencie, 
są dwa miejsca, w którym przytaczane są słowa Mo-
dlitwy Pańskiej: Mt 6, 9-13 oraz Łk 11, 2 -4. W Ewange-
lii św. Marka nie ma Modlitwy Pańskiej, ale wezwania 
z tej modlitwy znajdują się rozstrzelone w całej jego 
Ewangelii.

Tradycyjne wyrażenie ‘Modlitwa Pańska’ (to 
znaczy ‘Modlitwa Pana’) oznacza, że modlitwy 
do naszego Ojca nauczył nas i dał nam ją Pan 
Jezus. Ta modlitwa pochodząca od Jezusa jest 
rzeczywiście jedyna: jest ‘Pana’. Z jednej strony, 
przez słowa tej modlitwy Jedyny Syn przekazuje 
nam słowa, które dał Mu Ojciec: On jest nauczy-
cielem naszej modlitwy. Z drugiej strony, jako 
Słowo Wcielone, Jezus zna w swoim ludzkim 
sercu potrzeby swoich braci i sióstr oraz objawia 
je nam: On jest wzorem naszej modlitwy. 

[KKK 2765]

Jak nas nauczył Jezus Chrystus
Łukasz Ewangelista podaje, że modlitwy tej Jezus 

Chrystus, nauczył Apostołów i uczniów, odpowiadając 
na ich prośbę: „Panie naucz nas się modlić”. Każ-
de spotkanie z Jezusem i przeżycie, które stawało 
się udziałem Jego uczniów oddziaływało na nich  
i wtajemniczało ich w Jego misję jako Nauczyciela, 
Mesjasza i Zbawiciela. Słowa Jezusa: „Pójdź za mną”, 
skierowane do uczniów, oznaczały naśladowanie Go, 
gotowość przyjęcia nie tylko Jego nauki, ale i Jego 
postawy, ducha, także udziału w Jego drodze aż do 
krzyża.

Na tej drodze wejścia w naśladowanie Mistrza 
była modlitwa. Uczniowie Jezusa, widząc, jak On 
się modli, zapatrzeni w Jego modlitewne oddanie się 
Ojcu Niebieskiemu, prosili Mistrza: Panie, naucz nas 
się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów (Łk 11, 1). 
Znali sposób modlitwy przekazany przez św. Jana 

Chrzciciela, bo niektórzy z nich byli jego uczniami. 
Chcieli jednak uczyć się modlitwy od Jezusa. Prosili  
o bardzo ważną umiejętność i łaskę. Widzieli w Jezusie 
nie tylko Nauczyciela, ale i Mistrza modlitwy. Zwracali 
się do Niego tytułem: Rabbi. Tytuł ten mówi nie tylko  
o funkcji nauczania, ale także o misji prowadzenia ko-
goś drugiego, przewodzenia, wtajemniczania w ważne 
umiejętności. 

Na prośbę uczniów o dar modlitwy Jezus odpowiada 
bardzo prosto: Kiedy się modlicie, mówcie: 
Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
niech przyjdzie Twoje królestwo! 
Naszego chleba powszedniego 
dawaj nam na każdy dzień 
i przebacz nam nasze grzechy, 
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. [ Łk 11, 2 -4]

Mateusz Ewangelista wskazuje inny kontekst otrzy-
mania Modlitwy Pańskiej: 

Nad Jeziorem Genezaret w Galilei Jezus wszedł na 
wzniesienie i obejmując wzrokiem uczniów oraz zgro-
madzony tłum, rozpoczął Kazanie na górze (Mt 5, 1-7, 
29; Łk 6, 20-49). W Kazaniu tym zawarł podstawowy 
kodeks prawd moralnych Królestwa Bożego, które gło-
sił, a więc osiem błogosławieństw, a także przykazanie 
miłości bliźniego, aż do miłości nieprzyjaciół. Pośród 
wielu wskazań ważnych dla Jego uczniów odnajdzie-
my także nauczanie o modlitwie. Jezus najpierw prze-
strzega przed obłudą: Gdy się modlicie nie bądźcie 
jak obłudnicy, oni bowiem modlą się, żeby się ludziom 
pokazać, aby inni zobaczyli, jacy to oni są pobożni 
(por. Mt 6, 5). Przestrzega także przed gadulstwem 
na modlitwie: Nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni 
myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą 
wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem 
wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim 
Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech się święci imię Twoje! 
Niech przyjdzie królestwo Twoje; 
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, 
tak jak i w niebie. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 
którzy przeciw nam zawinili; 
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, 
ale nas zachowaj od złego!                        (Mt 6, 7-13)

Słowa Modlitwy Pańskiej harmonizują z naucza-
niem Jezusa, który bardzo dużo mówił o Bogu jako 
o Ojcu, mówił o nadchodzącym królestwie, mówił  
o odpuszczeniu grzechów. Modlitwa, którą odmawia-
my, pochodzi z Ewangelii wg św. Mateusza, która ma 
w sobie siedem próśb, u św. Łukasza występuje pięć 
próśb.

„Czy zauważyłaś, że ‚Ojcze nasz’ zawiera 
siedem próśb? Żyj każdego dnia jedną z nich. 
W dzisiejszą sobotę: ‚ale nas zbaw ode złego, 
amen!’”.

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 2, nr 18/

Prośby w Modlitwie Pańskiej dotyczą Bożego 
działania w nas. Modlitwa ta zachęca do ufności, 
oczyszczenia serca. Dzieli się na dwie części.  
W pierwszej części tej modlitwy zwracamy się do 
Boga z prośbami, które dotyczą Boga. W drugiej 
zaś, nasze prośby dotyczą nas samych. Struktura 
tej modlitwy przypomina dwie tablice Dekalogu. 
Pierwsza tablica jest poświęcona przykazaniom, 
odnoszącym się do Boga, a druga tablica – przy-
kazaniom odnoszącym się do ludzi. Struktura ta 
przypomina także, dwa przykazania miłości: miło-
ści Boga i miłości bliźniego.

„Ojcze nasz” w liturgii Mszy św.
W początkach chrześcijaństwa była to najpierw 

osobista modlitwa chrześcijanina. Z czasem stała się 
ważnym elementem wtajemniczenia w chrześcijań-
stwo tych, którzy przychodzili do wspólnoty wierzą-
cych z religii pogańskich. Przygotowanie do chrztu 
św. w katechumenacie pierwszych wieków zawierało 
jako istotny element właśnie wprowadzenie, inicjację 
w modlitwę. Obrzęd przekazania modlitwy Ojcze nasz 
był jednym z elementów zamknięcia katechumenatu 
i włączenia do wspólnoty wierzących. Chodziło nie 
tylko o formalne przekazanie tekstu tej modlitwy, 
pewność umiejętności jej odmawiania, ale głównie  
o przyjęcie ducha tej modlitwy. 

Tak więc Ojcze nasz jest nie tylko prywatną mo-
dlitwą chrześcijanina, ale także modlitwą wspólnoty 
wierzących, weszło do liturgii Mszy św., do Liturgii Go-
dzin, czyli brewiarza odmawianego w Kościele. Jest 
to zgodne z duchem tej modlitwy, bo przecież Jezus 
ucząc nas modlitwy wskazał, abyśmy mówili do Boga: 
„Ojcze nasz”, czyli podkreślił wspólnotowy charakter 
tego wezwania, nadał tej modlitwie rysy społeczne.

Uczeni przez Chrystusa, naśladujemy Go poprzez 
słowa, które wypowiadamy: Ojcze nasz, któryś jest 
w niebie, święć się Imię Twoje – dokładnie taki sam 
cel ma Eucharystia i ofiara, którą składamy – uwiel-
bienie Ojca, oddanie Mu chwały w sposób doskonały. 
Chcemy uwielbić Boga, uwielbić Jego Imię, sprawić, 
żeby ono faktycznie było uświęcone w naszym życiu, 
w naszym działaniu, w naszych myślach, w naszych 
słowach. 

Modlitwa Pańska jest jakby streszczeniem tego, 
co nam da Najświętsza Ofiara. Zaraz na początku 
wzbudza ufność w dobroć Boga, który pozwala mó-
wić do siebie Ojcze. W pierwszych trzech prośbach 
wysławiamy Wszechmocnego Boga i wyrażamy 
gotowość poddania się Jego świętej woli. Prośby te 
koncentrują się na Bogu i Jego planach zbawczych 
względem człowieka i świata. W czterech ostatnich 
zwracamy się do Niego o wszystko, co potrzebne 
do życia cielesnego i duchowego, o wzajemne prze-
baczenie oraz o pokój, o oszczędzenie nam pokus  
i o zachowanie przed grzechem. Do uzyskania trzech 
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ostatnich darów pomoże nam Komunia św., którą za 
chwilę przyjmiemy. 

Poprzez Komunię Jezus Chrystus chce nas 
wzajemnie ze sobą jednoczyć, chce, byśmy tworzyli 
jedno Ciało, Jego Ciało. On pragnie tchnąć swoje 
życie, swoją Obecność w tę, naszą,  konkretną 
wspólnotę, która gromadzi się w Kościele, tu i teraz. 
Dzieje się tak, jak w proroctwie Ezechiela, kiedy 
suche kości zostają obleczone ciałem i ożywione 
duchem. Jezus obleka właśnie nas, spożywających 
Komunię, swoim Boskim Ciałem, byśmy stali się 
jednym Organizmem. 

Panie, dlaczego w swoim „Ojcze nasz” nie 
kazałeś nam prosić o Miłość?

- „Wszystko jest miłością w moim ‚Ojcze 
nasz’. ‚Ojcze nasz’ to Imię wielkiej miłości. 
‚Święć się Imię Twoje - Przyjdź Królestwo Twoje 
- Bądź Wola Twoja’. To są trzy pragnienia miło-
ści doskonałej, która myśli tylko o umiłowanym 
Ojcu. ‚Chleba naszego daj nam’... To pokarm 
miłości, o który prosisz i prosisz o niego na każ-
dą chwilę twego życia. ‚Jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom’... Tu jest miłość bliźniego, 
do której zmierzasz przez Miłość Boga. ‚Zbaw 
nas od złego’... Jedynym złem jest to wszystko, 
co nie jest Miłością. ‚Amen’... To znaczy niech 
będzie według Woli Twojej, a będziemy Jednem 
na zawsze!”. 

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 2, nr 99/

Warunkiem jednak prawdziwej jedności jest wspól-
ne uznanie Boga za najważniejszego dla nas. Tym, co 
nas łączy jako chrześcijan, jest postawienie na pierw-
szym miejscu samego Boga i Jego pragnień. Dlatego 
mówimy: „Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo 
Twoje, bądź wola Twoja”. Wspólnie również wierzymy, 
że Jego miłość zadba o nasze codzienne potrzeby, 
cieszymy się Jego czułą opieką, prosząc o „chleb 
powszedni” na każdy dzień. Ale zdając sobie sprawę, 
jak bardzo w rzeczywistości jesteśmy podzieleni przez 
wzajemne urazy, wyrządzone sobie zło, prosimy 
Ojca, żeby uzdrawiał zranioną jedność przez wza-
jemne przebaczenie: „Odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Do Komunii 
przystępujemy nie tylko każdy na „własną rękę”, lecz 
jako wspólnota, aby umocnić naszą jedność w Bogu. 
To właśnie modlitwa Ojcze Nasz pomaga nam w takiej 
postawie.

Zbliżamy się do Boga
Do Boga zbliżamy się dzięki Jego łasce, a stan 

zażyłości z Bogiem osiągamy przez modlitwę. 
To nie jest tak, że ludzie sobie postanawiają, iż będą 
blisko Boga, i od razu tę bliskość osiągają. Żeby się do 
Boga zbliżyć naprawdę, trzeba Mu zawierzać samego 
siebie, uznawać Go za Najukochańszego i z całych sił 
starać się pokochać Jego wolę.

Jezus Chrystus jest jedno z Ojcem. Kochając 
Jezusa, jednocząc się z Nim, czy raczej pozwalając 
Jemu jednoczyć się z nami, tym samym przybliżamy 
się do Ojca. Ogarnia nas Duch Święty, bo to Jego 
mocą stajemy się Ciałem Chrystusa.

Chrystus, czyniąc nas coraz więcej jedno z Sobą, 
przyprowadzi nas w końcu do swojego Ojca. Przy-
prowadzi nas jako powiązanych wzajemnie różno-
rodnymi więzami miłości. Nasza miłość do Jezusa 
będzie tym czystsza, tym bardziej autentyczna, im 
bardziej będzie podglądać miłość Matki Najświętszej 
do Niego.

„Odmów ‚Ojcze nasz’ w łączności z moją Mat-
ką. Czy wyobrażasz sobie, jak Ona odmawiała tę 
modlitwę ułożoną przez Jej Syna? I jak często ją 
odmawiała? Czy wyobrażasz sobie radość Boga, 
który słuchał jej tak dobrze odmawianej?”.  

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 1, nr 703/

Modlitwa jest czymś koniecznym w życiu człowieka, 
dlatego, że człowiek jest stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boże. Człowiek jest stworzony, żeby żyć  
w relacji z Bogiem. Modlitwa zaś jest stworzona, aby 
człowiek mógł spotkać swego Stwórcę i prowadzić  
z Nim rozmowę.

Zwracamy się do Boga  
Jego słowami

Modlitwa Ojcze nasz jest podstawową i najważniej-
szą modlitwą chrześcijanina. Jest modlitwą objawioną, 
to znaczy, że otrzymaliśmy ją od Boga. Oznacza to, że 
Bóg dał nam słowa, którymi możemy Go rzeczywiście 
spotkać. Zatem nie kroczymy po omacku, w ciemno-
ściach, zastanawiając  się: Czy ja docieram do Boga? 
Natomiast nawiązujemy rzeczywisty kontakt z Bogiem. 

Według pisarzy wczesnochrześcijańskich 
Ojcze nasz stanowi skrót całej Ewangelii. 
Prawdę te podkreśla Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego (2761) podając za Tertulianem: „Gdy 
Pan przekazał nam tę formułę modlitwy, do-
dał: «Proście, a będzie wam dane» (Łk 11, 9).  
Każdy może więc kierować ku niebu różne 
modlitwy według swoich potrzeb, ale zaczy-
nając zawsze od Modlitwy Pańskiej, która 
pozostaje modlitwą podstawową”.

Jezus ucząc nas modlitwy, wskazuje, że modlitwa 
nie jest dziełem naszych myśli, naszych słów, czy 
pragnień. Jest całkowicie dziełem Boga. Bez pomocy 
Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest 
Jezus. Można więc powiedzieć, że modlitwa to Bóg, 
który oddycha w nas. W modlitwie słyszymy oddech 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg nie tylko wysłuchu-
je nasze modlitwy, Bóg odmawia nasze modlitwy po-
przez nas. W ten sposób słowa Boga stają się nasze.

W naszym życiu duchowym pełno jest emocji, 
myśli, poglądów i nagle w to nasze życie duchowe 
wkracza treść Modlitwy Pańskiej. Gdy ją odmawiamy 
dostosowujemy swoje myśli i cały nasz świat do Słowa 
Bożego. 

Bóg, dając nam Modlitwę Pańską, nie tylko wska-
zuje jak mamy wołać do Niego w różnych potrzebach 
codzienności, ale mówi do nas przez tę modlitwę  
i zaprasza do budowania Jego Królestwa – Królestwa 
Bożego w ramach tego świata. W ten sposób, dobrze 
przeżyta modlitwa Ojcze nasz staje się nie monolo-
giem, ale dialogiem dziecka z Jego Ojcem. Bóg wzy-
wa człowieka do walki o rzeczy dla niego najważniej-
sze, a człowiek, przyjmując rozumnie wezwanie, prosi 
o potrzebne łaski, aby mogło ono zostać zrealizowane 
w jego życiu.

„Modlitwa uaktywnia Łaskę jak świecę, 
którą się zapala. Wierz, pierwszy wysiłek czło-
wieka i Bóg przybywa. Zawsze zjednoczenie, 
nigdy sam Bóg. Nigdy sam człowiek, lecz pra-
ca wspólna”. 

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 3, nr 269/

Nie umiemy się modlić
Często nasza rozmowa z Bogiem sprowadza się 

do słów: „Panie Boże, daj! Panie Boże, spraw! Panie 
Boże, ratuj! Panie Boże, uczyń cud!” itd. Bóg jawi się 
nam wtedy na kształt bożka pogańskiego, którego po-
mocy człowiek przyzywa w różnych potrzebach życia, 
a otrzymawszy ją zapomina o źródle, z którego pocho-
dzi posiadane przez niego dobro. Taki kontakt ze sferą 
bóstwa nie buduje żadnych więzi międzyosobowych. 
Stroną aktywną jest tylko człowiek. 

Gdy odmawiałam modlitwy nie myśląc o nich, 
powiedział: „Czy nie mówisz do swego Ojca?  
A kiedy zwracasz się do tego, z kim rozmawiasz, 
czy myślisz o czym innym? Kiedy mówisz ‚Ojcze 
nasz’ stań przed Bogiem i patrz na Niego”.

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 2, nr 385/

Często modlimy się ustami a nie sercem. Wypowia-
damy słowa modlitwy machinalnie, automatycznie, nie 
zastanawiając się nad ich treścią. To o nas Bóg wypo-
wiada się z żalem: Ten lud sławi Mnie tylko wargami, 
podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie (Iz 29, 13).

Ludzie, którzy się nie modlą, zazwyczaj noszą  
w swych sercach karykatury Boga. Wyobrażają sobie 
Boga np. jako kogoś bardzo surowego, tylko czyha-
jącego na nasze potknięcie, albo jako rachmistrza, 
skrupulatnie zapisującego wszystkie nasze grzechy. 
Inni z kolei widzą Boga jako kogoś tak niemądrze nam 
życzliwego, że nawet nasze grzechy wprawiają Go  
w zachwyt. Nieograniczone miłosierdzie Boga rozu-
mieją jako: czy człowiek chce Jego miłosierdzia czy 
nie, to On i tak to miłosierdzie okaże. Takie wypaczenia 
prawdy o Bogu biorą się z braku prawdziwej modlitwy.

W modlitwie spotykamy się z Bogiem prawdziwym, 
tym, który chce naszego zbawienia, którego zamiar 
miłości względem nas sprawił, że Jego Syn do nas  
w ogóle przyszedł. Modlitwa skutecznie usuwa fałszy-
we stereotypy na temat Boga.

„Modlitwę ‚Ojcze nasz’ ułożyłem z miłością, 
nauczyłem was jej z miłością. Nie odmawiajcie 
jej bez miłości. Modlić się, to pamiętać o Bogu”.

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 1, nr 592/

Słowa modlitwy Ojcze nasz wypowiadane  
z niszczącą siłą rutyny nie pomagają nam od-
krywać Boga takim, jakim naprawdę jest. W tej 
modlitwie zawarta jest cała prawda o Bogu, który 
przekracza nasze zrozumienie, który lepiej nas zna, 
niż my sami siebie i bardziej nas miłuje, niż my sami 
siebie miłujemy. Bóg, kiedy nam się udziela pragnie 
byśmy byli do Niego podobni – autonomiczni, wolni, 
pełni miłości. Modlitwa służy po to, aby człowiek 
oczyszczał swoje serce na spotkanie z Bogiem, na 
Jego wolę. Jednocześnie jest drogą oczyszczenia  
z fikcyjnych obrazów Boga, które do nas przylgnęły.

„Jedno ‚Ojcze nasz’, odmówione przez 
świętego, jest potężniejsze niż wiele modlitw 
odmówionych bez miłości. Wkładaj w słowa 
miłość, (niech będą) jakby wylaniem twego 
serca. A wtedy twoje słowa Mnie pocieszą. 
Czyż nie jest radością dla ciebie dać odpoczy-
nek twojemu Bogu? Powiedz Mi to, niech to 
dobrze usłyszę jako tajemnicę miłości”.

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 1, nr 822/
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Otrzymaliśmy  
„potężny oręż słowa”

Kiedy sięgamy po słowa Modlitwy Pańskiej musimy 
zdawać sobie sprawę, że bierzemy w swoje dłonie 
„potężny oręż”: Żywe bowiem jest słowo Boże, skutecz-
ne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenika-
jące aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4, 12n). 
Aby ten niezwykły „oręż słowa” okazał się skuteczny  
w walce o nasze zbawienie, musimy mieć świado-
mość wagi treści, jakie wypowiadamy ustami. 

Sam Jezus pouczył nas o Źródle, z którego po-
chodzi Jego nauczanie: Słowa bowiem, które Mi 
powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli…
(J 17, 8). Modlitwa Pańska swoją genezę zawdzię-
cza samemu Bogu – Ojcu wszelkiego stworzenia. 
Syn Boży przekazał nam Ojcowski zamysł – Jego 
pragnienie, abyśmy „przez Chrystusa, z Chrystusem  
i w Chrystusie” nazywali Go: Abba, Ojcze (Rz 8, 15). 
Staje się to zaś możliwe dzięki pomocy Ducha Świę-
tego, który wspiera swym świadectwem naszego du-
cha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz 8, 16). Modlitwa 
Ojcze nasz posiada w związku z tym przeogromną 
moc – siłę sprawczą, porównywalną z tą, jaką miało  
i ma wypowiadane wciąż stwórcze: „Niech się sta-
nie!”. Warto więc uświadomić sobie do jak wielkich  
i drogich treści sięgamy, wołając codziennie do Boga 
słowami Modlitwy Pańskiej – nazywając Go Ojcem.

 
Prawdziwy uczeń Chrystusa musi oczyścić 
swoją modlitwę z wszelkich znamion auto-
matyzmu. 

[por. KKK 2766]

Wynika to nie tylko z szacunku dla Słowa Boga, przez 
które powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy…(Ps 33, 6),  
ale także z poczucia godności człowieka jako dziecka 
Bożego, które ma świadomość tego, co służy jego zba-
wieniu i dlatego w taki, a nie inny sposób prosi swego Ojca 
o konkretne dobra. Zatem należy rozumieć, co wypowia-
damy w poszczególnych prośbach, skierowanych przez 
nas do Boga. Pomimo, że Bóg wie czego nam potrzeba  
w codziennych zmaganiach, pragnie jednak, abyśmy – 
jako istoty rozumne – sami odczytywali co służy nasze-
mu zbawieniu i o to rozpoznane przez nas dobro prosili. 
Aby ten bezcenny „oręż słowa”, dany nam przez Ojca 
w „Modlitwie Pańskiej”, okazał się skuteczny w naszym 
życiu, spróbujemy – w kolejnych odcinkach Przewodnika 
– przybliżyć sobie zrozumienie treści modlitwy, najczęściej 
chyba odmawianej przez każdego ucznia Chrystusa. 

Módlmy się z wiarą czyli  
zawierzajmy się Bogu

Nie wystarczy jednak samo zrozumienie słów, jakie 
wypowiadamy, a nawet poznanie Źródła, z którego 
one pochodzą. Tym wysiłkom musi, jako warunek 
konieczny, towarzyszyć nam wiara.

Wierzyć to ufać Temu, który wszystko wie 
lepiej od nas, gdyż jest Bogiem, i który pragnie 
dla nas tego, co dobre, gdyż jest naszym Ojcem.  
Zaufać Mu to pozwolić się prowadzić, nierzadko  
w ciemnościach naszej niewiedzy i nieumiejętno-
ści zrozumienia. Skoro więc Chrystus podsunął 
nam taką, a nie inną modlitwę, tzn. że nieprzypad-
kowy jest w niej układ siedmiu próśb – ich zna-
czenie oraz kolejność wypowiadania. W każdej  
z nich bowiem kryje się Boża logika, którą w du-
chu wiary winniśmy przyjąć bez zastrzeżeń.

Warto pamiętać skąd pochodzi modlitwa, jakiej 
nauczył nas Jezus Chrystus. Módlmy się dla siebie 
nawzajem o łaskę wiary w przyjęciu treści wezwań, ja-
kie odkryjemy pod szatą bardzo dobrze nam znanych 
słów Ojcze nasz. Starajmy się, aby była odmawiana 
przez nas z pełną świadomością tego, o co prosimy 
naszego Ojca. Prośmy także o pragnienie wprowa-
dzenia tego, co rozpoznamy jako wolę Bożą wzglę-
dem nas, w codzienność naszego życia. 

Modlitwa Ojcze nasz to program, jaki mamy przyjąć 
w duchu wiary i jaki mamy realizować w naszej co-
dzienności życia. Tu zawiera się wszystko, czego win-
niśmy pragnąć i czego winniśmy unikać. Tu pokazuje 
nam Chrystus ważność różnych spraw.

To tutaj uczymy się co powinno być na pierwszym 
miejscu: Bóg, Jego imię, chwała, potem Jego Królestwo, 
które ma być budowane wg Jego woli. I dopiero po tym 
prosimy o to wszystko, co jest nam potrzebne do życia, 
o nasz chleb powszedni. Szukajcie najpierw Królestwa 
Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane... W jak 
prosty sposób Jezus uczy nas synowskiej ufności.

Idziemy poprzez świat oddalony od Boga, grzeszny, 
zły. Jak często nie potrafimy oprzeć się temu złu. Mu-
simy prosić o przebaczenie, o obronę przed zakusami 
szatana, o zwycięstwo nad wszelkim złem. Ale idzie-
my przez ten świat nie w pojedynkę, lecz razem jako 
dzieci jednego Ojca. Musimy czuć się solidarni wzglę-
dem siebie, uczyć się od Ojca Jego dobroci i miłości.

W świetle tej modlitwy możemy spojrzeć na nasze 
pragnienia, na ile są one zgodne z prośbami, które 
kierujemy do naszego Ojca w niebie. Niech więc co-
dziennie odmawiane Ojcze nasz kształtuje i formuje 
nasze pragnienia, by stawały się one coraz bardziej 
podobne do pragnień Boga. 

„Jakaż inna modlitwa mogłaby dorównać tej, 
którą Ja Sam ułożyłem!” (I przy każdej z próśb 
zdawał się przyciskać mnie do swego serca). 
„Kochaj swoje modlitwy: ‚Ojcze nasz’, ‚Zdrowaś 
Mario’. Kieruję słowami na twoich wargach, kiedy 
się modlisz, tak jak kieruje się krokami małego 
dziecka. Poznaj wreszcie moją miłość. Zrób Mi tę 
przyjemność i uwierz w nią. Trudno ci uwierzyć, 
że Bóg może się cieszyć swoim stworzeniem? 
Jednak to prawda. Wynajduj bez przerwy nowe 
sposoby kochania Mnie. Czy nie byłabyś szczę-
śliwa, czyniąc Mnie szczęśliwym?... I jeszcze po-
zwól Mi wykonywać mój Zawód Zbawcy: polecaj 
Mi dusze”.

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 1, nr 591/

Ojcze nasz… Tę modlitwę można mówić na tyle 
różnych sposobów! Wypowiadając słowa tej modlitwy 
z roztargnieniem, zniekształcamy słowa Boga. Kiedy 
jednak staramy się jak najlepiej odmówić tę modlitwę, 
a nasz trud wydaje się nam próżny, nie zniechęcajmy 
się, bo kiedy małemu dziecku się nie udaje, Ojciec 
patrzy na nie będąc zadowolony z jego wysiłków.

„Ten, kto nauczyłby tylko jedno dziecko, tylko 
jednego ‚Ojcze nasz’, ten, kto nauczyłby je mó-
wić: ‚Boże mój, oddaję Ci moje serce’, ten pozna 
moją radość i dozna mojej wdzięczności. Do-
świadczy nowego nieba, ponieważ przyczynił się 
do wywyższenia Mnie. O, moja córko, módl się i 
nie ustawaj. Przypomnij sobie Chrystusa w Jego 
życiu. Za kogo On się modlił? Także i ty módl się 
za innych, a Bóg zatroszczy się o ciebie”. 

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 3, nr 269/

Nasza modlitwa z Jezusem
Modlitwa Ojcze nasz poszerza przestrzeń miłości, 

jak pisał św. Augustyn (Sermo 69, 1). We Mszy św. 
wraz z Jezusem zwracamy się pełni ufności do Boga 
Ojca, Ojca Jezusa i naszego Ojca. Fundamentem 
tego zaufania jest przekonanie, że Bóg kocha mnie 
jak ojciec kocha swoje dziecko. Wspólnie jako dzieci 
Boga, rodzeństwo Jezusa, wołamy z miłością do na-
szego Taty, Boga Ojca: Ojcze nasz...

“A jak wielka jest twoja siła gdy odmawiasz 
ze Mną ‚Ojcze nasz’!... Odmawiaj je często. 
Lubię słyszeć jak je powtarzacie: to hymn ziemi. 
Całe niebo słucha go. I wiesz, że nauczyłem go 
apostołów, ażeby przez całe życie całkowicie 
oddawali się. Odmawiaj je z tą samą intencją. 
Życie nie jest długie. Nawet jego ostatek oddaje 
Mi wielką cześć a Memu sercu niesie pociechę. 
Moje biedne, małe dzieci, bardzo łatwo jest wam 
sprawić Mi przyjemność. Jakże łatwo ulega 
wzruszeniu moja miłość, kiedy mówiąc do Mnie 
jesteście cali pokorni, cali biedni, cali przepeł-
nieni pragnieniem zjednoczenia ze Mną, nie na 
chwilę lecz na zawsze. Wtedy właśnie staję się 
Oblubieńcem duszy, która Mnie błaga i którą po 
tajemnych stopniach cnót wiodę i umieszczam  
w miejscu mego serca zarezerwowanym dla niej, 
a do którego nie ma wstępu żadna inna dusza”.

/słowa Stwórcy skierowane do stworzenia, 
Gabriela Bossis „On i ja”, tom 1, nr 873/

Kiedy dziś kapłan będzie rozkładał ręce i zachęcał 
nas do wspólnej modlitwy, kierując wzrok na Hostię 
świętą, zanośmy Modlitwę Pańską. Wyciągając, 
jak dziecko do ojca, swe puste ręce, z ufnością wy-
mawiajmy słowa ułożone przez samego Chrystusa.  
Z miłością, z czułością – tak, jakbyśmy tę modlitwę 
odmawiali pierwszy raz w życiu.

Ojcze,
Daj mi wiarę żywą, która pozwoli 
zadziałać mojej modlitwie
Poprzez gotowość służenia.
Poprzez czyny braterskiej miłości,
Poprzez słowa, 
które Twoja mądrość mi podsuwa
W moim życiu rodzinnym, 
zawodowym i społecznym,
Ażebym mógł z odwagą i wytrwałością
Głosić światu Jezusa Chrystusa,
Mego Pana i Zbawiciela. 
Amen.
Panie, przymnóż nam wiary.

Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko
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Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
dostaną 6 mln zł z ministerstwa kultury

6 milionów złotych  dotacji na ekspozycję główną Muzeum Jana Pawła II i Pry-
masa Wyszyńskiego otrzymała archidiecezja warszawska od Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego ma być wotum wdzięczności 
Polaków za dwóch wybitnych synów na-
rodu i ludzi Kościoła. Wystawa główna 
będzie się mieścić na wysokości ok. 26 
metrów, w pierścieniu okalającym kopu-
łę Świątyni Opatrzności Bożej, ponad 
jej nawą główną. Interaktywne Muzeum 
ma pełnić rolę dokumentacyjną, nauko-
wą i edukacyjną. Muzeum będzie mieć 
charakter narracyjny. Do „opowiedzenia” 
postaci Jana Pawła II i kard. Stefana Wy-
szyńskiego zostaną wykorzystane zarów-
no tradycyjne eksponaty, jak i materiały 
multimedialne: fragmenty audio i video, 
przestrzenie graficzne i kolorystyczne 
oraz płaszczyzny interaktywne, oddziału-
jące nie tylko na węch, ale i na gest od-
biorcy.

Każda z dwóch postaci - Jana Pawła II  
i Prymasa Wyszyńskiego - będzie do-
minować w poszczególnych częściach 
scenografii muzealnej. Ekspozycja mu-
zeum będzie się składać z 10 tematycz-
nych stref, na przemian rozświetlonych  
i mrocznych, nawiązujących do zmien-
nych losów głównych bohaterów. W części 
poświęconej Prymasowi Tysiąclecia za-
prezentowana zostanie m.in. historia jego 
internowania w latach 1953-1956, okres 
prowadzenia Wielkiej Nowenny przed 
jubileuszem tysiąclecia Chrztu Polski 
oraz lata narodzin opozycji demokratycz-
nej przed stanem wojennym. Przyjaźni  
i współpracy między kard. Wyszyńskim, 
a Janem Pawłem II krótko po jego wybo-
rze na Stolicę Piotrową będzie poświęco-
na bogato zilustrowana i udźwiękowiona 
sekcja na temat pierwszej pielgrzymki 
Ojca Świętego do Polski w 1979 r. Wresz-
cie osobna przestrzeń przeznaczona 
zostanie na wydarzenia z maja 1981 r. 
– zamach na papieża i śmierć Prymasa 
Wyszyńskiego. Znajdzie się sala multi-
medialna, konferencyjna, specjalna prze-
strzeń dziecięca oraz sklepik z pamiątka-
mi i zaplecze techniczne wystawy. Cała 
ekspozycja muzealna zajmie około 2 tys. 
metrów kw. W linii prostej widz będzie 
miał do przejścia ok. 250 metrów.

Karta Dużej Rodziny 
Opracowana w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Społecznej ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny umożliwia rodzinom wielodzietnym 
korzystanie z ulgowych biletów na przejazdy 
pociągami, do muzeów, galerii i ośrodków 
sportu, bezpłatny wstęp do parków narodo-
wych oraz m.in. zniżki na usługi hotelowe 
i gastronomiczne. Posiadacze Karty  będą 
mieli możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Pozwoli to na obniżanie 
rodzinnych kosztów.

     Z karty korzystać mogą rodziny z przy-
najmniej trójką dzieci, niezależnie od docho-
du. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każ-
demu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. 
roku życia lub do ukończenia nauki, maksy-
malnie do 25 lat. 

Harley Davidson papieża 
Franciszka sprzedany za 

210 000 euro
     Motocykl Harley Davidson, który 

papież otrzymał w podarunku od właści-
ciela fabryki tych kultowych maszyn, Wil-
lie’ego G. Davidsona został sprzedany na 
aukcji w Paryżu za  210 000 euro. 

Pieniądze te zasilą rzymski Caritas. Moto-
cykl Dyna Super Glide Custom 2013 z silni-
kiem 1 585 ccm ma na baku podpis papieża. 
Papieskiego Harleya wystawiono na aukcji za 
cenę wywoławczą 15 000 euro, ale osiągnął  
w trakcie licytacji cenę czternastokrotnie wyż-
szą. Wystawioną za 1 500 euro zamszową 
kurtkę rozmiar XL, którą papież otrzymał w po-
darunku razem z motocyklem i która również 
została przez Franciszka podpisana, sprzeda-
no na aukcji za 50 000 euro. Franciszek dostał 
oba podarunki w czerwcu ubiegłego roku pod-
czas uroczystości zorganizowanej w Rzymie 
z okazji 110. rocznicy istnienia marki Harley 
Davidson. Zjechały wówczas do Rzymu, na 
szeroką Via Conciliacion prowadzącą do Pla-
cu św. Piotra, tysiące motocyklistów. Otrzymali 
błogosławieństwo od papieża, który zauważył 
jednak przy okazji, że „potęga przyjemności” 
sprawia niekiedy, iż Boga zastępuje się „złud-
nymi ludzkimi idolami”.

     W październiku Franciszek ogłosił, 
że dochód ze sprzedaży rasowego motocy-
kla Harley Davidson przeznaczy na remont  
i przebudowę jadalni schroniska dla ubogich 
znajdującego się na Stazione Termini, głów-
nym dworcu kolejowym Rzymu.

Wystawa Artystów parafii 
pw. św. Anny w Wilanowie

„WILANOWSKIE
TALENTY”
Swoje prace prezentują:
1. Barzenc A.
2. Biernacka-Noceń Paulina
3. Brzostowska-Radziwiłłów Ewa
4. Butkiewicz Maria
5. Decewicz Izabela
6. Dobrzańska Barbara
7. Dominowski Jan
8. Gintrowska Aleksandra
9. Gintrowska Zofia
10. Gołębiewska Maria
11. Jerzykowska Katarzyna
12. Kanabus Janina
13. Kępka Małgorzata 

14. Kruszewska Krystyna
15. Michalska-Kulczyńska Marta
16. Milczarek Zuzia
17. Moćko Barbara
18. Morawiec Jerzy
19. Piekut Marta
20. Piotrowska Joanna
21. Smile Anna
22. Twarda Beata
23. Wachulak Elżbieta
24. Wiak Teodozja
25. Wiśniewska Irena
26. Zyzak Aleksandra

oraz 27. dzieci uczęszczające na warsztaty ceramiczne w Centrum Kultury Wilanów:
Gabryjeluk Wiktoria, Gelert Nina, Kajewska Natasza, Koczyk Martyna, Kosiorek Aleksandra, 
Kucharska Maja, Mańkowska Julia, Mańkowska Matylda, Mularczyk Franciszek, Nowosielscy Luca  
i Nicola, Paciorek Maria, Sieklicka Iga, Sokołowska Zofia, Szymańska Julia, Zawałło Aleksandra.
Wystawa czynna od 2 lutego do 30 marca 2014 w galerii „Dzwonnica”
-Salonik Wilanowski przy kościele św. Anny w Wilanowie. ZAPRASZAMY
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Autor: Maciej Lichota

zadaniE 1:  Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie. 

W S I C A P R D A M
zadaniE 2:  Wykreśl imiona Ewangelistów. Pozostałe litery, czytane  
                                          poziomo, utworzą hasło.

M M A R E K I J Ł
M A T E U S Z A O
Ł U K A S Z Ś N Ć

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!

zadaniE 3:  Połącz w pary. Litery odczytane w kolejności 
                                             numerycznej utworzą hasło.

1)  25 stycznia • → E   święto Nawiedzenia NMP

2)  2 lutego • → D   święto świętych Cyryla i Metodego 

3)  14 lutego • → N święto Nawrócenia św. Pawła

4)  4 marca • → I  święto św. Marka, Ewangelisty

5)  25 kwietnia • → J  święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 
                  Metropolitalnej w Warszawie

6)  31 maja • → Z   święto św. Kazimierza, królewicza

7)  9 czerwca •  → A   święto Ofiarowania Pańskiego

8)  11 lipca • → A  święto św. Benedykta, opata 
 

zadaniE 4:  Wpisz do tabeli rozwiązania z poprzednich zadań. 
                                          Nadaj im wspólny tytuł.

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

Zad. 1. ............................................................................................................  

Zad. 2. ............................................................................................................ 

Zad. 3. ............................................................................................................ 

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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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione dziś o godz. 17.00. Po na-
bożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 16.00.

3. (tylko na Mszy św. o godz. 11.30.) 
Przed kościołem Fundacja Edukacyjna 
Varsavia prowadzi akcję informacyjną 
o nowej szkole, która zostanie otwarta 
przy naszej parafii. 

4. Światowy Dzień Chorych w naszej pa-
rafii będziemy obchodzili w najbliższy 
wtorek, 11 lutego. 

 Na Mszę św. o godz. 10.00 zaprasza-
my wszystkie osoby w podeszłym wie-
ku i chore. 

 Prosimy również wolontariuszy o po-
moc w dowiezieniu do kościoła osób, 
które same nie będą mogły przybyć na 
tę uroczystość.

5. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze 
wolne intencje mszalne.

6. W dzwonnicy prezentowane są prace 
artystów z naszej parafii. Serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia wystawy.

7. W tym tygodniu przypadają następują-
ce święta liturgiczne:

 - we wtorek, 11 lutego, Wspomnienie 
NMP z Lourdes,

V Niedziela Zwykła, 9 lutego 2014 r.
 - w piątek, 14 lutego, Święto Św. Cyry-

la, mnicha i Metodego, biskupa, Patro-
nów Europy.

 Wszystkim obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny, składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawo-
dowym.

8. W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

- Łukasz Binienda, kawaler z parafii tu-
tejszej i Anna Bielaczyc-Bęben, panna 
z parafii tutejszej 

 – zapowiedź II.

- Paweł Kucharski, kawaler z parafii tu-
tejszej i Katarzyna Natalia Pacholec, 
panna z parafii pw. św. Apostołów Jana 
i Pawła w Warszawie, 

 – zapowiedź I. 

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancela-
rię parafialną. 

 Narzeczonych polecamy modlitwie pa-
rafian.

9. Kontynuujemy wizytę duszpasterską  
w naszej parafii. W tym tygodniu od-
wiedzimy rodziny mieszkające przy na-
stępujących ulicach: 

poniedziałek - 10 lutego 
 ul. Kubickiego
 ul. Wiktorii Wiedeńskiej (strona parzysta)

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001

internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

wtorek - 11 lutego 
 ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1 do 9 (numery 

nieparzyste)

środa - 12 lutego 
 ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A do 15  

(numery nieparzyste)

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

 Za ofiary złożone podczas wizyty dusz-
pasterskiej składamy serdeczne Bóg 
zapłać, zostaną one przeznaczone na 
kontynuację remontu kościoła i wie-
czernika.

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

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

 

od 9.02.2014 do 9.03.2014
Aby osoby starsze, chore i cier-
piące doznawały opieki i zrozu-

mienia od swoich bliskich.

Dzisiejszej niedzieli nastąpi co-
miesięczna wymiana tajemniczek 
różańcowych. 

Zapraszamy na spotkanie 
Kół Żywego Różańca, 

które rozpocznie się 
o godz. 16.00, w kanonii.


