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Pocieszcie, pocieszcie mój lud!
mówi wasz Bóg.
Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 
za wszystkie swe grzechy,
Głos się rozlega:
Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, 
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!
Niech się podniosą wszystkie doliny,
a wszystkie góry i wzgórza obniżą; 
równiną niechaj się staną urwiska,
a strome zbocza niziną gładką.
Wtedy się chwała Pańska objawi,
razem ją wszelkie ciało zobaczy,
bo usta Pańskie to powiedziały.
Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
Oto wasz Bóg!
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 85, 9–14

DRUGIE CZYTANIE 
2 P 3, 8–14

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla 
was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak 
tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie 
zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo 
niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale 
On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie 
chce bowiem niektórych zgubić, ale 
wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak 
złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym 
niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się 
w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej 
zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten 
sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście 
być wy w świętym postępowaniu i poboż-
ności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpie-
szyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że 
niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy 
w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, 
według obietnicy, nowego nieba i nowej 
ziemi, w których będzie mieszkała sprawied-
liwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, 
starajcie się, aby (On) was zastał bez plamy 
i skazy – w pokoju.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Łk 3, 4.6
Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA

 

Mk 1, 1–8
 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, 

Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka 
Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego 
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grze-
chów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina 
oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyj-
mowali od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając (przy tym) swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 
leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym.  

L I T U R G I A  S Ł O W A

W pierwszą niedzielę Adwentu usłyszeliś-
my zachętę do czuwania i bycia gotowymi na 
spotkanie z Panem. Dzisiaj wsłuchujemy się 
w „głos wołającego na pustyni”. 
To osobliwe określenie dla osoby proroka 
i zadania jakie zostało mu zlecone. Przecież 
każdy, kto ma coś ważnego do zakomuniko-
wania, szukałby sposobności, aby jak 
największa liczba osób mogła się o tym 
dowiedzieć. Właściwszym wydawałby się 
zatem rynek miasta lub inne miejsce, gdzie 
zazwyczaj gromadzą się obywatele danej 
społeczności. Skądinąd jednak dowiadujemy 
się, że do Jana przychodziły rzesze ludzi, 
pragnących słuchać jego nauki. Możemy 
zatem pokusić się o stwierdzenie, że nie tyle 
ważne jest miejsce nauczania, ile to, czego 
się naucza.

Jan wzywał do nawrócenia, aby 
słuchający go mogli przyjąć Tego, który idzie 
za nim – przyjąć prawdę o zbawieniu.

Współczesny świat wydaje się być wielką 
pustynią, na której w szumie informacji 
i zgiełku przeróżnej propagandy i reklamy, 
nieustannie rozbrzmiewa głos wzywający nas 
do prostowania dróg swojego życia. I tylko od 
nas zależy czy zechcemy to nawoływanie 
usłyszeć i podjąć trud przemiany serca.

ks. dr Waldemar R. MackoOto słowo Pańskie

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla 
tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże K OM E N T A R Z
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Jak tworzyć 
cywilizację miłości?

Żyjemy w świecie, który jest skażony cywilizacją śmierci, grzechu i zepsucia. 
My jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tworzenia zupełnie innej 
rzeczywistości – cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. W jaki 
sposób mamy ją budować? Odpowiedzi poszukajmy w Księdze, w której 
znajdziemy odpowiedź na każde pytanie, w Księdze Życia – w Piśmie Świętym, a 
także w nauczaniu naszego Rodaka – św. Jana Pawła II i innych świętych, 
którzy przykładem swojego życia pokazują nam drogę, którą mamy podążać.

Budowa tej cywilizacji musi być oparta 
na Bogu. „Podstawą tej cywilizacji jest 
uznanie powszechnego zwierzchnictwa 
Boga Ojca jako niewyczerpanego źródła 
miłości.”1 Trzeba na nowo zobaczyć 
ogrom Bożej miłości, która jest bezinte-
resowna i ogarnia każdego z nas 
w różnych sytuacjach. „Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem” (Mt 22, 37). Na czym polega 
miłowanie Boga? Jest to bezgraniczna 
ufność, oddanie Mu całego swojego 
życia, zarówno radości, jak i trosk, 
wypełnianie bez zastrzeżeń Jego świętej 
woli, konfrontowanie swojego postępo-
wanie z Jego Słowem i oddawanie Mu 
czci każdą swoją myślą, słowem i czy-
nem. Tylko i wyłącznie wtedy, gdy nasze 
życie oprzemy na prawdziwej Miłości – 
Panu Bogu, to będziemy mogli, dzięki 
Jego łasce, podjąć trud budowy 
prawdziwego, chrześcijańskiego życia.

będzie, że aborcja, eutanazja, prześlado-
wanie czy dręczenie to bardzo duże 
przekroczenie Bożych przykazań.

„Na tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 40). Na 
przykazaniu miłości do Boga i bliźniego 
opiera się budowa cywilizacji miłości. 
Postępowanie przy jej utwierdzaniu 
wynika z wypełniania jego treści.

Tworzenie cywilizacji miłości muszę 
zacząć od siebie. „Czemu to widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a belki we 
własnym oku nie dostrzegasz?” (Łk 6, 
41) Papież Franciszek zwraca uwagę, że
niekonsekwencja wiernych i pasterzy 
między tym, co mówią, a tym, co czynią, 
między słowami a sposobem życia 
podważa wiarygodność Kościoła. Jeżeli 
pragnę tworzyć cywilizację miłości 
powinienem być pokorny, dzięki łasce 
Bożej zmieniać swoje życie. Budowa tej 
rzeczywistości to nie tylko wypełnianie 
wielkich, nadzwyczajnych czynów, głosze-
nie płomiennych słów, ale pełnienie drob-
nych czynów miłosierdzia, ukazywanie 
miłości w sytuacjach codziennego życia. 
„Prawdziwa miłość to taka, która przynosi 
ból, która rani, ale daje radość. Dlatego 
musimy się modlić i prosić o odwagę, by 
kochać” (św. Jan Maria Vianney).  

 „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21) Nigdy nie 
będzie cywilizacji miłości bez przeba-
czenia, bez darowania win drugiemu 
człowiekowi, które wypływa z serca. Nie 
jest łatwo przyznać się do błędu i prze-
prosić. Nie prosto także wybaczyć zranie-
nia. Po ludzku taka postawa jest niemoż-
liwa, jednak Chrystus przychodzi i burzy 
wszelkie ograniczenia i przeszkody. Leczy 
miłością. Wszystko przebacza.

Kolejną kwestią, która jest niezbędna do 
budowy cywilizacji miłości to podejście 
do cierpienia – przyjmowanie go bez 
szemrania i godne jego znoszenie. „Kto 
nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem” (Łk 14, 
27). Chrześcijanin to osoba, która dosko-
nale zdaje sobie sprawę z tego, że cier-
pienie jest czymś wyjątkowym, że nie ma 
ucznia Chrystusa bez cierpienia, tak 
samo jak nie byłoby naszego zbawienia 
bez ofiary Chrystusa na Krzyżu. Swoim 
przykładem pokazuje drugiemu człowie-
kowi, że zaufanie Bogu nawet w trudnej 
sytuacji przynosi błogosławione owoce.

Warto, abyśmy w tegorocznym okresie 
adwentu w sposób szczególny dostrzegli 
Bożą miłość ku nam i z coraz większym 
oddaniem i zaangażowaniem włączyli się 
w budowę cywilizacji miłości. Módlmy się 
za wstawiennictwem Tej, która wydała 
na świat Zbawiciela o wszelkie potrzebne 
łaski do wykonywania tej misji. Pamiętaj-
my o słowach św. Jana od Krzyża: „Pod 
wieczór naszego życia będziemy sądzeni 
z miłości” i starajmy się coraz lepiej 
wypełniać je w codziennym życiu.

„Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego” (Mt 22, 39). Miłość do 
bliźniego wynika z miłości do Boga. 
Człowiek zanurzony w miłości Najwyż-
szego pragnie dzielić się nią z innymi, 
chce, aby tak jak on, doświadczali Jego 
dobroci. Jak to ujął św. Jan Maria Vianney: 
„Wiele osób na świecie umiera z głodu, 
lecz znacznie więcej umiera z braku 
miłości”. Te słowa są aktualne również 
we współczesnych czasach. O wiele 
łatwiej jest miłować tych, którzy tę miłość 
odwzajemniają, którzy są nam bliscy, 
którym wiele zawdzięczamy. Jakże 
trudno jest kochać tych, którzy są trudni, 
nie odpowiadają serdecznością na nasz 
stosunek do nich. A Pan Jezus bardzo 
jasno wskazuje, że w każdym bliźnim On 
sam do nas przychodzi. Aspekt ten jest 
ukazany w wizji Sądu Ostatecznego, 
kiedy to Syn Człowieczy oddzieli jednych 
ludzi od drugich, jak owce od kozłów. „Bo 
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w 
więzieniu, a przyszliście do Mnie.” (Mt 
25, 35–36). Jeżeli będziemy mieli wiarę, 
że Chrystus przychodzi do nas  w drugiej 
osobie, pamiętali, że pełniąc uczynki 
miłosierdzia wobec niej, czynimy to 
naszemu Mistrzowi to oczywiste dla nas 

Maciej Lichota

Nasze wzajemne relacje powinny doko-
nywać się w atmosferze szacunku. Każdy 
ma prawo do własnego zdania, posia-
dania własnych przekonań czy racji. Są 
zachowania, które nas denerwują, ale 
ważne jest, abyśmy nigdy nie pałali do 
drugiego człowieka żądzą odwetu i nie-
nawiścią. Niech przykładem będzie dla 
nas postawa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
którego trzydziestą rocznicę męczeńskiej 
śmierci obchodzimy w tym roku. Starajmy 
się być wierni słowom naszego Rodaka – 
Ojca Świętego: „Dialog jest zatem znako-
mitym narzędziem budowania cywilizacji 
miłości i pokoju, wskazanej przez mego 
czcigodnego poprzednika, papieża Pawła 
VI, jako ideał, na którym winno się 
wzorować życie kulturalne, społeczne, 
polityczne i ekonomiczne naszej epoki.”3

 Istotnym elementem budowy takiej 
rzeczywistości jest czystość. We 
współczesnym świecie uczucie miłości 
jest ukazane w fałszywy sposób. Musimy 
dbać o czystość naszych serc, im więcej 
mamy pokus, tym bardziej powinniśmy 
przylgnąć do Boga. Nie stworzymy 
cywilizacji miłości, gdy nie nauczymy się 
żyć według Ewangelii, gdzie Pan Jezus 
bardzo wyraźnie wskazuje, jak powinni 
postępować Jego uczniowie. Jan Paweł II 
wzywa nas: „Głoście światu dobrą nowinę 
o czystości serca i przekazujcie mu swoim

przykładem życia orędzie cywilizacji 
miłości. (…) Dziś cywilizacja śmierci propo-
nuje wam między innymi tak zwaną 
wolną miłość. Dochodzi w tym wypacze-
niu miłości do profanacji jednej z najbar-
dziej drogich i świętych wartości, bo 
rozwiązłość nie jest ani miłością, ani 
wolnością. (…) Nie lękajcie się żyć wbrew 
obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym 
prawem propozycjom.”2 Tę rzeczywistość 
musimy kształtować poprzez korzystanie 
z sakramentów świętych. Są one wielkim 
darem i niezwykle pomagają nam podczas 
naszej drogi.

1 Jan Paweł II, Trzeba budować „Cywilizację
   miłości”, Audiencja Generalna, 15.12.1999 r.
2  Homilia w Sandomierzu, 12.06.1999 r.
3  Dialog między kulturami drogą do cywilizacji 
    miłości i pokoju, Orędzie Ojca Świętego Jana
    Pawła II na Światowy Dzień Pokoju,

 01.01.2001 r.
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RZECZ O ŻYCZLIWOŚCI 

  Za nami pierwszy tydzień Adwentu. Szybko 
minęło, nie ma co. W telewizji, w radio, 
w Internecie zadomowiły się już na dobre reklamy 
świąteczne i wszechobecne w nich hasła miłości, 
dobroci i życzliwości. Jednym słowem mickiewi-
czowskie „Kochajmy się” wlewa się wszelkimi 
możliwymi kanałami w nasze umysły i serca, choć 
ma rzecz jasna pobudzić nasz konsumpcjonizm, 
a nie człowieczeństwo.  Okaż miłość  dziecku kupując 
mu klocki za jedyne 9,99, pomóż sąsiadce wnieść 
przedświąteczne zakupy, ale tylko te zrobione 
w sklepie X, żonie powiedz, że ją kochasz za 
pomocą cukierków, które znaczą więcej niż tysiąc 
słów.  Smutne, ale nie o tym miał być ten felieton.
    Mam nieodparte wrażenie, że życzliwość wyszła 
ostatnio z mody. Mówienie dobrze o innych 
ludziach też. Nierzadko miłe słowo skierowane 
pod czyimś adresem traktowane jest jako 
podlizywanie. W wyrazie zachwytu, podziwu, 
w komplemencie, w gratulacjach mimowolnie 
doszukujemy się drugiego dna, nieszczerości 
i zakłamania. Z góry negujemy w głowie każdą 
serdeczną uwagę skierowaną pod naszym 
adresem, zastanawiając się czego ten ktoś od nas 
chce. Podejrzliwie patrzymy na okazywaną nam 
życzliwość i sami nierzadko robimy wszystko 
by tej życzliwości nie okazać, a tym samym nie 
wzbudzać żadnych podejrzeń. Przerażające! 
    Co gorsza, mam wrażenie, że oddychamy z ulgą 
dopiero wówczas, gdy możemy powiedzieć o kimś 
coś złego. Gdy możemy obmówić, ponarzekać, na  
świat, ceny, służbę zdrowia. Powiedzieć cokolwiek, 
byle niepozytywnego.
  Patrząc wokoło, ze smutkiem zauważam, że 
miejsce życzliwości zajęła tzw. inteligentna 
złośliwość.

Dobrze mówią o innych tylko głupcy, 
prawdziwie mądrzy ludzie mądrze krytykują, za nic 
mając delikatną sferę uczuć drugiego człowieka. 
Żyjący w ten sposób natychmiast odeprą mój 
zarzut mówiąc, że oni brzydzą się obłudą, nie są 
hipokrytami, są po prostu bezkompromisowi, nie 
chcą niczego udawać. To są ostatnio niezwykle 
popularne hasła, któż z nas ich nie słyszał w 
domu, w pracy, wśród znajomych?

Od dzisiejszej niedzieli  
zapraszamy 

na felietony z cyklu:

Z pamiętnika
katolika ...

Maria Paszyńska

   Osobiście nie widzę związku pomiędzy obłudą, 
a powiedzeniem dobrego słowa koleżance, która 
ładnie wygląda. Nie dostrzegam hipokryzji 
w pogratulowaniu awansu  koledze w pracy. Nie 
udaję niczego głośno ciesząc się z wyniku meczu 
drużyny mojego synka. To nie jest 
bezkompromisowość, a życzliwość właśnie.

   Może spróbujmy na początku Adwentu (a nuż 
wejdzie nam to w nawyk) być hojnymi 
w wyrażaniu dobrych uczuć i emocji. Okazujmy 
sobie nawzajem sympatię, miłość, czułość, 
życzliwość i szacunek, nie tylko od święta. Bóg 
stworzył na Swój obraz i podobieństwo, nie tylko 
mnie, ale i starszą panią długo wybierającą 
wędliny w sklepie, mamę z wózkiem, która 
niechcący mnie potrąciła wsiadając do autobusu, 
małe dziecko, które dotknęło mnie ubrudzoną 
w dżemie łapką. Doszukujmy się w każdej 
napotkanej osobie obrazu Boga i bądźmy życzliwi.

   Życzliwość nic nie kosztuje, a nawet jeśli, to zyski 
są nieporównywalnie większe. Mówiąc językiem 
efektywnej rzeczywistości – opłaca się!

 A na koniec krótka modlitwa o życzliwość 
anonimowego autora odnaleziona wśród interneto-
wych gąszczy, do odmawiania w drodze na roraty.

 Panie, naucz mnie cenić to,
kim jestem i dziękować za to co mam.

Daj mi zrozumieć, że ludzie są różni 
i tak jest dobrze.

Bo gdyby „każdy miał to samo, 
nikt nikomu nie byłby potrzebny”.

Jezu, wydany na śmierć przez zawiść,
uwolnij moje oczy od morderczej zazdrości, 

która prowadzi do podziałów, kłótni i nienawiści. 
Pomóż mi dobrze myśleć i mówić o innych, 

wychwalać Boga za to, co w nich dobre, 
mądre czy piękne.

Strzeż mnie od słów, które porównują lub 
poniżają.

Niech powodzenie bliźniego 
nie napełnia mnie nigdy smutkiem.

Proszę o życzliwość i wielkoduszność.
Naucz mnie „cieszyć się z cieszącym, 

płakać z płaczącymi.”

SALONIK 
WILANOWSKI

Organizatorki wystawy

Prosimy zainteresowanych o zgłaszanie 
się najpóźniej do 15 stycznia 

bezpośrednio do:
Ewy Kryńskiej – tel. 22 885 19 74,  
Małgorzaty Kępki – tel. 698 767 27

Krystyny Kruszewskiej – tel. 605 388 795

Od początku lutego 
do końca marca 2015 r., 

wzorem lat ubiegłych, planujemy 
zorganizowanie w dzwonnicy 

wystawy
ARTYSTÓW Z NASZEJ PARAFII. 
Już teraz zapraszamy wszystkich 

Twórców do zaprezentowania 
swoich prac szerszej publiczności.

W sobotę, 13 grudnia, 
od godz. 11.00 do 12.00 

w saloniku – wieży („Dzwonnicy”)
odbędą się warsztaty tworzenia 

ozdób choinkowych: 
aniołków i św. Mikołajów.

Warsztaty poprowadzi 
pani Maria Gołębiewska.

Do udziału w zabawie zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci.
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WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW

300. NUMER 
„KLIMATÓW ŚW. ANNY” 

W Państwa ręce oddajemy trzechsetny numer „Klimatów św. Anny”. Co to oznacza? 
Oznacza to, że nasze pismo parafialne ukazuje się nieprzerwanie od 300 tygodni, 
rozpoczynających je i zamykających 300 niedziel. Oznacza to 2100 dni planowania 
kolejnych numerów, szukania tematów wpisujących się w dany okres roku liturgicznego, 
zastanawiania się, o czym jeszcze warto opowiedzieć, i wreszcie redagowania tekstów, 
korygowania i składania w gazetową całość. Proces to niekończący się. Oznaczający 
50400 godzin z życia, codziennych zadań, do których należą też obowiązki redakcyjne – 
parafialne. To odpowiedzialność, zmęczenie, brak wolnego czasu, ale z własnej i nieprzy-
muszonej woli. Nagrodą wdzięczność i satysfakcja. Niekiedy zwątpienie. Czy ma to sens?

Kto rozwieje te wątpliwości? Czytelnicy. Dlatego niech oni się wypowiedzą.

– „Klimaty” czytam na bieżąco, choć muszę się 
przyznać, że nie wszystko – mówi ks. Michał Dubicki, 
który w naszej parafii pracuje od 2012 r. („Klimaty” 
ukazują się od marca 2009 r.). Nie pytam go, dlaczego 
nie wszystko czyta w naszej gazetce parafialnej, ale o to, 
jak się dowiedział o jej istnieniu.
– O „Klimatach” dowiedziałem się, zanim jeszcze spot-
kał mnie zaszczyt pracy w tej wspaniałej parafii. Powie-
dział mi o nich kolega, który tu służył przede mną jako 
wikariusz.
– Czy księdza zdaniem takie pismo jest potrzebne 
w parafii?
– To swoista wizytówka naszej parafii. Osobiście widzę 
w „Klimatach” same pozytywne wartości. Wiem, że 
sięgają po nie także osoby spoza naszej parafii, np. 
moja rodzina i znajomi. Warto podkreślić, że ludzie 
chorzy, którzy nie mogą uczestniczyć w Liturgii, dzięki 
nim wnoszą do swego domu Słowo Boże i bieżące 
informacje z życia Kościoła.
– Pisze ksiądz komentarze do niedzielnej Liturgii Słowa 
przez cztery / pięć tygodni co cztery miesiące. Podobnie 
inni kapłani. Czy to nie za mało jak na potencjał i możli-
wości naszych księży?
– Moim zdaniem pismo parafialne nie może być zdo-
minowane przez księży. Jeżeli jest taka potrzeba ludzi 
świeckich, to z pewnością należąc do różnych grup 
parafialnych, nie powinni narzekać, że księża piszą za 
mało. Ponadto na każdej Mszy św. niedzielnej i w dni 
powszednie głoszone są kazania. Myślę, że nie 
brakuje możliwości posłuchania wypowiedzi księży. 
Pamiętajmy, że Kościół to nie tylko księża, ale również 
parafianie – osoby świeckie. Bardzo wielu z nich 
opowiada ciekawe dzieje Wilanowa, np. pan Krzysztof 
Kanabus. Myślę, że dobrze by było dotrzeć do tych 
osób, które mieszkają w Wilanowie od pokoleń, i te ich 
interesujące wspomnienia przenieść na łamy 
„Klimatów”.
Mam też pomysł na nowy kącik – kącik kulinarny. 
Dobra kuchnia to przecież klucz do dobrego zdrowia. 
Ciekawe i sprawdzone przepisy dań kulinarnych 
pomogłyby nam, czytelnikom, przygotować się do 
świąt Bożego Narodzenia, a rady i wskazówki żywie-

– Udzielaliście już kiedyś wywiadu?
– Nie.
– Nie.
– Nie.
Jeden po drugim odpowiadają Miłosz (właśnie 
świętuje 10. urodziny), Amadeusz (8 lat) i Fryderyk 
(6 lat). We trzech codziennie służą do Mszy św.

– „Klimaty św. Anny” – odpowiadają chórem.
Oczywiście, że wiedzą. Oni by nie wiedzieli?!
– Czytacie?
– Tak – chór chłopców ponownie rozbrzmiewa.
– Regularnie – dodaje solo Miłosz.
– Też czytasz? – zwracam się do 6-latka, trochę nie 
dowierzając, a on potwierdza.
– A dobrze już czytasz? – drążę temat.
– Niedobrze – włącza się Amadeusz.
– Ale już przeczytałem jedną książkę. Biblię! –
oznajmia z dumą Fryderyk.
– Z takimi dużymi literami… – uzupełnia wypowiedź
brata Amadeusz, śmiejąc się przy tym.
– Dla najmłodszych – dorzuca Miłosz. – Pół książki
zajmowały obrazki.
– Nieprawda! – buntuje się Fryderyk.
– Przejdźmy raczej do tematu – ucina konkretny
Miłosz.
– Co sądzicie o naszej gazecie parafialnej?
– Że jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Są artykuły, 
które budzą (zaciekawiają), i takie, które jakby śpią 
(nie wciągają), ale potem, jak jest już druga część, 
to się wszystko podnosi (zaczyna się coś dziać 
w tekście i w czytelniku budzi się zainteresowanie) 
– przedstawia opisowo Amadeusz, szukając stosow-
nie do swego wieku pasujących słów.
– Czyli czytacie „Klimaty” na dobranoc, przed
snem…? – udaję, że odebrałem jego wypowiedź 
dosłownie. 

– To znaczy ja tak – po chwili wyłamuje się najmłodszy 
z braci – i byłem chyba w telewizji. Próbuje sobie 
przypomnieć, o co go wtedy pytali, ale przerywa mu 
konkretny Miłosz: 
–  To, o czym rozmawiamy.
– Wiecie, jak się nazywa nasza gazeta parafialna? –
przechodzę więc do istoty.

*  *  *

– Czy na podstawie własnych doświadczeń dusz-
pasterskich, dawnej pracy z młodzieżą potrafi 
siostra powiedzieć, co zrobić, by wierni angażowali 
się bardziej w dzieło wspólnot parafialnych?
– To bardzo poważne pytanie. Zasadniczą sprawą
jest brak czasu. Nie da się zakręcić biegu historii. 
Ci, którzy potrafią poświęcić swój wolny czas 
bezinteresownie, to są wyjątkowe osoby. Warszawa 
jednak ma to do siebie, że ludzie są tu strasznie 
zajęci, zabiegani chyba bardziej niż gdziekolwiek 
indziej… Nie wiem, za czym tak latają, ale nie mają 
czasu, żeby się w coś zaangażować. Niektórzy, tak 
jak ja, są starzy, emeryci z problemami zdrowot-
nymi, co może by chcieli pomóc, ale za bardzo nie 
mogą. Większość ludzi jest jednak zapracowana, 
boryka się z problemami materialnymi, rodzinnymi 
i nie stać ich na dodatkowe poświęcenie. Ja 
rozumiem tych ludzi. Trudno jest się zmobilizować, 
dać coś więcej od siebie.
W grupach parafialnych dominują starsze panie, ale 
Kościół jest Kościołem młodych, i ja to widzę, tyle że 
dzisiaj trudniej jest zaangażować młodych w życie 
wspólnoty. Myślę, że to przez środki komunikacji 
elektronicznej. Kiedyś, gdy nie było jeszcze internetu, 
a telewizja nie była aż tak powszechna, młodzi 
szukali towarzystwa we wspólnotach parafialnych.

*  *  *

– Tak – odpowiadają krótko państwo Ewa i Jacek. Ma 
to sens, oni czytają. – To dobra i potrzebna inicjatywa. 
Ciekawe artykuły, informacje z życia parafii, pogłębienie 
wiedzy religijnej i historycznej, dobry poziom i różnorod-
ność tematyczna – argumentują swoją pozytywną ocenę 
„Klimatów św. Anny”. – Można by jeszcze włączyć do nich 
więcej świadectw wiary, informacje o charakterze 
odbytych rekolekcji, recenzje przeczytanych książek, 
można by przybliżyć myśli ojców Kościoła – wymieniają, 
co chętnie by przeczytali. Krótka, równoważnikowa 
wypowiedź, ale człowiek zajęty, a jeszcze trzeba zdążyć 
na rekolekcje adwentowe, które właśnie trwają. 

– Siostry też czytają, ponieważ to jest biuletyn para-
fialny. Która z nas przyniesie egzemplarz, to kładzie 
w sali rekreacyjnej w domu zakonnym i każda z sióstr 
sobie przegląda – w imieniu sióstr pasjonistek, naszych 
parafianek, wypowiada się s. Beniamina. – Nie 
jesteśmy jedyną parafią, która ma biuletyn. Obecnie to 
prawie wszystkie mają. U nas jest, jaki jest. Można by 
powiedzieć skromny, ale dobrze, że jest. Tak jak 
porównuję te biuletyny, to ich motywem przewodnim jest 
przybliżenie wiernym Słowa Bożego na niedziele. Nie 
każdy człowiek ma bowiem czas zajrzeć wcześniej do 
tekstów biblijnych i przygotować się na niedzielną Mszę, 
a biuletyn umożliwia to w sposób niesamowity. 
Przychodzi ktoś do kościoła, bierze biuletyn, siada 
w ławie i ma teksty liturgiczne przed oczami. Nie każdy 
korzysta w pełni z czytanego słowa, a tak patrzy w tekst 
i śledzi to, co ma wydrukowane. Na ostatnich stronach 
znajdują się jakieś rozrywkowe rzeczy… To też jest 
wskazane, bo ludzie zabierają ten biuletyn do domu 
i rodzina się interesuje. Nawet czekając na obiad, może 
sobie ten rebusik rozwiązać czy coś przeczytać. 
Wskazane są też artykuły uzupełniające, przede 
wszystkim z zakresu parafii. Wiele osób na pewno z nich 
korzysta, bo te artykuły są publikowane, ale ja bym 
z nich zrobiła drobniejsze teksty, takie felietony. Moim 
zdaniem krótsze są ciekawsze. Długie teksty pasują 
bardziej do obszerniejszych biuletynów.

Pamiętam, jak ja prowadziłam takie grupy 
młodzieżowe. To nie były zwykłe spotkania oazowe. 
Spotykaliśmy się przy herbacie, uczyliśmy się razem 
modlić, lubić muzykę klasyczną. Wyjeżdżaliśmy razem 
na wakacje. Panowała atmosfera towarzysko-
rodzinna. To są niezapomniane wspomnienia. Wiele 
z tych znajomości pozostało do dziś. Niektórzy w tych 
grupach znaleźli swoich przyszłych mężów i żony. 
Kilku chłopców zostało później księżmi. Obecnie 
zmienił się styl życia. Obserwuję to, gdy organizujemy 
spotkania dla dzieci i rodziców. Dzieci idą się bawić, 
a rodzice wyciągają swoje urządzenia i coś na nich 
naciskają. Czego oni w nich szukają?! Nie wiem. Nie 
ma jednak co narzekać. Trzeba robić wszystko, by 
„Klimaty” się ukazywały, bo one zapewniają nawet tym 
najbardziej oddalonym parafianom kontakt z parafią 
i Kościołem.   

niowe mogłyby ustrzec przed zimowym przezię-
bieniem, katarem czy grypą.

*  *  *
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– Od początku do końca… Bardzo słuszna uwaga – 
chwalę Miłosza. – A mówiliście o tym rodzicom? W 
końcu to oni kierują teraz „Klimatami”.
– Jeszcze nie zdążyliśmy. Zresztą rodzice sami 
przeczytają w wywiadzie – wnioskuje Miłosz. – Dużo 
czasu wasi rodzice spędzają nad „Klimatami”?
– Bardzo dużo – żali się Amadeusz. – Zawsze gdy 
chcemy coś zrobić z rodzicami, to nie możemy, bo 
tata jest w pracy, mama nad „Klimatami” pracuje. 
– Zdarza się, że mama całej nocy nie prześpi. Nic nie 
je… Prawie… W ogóle… Nie ma czasu. To trzeba 
zmienić – skarży się zatroskany Miłosz.
– Słyszałem, że wy będziecie pisać do „Klimatów”. 
– Ja najpierw wpadłem na pomysł, żeby przybliżyć 
ludziom postacie różnych świętych, wspominanych w 
danym tygodniu, i już rok nad tym pracuję. Przesyłam 
teksty do mamy… – opowiada Miłosz.
– Dużo tekstów już napisałeś?
– Niestety tak i jeszcze żaden… – nie kończy, że jesz- 
cze żaden nie został wydrukowany w gazecie. – Już z 
dobrych dwudziestu świętych jakoś. Trzeba z różnych 
źródeł wziąć…

– Złączyć informacje… – kontynuuje objaśnienia 
Amadeusz i wyjawia swoją rolę: – Ja trochę 
pomagam Miłoszkowi i piszę też o różnych świętych. 
Potem daję to Miłoszkowi, Miłoszek błędy poprawia, 
dopisuje…
– Chciałbym tylko zauważyć, że ty dotąd napisałeś 
tylko o jednym świętym… – napomina brata Miłosz, 
szef braterskiej spółki redakcyjnej.

– Pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytelników. 
Pozdrawiają Was Fryderyk, Amadeusz i Miłosz.

Przepytał, sfotografował i zredagował  
Marcin Kielak

  Werset tej znanej pieśni był myślą przewodnią 
pielgrzymów parafii św. Anny w Wilanowie 
odbywających w dniu 27 listopada br. pielgrzymkę 
dziękczynną na Jasną Górę. Dwadzieścia siedem osób, 
z księdzem prałatem Waldemarem Macko probosz-
czem parafii, wczesnym rankiem, wyruszyło autokarem 
do „duchowej stolicy Polski”, aby przed obliczem 
Jasnogórskiej Pani i Królowej dziękować za nawie-
dzenie kopii Cudownego Obrazu (28–29 września br.) 
i za otrzymane za Jej przyczyną łaski w wymiarze 
parafialnym, wspólnotowym i indywidualnym każdego 
z nas. Była to pielgrzymka dziękczynna za naszego 
Księdza Proboszcza, którego dbałość o naszą 
świątynię, o poziom życia wspólnotowego w parafii 
widzimy i doceniamy. Do naszych intencji dołączyliśmy 
intencje Księdza Proboszcza, który w tym roku obcho-
dził swoje jubileusze: Srebrny Jubileusz Kapłańswa 
i pięćdziesiąte urodziny. Było to również dziękczynienie 
za kanonizację Papieża Polaka – św. Jana Pawła II, 
z którym Wilanów ma swoje osobiste wspomnienia: 
parafialna pielgrzymka do Watykanu, poświęcenie 
Kamienia Węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej 
i poświęcenie wilanowskich Pól Świątynnych, z helikop-
tera, rankiem 13 czerwca 1999 r. 

Przyszłość „Klimatów” jest zatem zapewniona, ale jak 
przetrwać do czasu, aż chłopcy podrosną? Może ktoś
z Państwa pomoże? Bardzo zachęcamy do zgłaszania 
pomysłów, tematów, dzielenia się swoimi wilanowskimi 
wspomnieniami. I do pisania. Zakrystia i kancelaria 
parafialna stoją dla Państwa otworem. Mamy również 
internet (www.parafiawilanow.pl) oraz redakcyjny adres 
mailowy: klimaty@parafiawilanow.pl. A tymczasem…

Trzygodzinna podróż upłynęła nam na modlitwie 
i śpiewie pieśni maryjnych. Dzień był pochmurny 
i chłodny, ale nasze serca były radosne. Na Jasną 
Górę przyjechaliśmy o godz. 10.15. Zaskoczeniem dla 
wielu spośród nas był brak tłumów, swoboda 
poruszania się po terenie klasztornym i w samej 
Kaplicy Cudownego Obrazu. O godz. 11.00 uczestni-
czyliśmy w  Eucharystii. Mszę św. koncelebrowało 
14 kapłanów, wśród których był również nasz 
proboszcz  ks.  Waldemar  Macko.  Przedstawiliśmy 
Matce Bożej, wpatrując się w Jej piękne oblicze, 
wszystkie sprawy, z którymi przyjechaliśmy, 
dziękczynienia i prośby dotyczące naszej Ojczyzny, 
naszych rodzin i nas samych.  Byliśmy szczęśliwi. 
Następnie było pamiątkowe zdjęcie przy Epitafium

Wspominając pielgrzymkę na Jasną Górę nie można 
pominąć faktu, że odbywała się ona w szczególnym 
dniu, w dniu święta Cudownego Medalika, którego 
historia została przybliżona pielgrzymom w czasie 
podróży. Papież Leon XIII dekretem z dnia 23 lipca 1894 
roku zezwolił na obchodzenie każdego 27 listopada 
święta Objawienia Cudownego Medalika. 

Smoleńskim, potem zwiedzanie Muzeum, Sali 
Rycerskiej, w której zgromadzono pamiątkowe 
przedmioty związane z osobą Świętego Jana Pawła II, 
Drogę Krzyżową Dudy Gracza i Muzeum pamiątek 
smoleńskich. Kilka osób zwiedziło Skarbiec, inni 
zdecydowali się na  zwiedzanie podziemi bazyliki, gdzie 
znajdują się groby braci Paulinów. Podziemia te są 
udostępnione zwiedzającym tylko w miesiącu listopa-
dzie każdego roku.

Bowiem 27 listopada 1830 roku Matka Boża objawiła 
się św. Katarzynie Laboure i skierowała wezwanie nie 
tylko do Kościoła, ale do wszystkich ludzi ofiarując 
Cudowny Medalik. Matka Boża powiedziała wtedy: „Każ 
wybić ten medalik. Ci, którzy będą go nosić, otrzymają 
wielkie łaski”.

Pielgrzymowanie do Matki Bożej Częstochowskiej 
w tym ważnym dla czcicieli Maryi dniu, było dla nas 
łaską i wielkim umocnieniem.

Bogu niech będą dzięki. Elżbieta Olejnik

DZIŇKCZYNNA PIELGRZYMKA NA JASNł GčRŇ 
Jasnog·rska Pani TyŢ naszņ Hetmankņ,
Polski TyŢ Kr·lowņ i najlepszņ Matkņ!

– Ja bym zmienił jeszcze to, żeby osoby, które piszą 
do „Klimatów”, rzeczywiście pisały do „Klimatów”. 
Bo w jednym tygodniu ukaże się artykuł (danego 
autora) o pewnej rzeczy, na cztery tygodnie to 
wszystko zniknie (dany autor nic nie napisze przez 
cztery tygodnie), ludzie będą myśleli, że tego już 
nie ma (że autor przestał już pisać), i tu nagle 
wyskakuje (znów autor coś napisze). Żeby ludzie 
(piszący) byli bardziej obowiązkowi. Jeżeli chcą 
podejść do jakiegoś tematu, to żeby to zrobili…

– Według mnie „Klimaty” są super – do swojej opinii
o pisemku przechodzi Miłosz. – Oczywiście razem
z braćmi rozwiązujemy rebusy od Maćka, nie 
używając do tego niczego prócz mózgu. Potem 
najchętniej czytam artykuły historyczne pana 
Krzysztofa Kanabusa, bo to też jest ciekawe. 
Każdy mieszkaniec powinien znać przynajmniej 
urywek z historii własnego miasta.
– A nie są „Klimaty” dla was za trudne? Rozumiecie, 
co czytacie? – zastanawiam się głośno.
– Tak – twierdzi Miłosz.
– Trochę rozumiemy – zmienia jego twierdzenie Amadeusz.
– A jednak trochę nie – z rozbawieniem w głosie przy- 
znaje się Fryderyk. – Ale jakoś sobie radzimy.
– Jak nie rozumiemy, to się pytamy rodziców.
– Albo sprawdzamy w słowniku jakieś wyrazy.
– Co byście zatem zmienili w „Klimatach”? Co byście 
poprawili?
– Jest taki minus, że jest jakieś ogłoszenie, (że) teraz 
się np. (coś) wydarzy, to jak się spełni (odbędzie) 
w tygodniu, to na następny raz (w następnym 
numerze) powinno być opisane, jak to było – krótko 
mówiąc, Amadeuszowi brakuje fotorelacji z wyda-
rzeń parafialnych.
– Ja w „Klimatach” bym zmienił to, że trzeba po prostu 
pisać o takich rzeczach, które myślimy, że ludzie 
nie wiedzą – proponuje Fryderyk.
– Na przykład? Masz jakiś pomysł?
– Np. o roratach, kiedy jaki kolor liturgiczny (szat 
liturgicznych) się zakłada.
– Ja chciałbym podkreślić to, że, owszem, powinny 
być tam informacje, o których ludzie nie wiedzą, ale 
też powinny być informacje, o których ludzie wiedzą. 
Na przykład. Jak ktoś zna streszczenie, że tak 
powiem, Wilanowa (historię Wilanowa), to żeby ustawił 
(przygotował) o tym artykuł, ale bardzo szczegółowy. 
Żeby to było opisane bardziej szczegółowo. I jeszcze 
jedna rzecz. Jest dużo rzeczy do „Klimatów”…
– Tematów do opisania – pomagam Miłoszowi.
– Tematów, tak. Żeby po prostu bardziej się 
angażować w różne tematy. Można by było zrobić 
jakąś ankietę pt.: Co chcesz, żeby się znalazło 
w „Klimatach”?
– Już kiedyś była taka ankieta i mało ludzi odpowie-
działo – przypominam. Więcej parafian powinno się 
angażować, pewnie to chciałeś powiedzieć?
– Tak. 
– I trzeba by było też włączyć do tego Ewangelie
na ten (cały) tydzień… Słowo Boże z krótkim komen-
tarzem – na nowy pomysł wpada Amadeusz.

– Raczej w ciągu dnia – z lekko ironicznym uśmie-
szkiem prostuje Miłosz i instruuje najmłodszego 
brata: – To teraz ty, Fryderyczku, wyraź się na 
temat… 
– Ja w naszej gazecie najczęściej rozwiązuję rebusy.
– Jak ci idzie?
– Dobrze.
– Bo wiesz, z niektórymi zadaniami nie radzą sobie
dorośli. Ja parę razy nie znałem odpowiedzi. Maciek 
(Lichota) musiał mi podpowiedzieć.
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„Byłam Magdaleną.
Przywlokłam się za nim na Golgotę 
i stanęłam opodal krzyża pełna lęku, 

bo była tam Jego Matka,
która mogła powiedzieć, 

że moje miejsce wśród tych,
co Go na śmierć wydali…

I spotkałam Jej wzrok – bez cienia 
urazy.

Przesunęła się nawet nieco,
bym mogła podejść bliżej. 

Popatrzyłam teraz na Niego. 
Wyczytałam w gasnącym spojrzeniu 

nie żal,
nie potępienie,
nie wyrzuty,

ale słowa wdzięczności:
Dziękuję ci, Mario, że nie pozwalasz, 
abym dla ciebie umarł na próżno”

Z. Zaborowska

Zgromadzenie Sióstr 
Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa – 

– SIOSTRY PASJONISTKI

 zapraszają na 

CZUWANIE 
WYNAGRADZAJĄCE

godz. 19.00 – modlitwa rozpoczynająca
godz. 19.10 – adoracja Najświętszego

  Sakramentu (w tym czasie 
  możliwość skorzystania 
  z Sakramentu Pojednania i Pokuty)

godz. 20.00 – MSZA ŚWIĘTA
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
godz. 21.15 – zakończenie

ZAPRASZAMY! 

12 GRUDNIA 2014
(PIĄTEK)

w Domu Zakonnym Sióstr
(Wilanów, ul. Husarii 55/57)

„Panie Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały odblasku chwały Ojca,
Święte Oblicze, które nas szukasz i patrzysz na nas, miłosierne i łagodne,
aby nas wezwać do nawrócenia i zaprosić do pełni miłości, adorujemy Cię i czcimy. 
W Twym jaśniejącym Obliczu uczymy się jak jesteśmy kochani i jak się kocha; gdzie 
odnajduje się wolność i przebaczenie;
jak staje się budowniczym pokoju, który od Ciebie promieniuje i do Ciebie prowadzi. 
W Twoim chwalebnym Obliczu uczymy się zwyciężać każdą formę egoizmu,
mieć nadzieję tam, gdzie brak nadziei,
wybierać uczynki życia przeciw działaniu śmierci.
Udziel nam łaski postawić Cię w centrum naszego życia;
pozostać wiernymi wśród niebezpieczeństw i zmienności świata
naszemu chrześcijańskiemu powołaniu;
głosić narodom potęgę Krzyża i Słowo, które zbawia;
pozostać czujnymi i czynnymi, uważnymi na najmniejszych z braci;
zebrać znaki prawdziwego pokoju,
który w Tobie miał początek i w Tobie będzie miał wypełnienie.
Panie, udziel Twojemu Kościołowi łaski zatrzymania się jak Dziewica Matka
obok Twego chwalebnego Krzyża i obok krzyża wszystkich ludzi,
aby nieść im pocieszenie, nadzieję i pokrzepienie.
Duch, którego nam udzieliłeś, niech prowadzi Twoje dzieło do dojrzałości,
aby wszystkie stworzenia, uwolnione od wszelkich więzów śmierci
kontemplowały w chwale Ojca Twoje Święte Oblicze,
które niech jaśnieje na wieki wieków. Amen.”  (św. Jan Paweł II)

Wynagradzanie – przestarzała i nieatrakcyjna 
idea 

czy bliska życiu, uszczęśliwiająca forma miłości?

    „Zjednoczeni z Jezusem, szukamy tego, czego On szuka, kochamy to, co On kocha”, 
a jeżeli widzimy to, co Biedaczyna z Asyżu, czyli że Miłość wciąż nie jest kochana, niejako 
spontanicznie naśladujemy Zbawcę, który włącza nas w dzieło swego miłosierdzia, 
w dzieło zbawienia, w dzieło wynagrodzenia. I to nie jest ani smutne, ani nudne, ani nie na 
nasze czasy i niezarażające. Przeciwnie, któż tak na prawdę pozostanie obojętny, gdy 
doświadczy na sobie miłującego bezwarunkowo spojrzenia Jezusa? Czytamy w Ewangelii, 
że „gdy [Jezus] z kimś rozmawiał, patrzył w jego oczy z wielką, pełną miłości uwagą: 
«Jezus spojrzał na niego z miłością» (Mk 10, 21)”. Ten wzrok powalił zaprzaństwo Piotra 
(zob. Łk 22, 61–62) i obdarzył godnością jawnogrzesznicę (zob. J 8, 10–11). Ten wzrok 
porywa i dziś.

   Kościół dzisiaj naucza, że: „Dla mentalności świata zgorszeniem jest to, że Bóg 
przyszedł, aby być jednym z nas, że umarł na krzyżu! W logice tego świata ci, których 
Jezus nazywa błogosławionymi, są uważani za «przegranych», za słabych. Gloryfikuje się 
natomiast sukces za wszelką cenę, dobrobyt, arogancję władzy, autoafirmację kosztem 
innych” (Franciszek, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży, p. 1.). To wszystko rodzi 
grzech i owocuje „cywilizacją śmierci”. Wszystko to odbija się niejako na Bolesnym Obliczu 
Chrystusa i – wymaga wynagrodzenia.

    Współczesny człowiek, dla którego idea wynagradzania jest zrozumiała, oświecony 
rozumną wiarą, uczy się poznawać i kontemplować oblicze Chrystusa i odkrywać w Nim 
własną, autentyczną tożsamość. Wykorzystuje każdą możliwość adoracyjnego spotkania 
„ze wzrokiem” utajonego w Hostii Chrystusa i usłyszenia z Jego ust: „Widziałem Cię...” (J 1, 
48). „Jak słodko jest stać przed Ukrzyżowanym lub na kolanach przed Najświętszym 
Sakramentem i być po prostu przed Jego oczyma! Jakże dobrze jest pozwolić, by On 
powrócił, i dotknął naszej egzystencji”. Dać się zbawić Jezusowi Chrystusowi to pierwszy, 
podstawowy z czynów wynagradzania. Doświadczenie zaś zbawienia, którego już tu 
przedsmak doświadczamy, nie może nas nie przemienić „w samą wdzięczność”, która 
uszczęśliwia, bo to doświadczenie samo w sobie jest szczęściem rodzącym wdzięczność.

      Różne „sposoby” wynagradzania wzbudza dziś sam Duch Święty w Kościele, w którym 
„we wszystkich [Jego] instytucjach kościelnych mnożą się  grupy modlitwy, wstawiennictwa, 
modlitewnego czytania Słowa, nieustającej adoracji Eucharystii” (Franciszek, Evangelii 
gaudium, p. 262). Nawet jeśli wprost nie zawsze mają one na celu ekspiację, to jednak 
zawsze w konsekwencji są czynem Weroniki (z Drogi krzyżowej) za odrzucenie Jezusa 
(zob. J 16, 9) i ranienie własnym grzechem czy za opluwanie przez innych Kościoła, Jego 
Mistycznego Ciała. W ten sposób: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, 
którzy spotykają się z Jezusem” .

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy
Na podstawie: Kazimiera Alicja Bławzdziewicz WNO „Wynagradzanie – przestarzała 

i nieatrakcyjna idea czy bliska życiu, uszczęśliwiająca forma miłości?” 
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zadanie:  Rozwiąż krzyżówkę.   Autor krzyżówki: Maciej Lichota

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

  Młodzieniec ten, prawie rówieśnik Pana 
Jezusa, pochodził z rodu kapłańskiego. 
Godność kapłańska była w owym czasie 
dziedziczna, czyli przechodziła z ojca na 
syna. Dzięki temu Jan Chrzciciel bez 
trudu mógł zostać sługą świątyni, jak 
jego ojciec Zachariasz. A warto było być 
kapłanem w świątyni jerozolimskiej. 
Kapłani  byli bowiem ludźmi poważanymi 
w społeczeństwie, mądrymi i dobrze 
wykształconymi. Nie musieli się zbytnio 
troszczyć o jedzenie i ubranie, gdyż 
z racji pełnionej służby mieli zapewnione 
utrzymanie.  

 Jan zamiast tego bezpiecznego, dostat-
niego życia, w cieple powszechnego 
szacunku i sympatii, wybrał drogę postu 
i samotnej modlitwy z dala od ludzi.

1. Rozmowa z Panem Bogiem.
2. 8 grudnia obchodzimy … Niepokalanego Poczęcia NMP.
3. Ilość niedziel w Adwencie.
4. Kolor szat liturgicznych obowiązujący w okresie Adwentu.
5. Imię świętego, którego w liturgii wspominamy 6 grudnia.
6. Jedna z trzech cnót teologalnych.
7. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
8. Świeca symbolizująca Najświętszą Maryję Pannę,

zapalana podczas Mszy św. roratniej.
9. Imię świętego, którego wspomnienie obchodzimy 3 grudnia.

10. Kolor szat liturgicznych używany podczas Mszy św. roratnich.
11. Nazwa III niedzieli Adwentu.

Hasło:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   Wielu patrzyło na niego z podziwem. 
Wielu szeptało, że to Jan jest Mesjaszem, 
na którego czekał każdy żydowski 
mężczyzna, kobieta i dziecko.

się schylić i rozwiązać rzemyk u sanda-
łów Pana Jezusa. Powtarzał wciąż do 
zgromadzonych tłumów: „Ja chrzciłem 
was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym.”

 Zamiast wytwornych, kolorowych szat 
noszonych przez kapłanów, przyodzie-
wał skórę wielbłądzią. Przepasywał 
biodra prostym, skórzanym pasem, 
zamiast obwiązywać się wstęgami 
najdroższych, haftowanych jedwabi ze 
złotymi frędzlami. Nie jadał tłustych 
potraw i nie pił wina. Żywił się wyłącznie 
pustynnymi darami Bożymi – pieczoną 
szarańczą i miodem leśnym, zbieranym 
podczas licznych wędrówek nad rzekę 
Jordan.

   Ale Jan nigdy nie dał się ponieść temu 
złudzeniu. Wiedział kim jest, komu służy, 
a przede wszystkim kogo oczekuje. 
Każdego dnia w piasku na pustyni 
wypatrywał śladów stóp Tego Jedynego, 
który miał nadejść – Syna Bożego.

  Niestrudzenie wzywał ludzi do nawró-
cenia, napominając by czuwali i byli 
gotowi, bo za nim idzie mocniejszy od 
niego. Wiedział, że nie jest godzien, aby 

   A po całym dniu trudów nauczania 
i udzielania chrztów nawrócenia, w  zimne 
noce, gdy czarnogranatowy nieboskłon 
rozświetlało tylko nikłe światło gwiazd, 
Jan Chrzciciel rozmawiał z Bogiem, 
swoim Stwórcą, Nadzieją i Najlepszym 
Przyjacielem.

 Tekst: Maria Paszyńska

NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

  Pustynia Judzka nie jest przyjaznym 
miejscem. Na tym wielkimi odludziu od 
zachodu zamkniętym ścianą nagich 
wzgórz, od wschodu ograniczonym 
bezmiarem wód Morza Martwego, do 
dziś prawie nikt nie mieszka. Nic 
dziwnego. Nocą jest tu bardzo zimno, w 
dzień słońce świeci tak mocno, że nie 
sposób wytrzymać. Co gorsza nie ma tu 
drzew, w których cieniu można by się 
schronić przed skwarem. Nie ma też 
kwiatów, które rozweselałyby monotonię 
krajobrazu. Gdzieniegdzie tylko wśród 
spieczonej słońcem ziemi, wychyla 
nieśmiało główkę jakiś dzielny krzak lub 
trawka. Jednak i one są tak małe, że 
dorośli najczęściej w ogóle ich nie 
dostrzegają. Z perspektywy dorosłego, 
gdzie okiem nie sięgnąć, widać tam tylko 
kamienie i ową zmęczoną ziemię. 
Dlatego ludzie nazywają to miejsce 
pustynią, bo sądzą, że nic tutaj nie 
rośnie. Tą kapryśną głuszę wybrał sobie 
na mieszkanie Jan Chrzciciel.
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1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeń-
stwo adoracyjne zostanie odprawione o godz. 
17.00, a następnie procesja eucharystyczna 
wewnątrz kościoła. Prosimy ministrantów, 
bielanki, asystę kościelną i wszystkie 
wspólnoty parafialne o udział w procesji.

2. 

W czwartek, 11 grudnia br. na Mszy św. 
o godz. 17.00 Legion Maryi będzie obchodził
swoje dwudziestopięciolecie działalności w naszej
parafii. Członkowie Legionu Maryi serdecznie 
zapraszają do wspólnego świętowania.

3.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców
odbędzie się o godz. 11.00. Na spotkaniu
zostaną poświęcone i wręczone dzieciom
medaliki.

4. W najbliższą sobotę, 13 grudnia, w dzwonnicy 
odbędą się warsztaty tworzenia ozdób choinko-
wych. Do udziału zapraszamy dzieci. Zabawa 
rozpocznie się o 11.00 i potrwa godzinę.

II Niedziela Adwentu – 7 grudnia 2014 r. 

K O M U N I K AT Y  D U S Z PA 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

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie
- V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku:
62 1500 1272 1212 7002 4425 0000

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

5. Również w sobotę, 13 grudnia br., po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy do dzwonnicy na 
spotkanie biblijne z cyklu Lectio Divina.

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3823 PLN na 
prezenty dla dzieci z rodzin wielodzietnych i po-
trzebujących wsparcia materialnego. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

6. Po raz 21. Caritas Polska organizuje kampanię 
społeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci – 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. We wszyst-
kich kościołach całej Polski od pierwszej niedzieli 
Adwentu rozprowadzane są świece. Uzyskane 
środki finansowe Caritas przeznacza na całorocz-
ne dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, 
świetlicach, na pomoc edukacyjną i letni wypoczy-
nek. Według raportu Komisji Europejskiej Polska 
ma jeden z najwyższych wskaźników dzieci żyją-
cych w biedzie. Tradycyjnie nasza Parafia włącza 
się w akcję rozprowadzania świec. Zachęcamy 
wszystkich Parafian do nabywania świec.

7. 

W tym roku z wizytą duszpasterską pragniemy 
odwiedzić mieszkańców Zawad i Powsinka. 
Kolędę rozpoczniemy 8 grudnia. Nowych 
parafian lub tych, którzy chcieliby po raz 
pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgłosze-
nie się do zakrystii lub kancelarii. 
Program wizyty duszpasterskiej na okres od 
8–20 grudnia został dołączony do Klimatów. 
Informację tę można znaleźć również na 
oddzielnych kartkach wyłożonych na stoliku 
przy wyjściu z kościoła. Prosimy również 
poinformować sąsiadów o planowanej wizycie 
duszpasterskiej. Program całej wizyty dusz-
pasterskiej został umieszczony na naszej 
stronie internetowej.

8. 

W zakrystii można nabyć poświęcony opłatek 
i sianko na stół wigilijny.

9. 

W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:
– w poniedziałek, 8 grudnia, Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny,
– w sobotę, 13 grudnia, Wspomnienie 
św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

10. 

11. Dziś przed kościołem zbieramy do puszek
ofiary na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

W dniach 8–13 grudnia odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– czwartek, 11 grudnia  – ul. Bruzdowa 96H–100 (numery parzyste),

–  środa, 10 grudnia – ul. Bruzdowa 95–109S (numery nieparzyste),

– sobota, 13 grudnia – ul. Bruzdowa 112A–116T (numery parzyste).

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

Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
Zostaną one przeznaczone na remont wieczernika i dalsze prace remontowe w kościele.

– piątek, 12 grudnia – ul. Bruzdowa 102–112 (numery parzyste),

– poniedziałek, 8 grudnia   – ul. Wał Zawadowski
  oraz ul. Bruzdowa 85–93D (numery nieparzyste),

– wtorek, 9 grudnia – ul. Bruzdowa 60–92R  (numery parzyste)
oraz ul. Lercha,

Spotkanie biblijne 
w sobotę, 13 grudnia

o godz. 19.00
w saloniku – wieży.

Godzina Łaski dla świata  
8 grudnia 

12:00 – 13:00

 

 „Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele 
łask dla duszy i ciała.

Będą masowe nawrócenia. Dusze 
zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone 

będą łaską Bożą i znów staną się wierne 
i miłujące Boga.

  Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie 
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie 

będą się modlić za bliźnich.
  Jest moim życzeniem, aby ta Godzina 

była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie 
poznają wielkość tej Godziny łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 
kościoła, niech modli się w domu”. 

– słowa Matki Bożej, 8 grudnia 1947 r., 
do pielęgniarki Pieriny Gilli w Montichiari 
(Imprimatur ks. biskup dr Rudolf Graber) 
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