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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 61, 1–2a.10–11

   Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie 
namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą 
nowinę ubogim, by opatrywać rany serc 
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeń-
com i więźniom swobodę; aby obwieszczać 
rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę 
w Panu, dusza moja raduje się w Bogu 
moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak 
oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblu-
bienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak 
ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia 
swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się 
rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec 
wszystkich narodów. 

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim 
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 5, 16–24

Wszyscyśmy

Iz 61, 1 
Duch Pański nade mną, 
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA 
J 1, 6–8.19–28

   Pojawił się człowiek posłany przez Boga – 
Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz (posłanym), aby zaświad-
czyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. 
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 
kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty 
jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświad-
czając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali 
go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? 
Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? 
Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim 
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? 
Odpowiedział: Jam głos wołającego na 
pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak 
powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli 
spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, 
mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, 
ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja 
chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego 
wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu 
ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka 
u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po 
drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu. 
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Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją. ks. dr Waldemar R. Macko

 Rozważany dziś fragment Ewangelii 
jednoznacznie ukazuje nam, kim był Jan 
Chrzciciel i jaka była jego rola w historii 
Zbawienia. Jako posłany przez Boga miał 
przygotować Izraela na nadejście 
Mesjasza. 
 Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 
św. Jan Ewangelista nazywa Zbawiciela 
światłością, a czyni to w tak sugestywny 
sposób, jakby chciał powiedzieć: jedyna, 
prawdziwa światłość, różna od tej znanej 
z codziennego doświadczenia. W Przemie-
nieniu na górze wybrani Apostołowie 
mogli doświadczyć, czym jest ta światłość 
w całej swojej pełni. W kontekście tego 
stwierdzenia nie dziwi nas, że światło 
gwiazdy doprowadziło mędrców ze 
wschodu do miejsca narodzenia Jezusa. 
To bowiem, co jest tylko obrazem 
doskonałości, prowadzi ludzi do swego 
źródła – Światła stwarzającego. I nie 
chodzi tu tylko o światło będące przeciw-
nością ciemności, ale o Światłość, która 
rozświetla wszelkie ciemności, ukazując 
drogę do poznania prawdy i dobra. 

Zawsze się radujcie, nieustannie się 
módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, 
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, 
proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, 
a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam 
Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, 
aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało 
bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, 
który was wzywa: On też tego dokona.

K OM E N T A R Z

PSALM RESPONSORYJNY 
Łk 1, 46–50.53–54 

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
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ks. Tomasz Grzyb 
Koordynator dziağaŒ & kontakt 

z diecezjami i mediami

 Jego początki sięgają roku 1947, kiedy to 
holenderski zakonnik Ojciec Werenfried van 
Straaten podjął się trudnego zadania, 
a mianowicie zapewnienia żywności dla 14 
milionów głodujących Niemców. Było to 
ekstremalnie trudne zadanie w powojennej 
Europie, tym bardziej, że wołał o pomoc dla 
tych, którzy byli odpowiedzialni za piekło 
II Wojny Światowej. Jednak O. Werenfried, jak 
dobry samarytanin, nie potrafił wobec ich 
cierpienia przejść obojętnie. Na początku tej 
szalonej akcji, kilka tygodni przed Bożym 
Narodzeniem napisał artykuł świąteczny pod 
tytułem „Nie ma miejsca w gospodzie". 
Z ewangelicznym argumentem nawoływał 
niegdyś okupowane narody do udzielenia 
pomocy pokonanym Niemcom i do pojed-
nania z byłym wrogiem. Ten artykuł to również 
czas narodzin organizacji „Kirche in Not-
Ostpriesterhilfe” (Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
– Pomoc Księżom na Wschodzie). Akcja 
przyniosła nieoczekiwane efekty. Nie tylko 
było pod dostatkiem było słoniny – był to 
produkt, który miał długi termin ważności, a 
zarazem był powszechnie dostępny w wielu 
krajach – ale też rozpoczęło się dzieło 
przebaczenia i pojednania. To właśnie ta 
sprawa, najbardziej leżała na sercu naszemu 
założycielowi – przebaczenie i solidarność.

Ojciec Werenfried van Straaten, przez to, 
że zbierał i przekazywał liczne tony słoniny dla 
głodujących Niemców, otrzymał szybko miano 
Ojca Słoniny – Speckpater. 

O. Werenfried szybko jednak dostrzegł, 
że ludzie w zrujnowanej wojną Europie 
potrzebują nie tylko jedzenia, dachu nad 
głową, pracy, ale również Boga. Na skutek 
działań wojennych zniszczonych było 
mnóstwo klasztorów, kościołów kaplic. 
Wojna przyniosła również śmierć księżom, 
siostrom i braciom zakonnym. Aby umoż-
liwić kapłanom dotarcie do ludzi z posługą 
sakramentalną, Werenfried już w 1949 roku 
rozpoczyna akcję „Pojazd dla Pana Boga”. 
Polegała ona na zakupie dla księdza 
motocykla i plecaka, w którym będzie 
mógł przewozić wszystkie paramenty 
potrzebne do odprawiania Mszy św. i spra-
wowania sakramentów. Dzięki temu 
pomysłowi, księża mogli o wiele swobod-
niej, a przede wszystkim szybciej prze-
mieszczać się do wiosek i miast by tam 
sprawować Msze św., spowiadać, chrzcić, 
głosić Słowo Boże.
  W przypadku O. Słoniny, jeden pomysł 
rodził kolejny. I tak w 1950 roku rusza kolejny 
program tym razem pod nazwą 
„Samochodowe kaplice”. Werenfried posta-
nowił zakupić 35 starych autobusów 
miejskich, które następnie przerobił na 
kaplice. Te mobilne kaplice jeździły po 
Niemczech i dzięki temu tysiące katolików 
mogło uczestniczyć we Mszy św. sprawo-
wanej w takiej wyjątkowej kaplicy. Przed 
Mszą św. w autobusie trwała spowiedź.

    Kolejne lata przynosiły następne pomysły, 
ale również wyzwania. Za powstałą „żelazną 
kurtyną”, w krajach owładniętych komuniz-
mem, zamkniętych zostało miliony 
katolików, którzy ze strony komunistycznego 
totalitaryzmu, doświadczyli prawdziwej walki 
z Bogiem. 

Cdn…
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   Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jako Sekcja Polska, obecne jest w naszej 
ojczyźnie od 2006 roku. Pierwsza siedziba tej międzynarodowej katolickiej 
organizacji mieściła się przy parafii św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej 95. 
Jednak już od lipca 2009 roku organizacja swoje stałe i własne miejsce znalazła na 
terenie parafii pw. św. Anny w Wilanowie, a dokładnie przy ulicy Wiertniczej 142. 
Pod tym adresem jesteśmy obecni już od 5 lat!

      Na początku jednak zobaczmy, czym jest Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Papieskie 
Stowarzyszenie 
w naszej parafii

„Niemal w każdym czasie chrześcijaństwo 
dopasowuje się do słabości człowieka, 

zamiast dopasowywać ludzi do sił 
Chrystusa."  (O. Werenfried)
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SOLO DIOS BASTA? 

  Solo Dios basta, czyli Bóg sam wystarczy to hasło 
jest już zapewne świetnie znane wszystkim 
uczestnikom tegorocznych rorat.

    Od początku grudnia słyszymy je codziennie, ale 
czy udało nam się przyjąć, a przynajmniej 
przemyśleć te pozornie proste słowa 
wypowiedziane przez świętą Teresę Wielką, zwaną 
także św. Teresą z  Avila.

  Bóg sam wystarczy? Łatwo powiedzieć czy 
zaśpiewać w hiszpańskim rytmie melodii piosenki 
roratnej dla dzieci, o wiele trudniej uczynić sobie 
z tego zdania dewizę życiową. Rachunki niepopła-
cone, a konto już świeci pustkami. Dzieci czekają 
na prezenty i chyba trzeba będzie pożyczyć, żeby 
choć jedno z ich marzeń zrealizować. Zimno, 
zarazki szaleją, każdy kicha i kaszle, więc co chwilę 
któryś z domowników jest chory. Praca, dom, 
obowiązki wszelakie, korki spowodowane 
opadami śniegu, rosnące wprost proporcjonalnie 
do spadku temperatur i  skracania dnia rachunki 
za prąd i gaz. No i jak w takich warunkach 
przyjąć, że Bóg sam wystarczy? To może po 
śmierci, ale teraz? Nie, to nie dla mnie – pomyśli 
zapewne wielu z nas. Jest to usprawiedliwiona 
okolicznościami postawa, nieprawdaż?

 Ale Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” 
podpowiada, że „Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz 
iść do góry, pod prąd.” Katolikowi pójście 
najłatwiejszą, schematyczną drogą nie przystoi. 
My chcemy znaleźć Źródło!

Proponuję Wam mały, adwentowy eksperyment. 
Słyszeliście z pewnością o całej masie teorii 
psychologicznych, które dałoby się skrócić w zdanie 
„Zmień swój sposób myślenia, a twoje życie się 
zmieni”. Zrealizowano na ten temat mnóstwo 
badań naukowych i pseudonaukowych, napisano 
niezliczone ilości książek, broszur i artykułów. 
Może coś w tym jest? Może rzeczywiście, gdy 
człowiek zaczyna pielęgnować w sobie dobre myśli, 
zamiast poddawać się tylko tym złym, staje się 
nagle weselszy? Może, gdy patrząc w lustro 
ignoruje zmarszczki, a dostrzega ładny uśmiech 
i zdrowe zęby, ma wyższą samoocenę? Być może. 

Z pamiętnika
katolika ...

Maria Paszyńska

 Zróbmy zatem zbiorowy test adwentowy. 
Sprawdźmy tę teorię razem, używając słów 
piosenki roratniej (od dawna mam wrażenie, że 
mądrość prostoty twórczości adresowanej do dzieci 
jest oszałamiająca).

   Gdy pokłócicie się z kimś lub doznacie jakiejś 
krzywdy wyszepczcie, choćby przez zaciśnięte 
wargi: „kochaj bo miłość jest OK!” Gdy będziecie 
mieli jakiś kłopot czy trudność powiedzcie „słuchaj 
gdy mówi serce twe” – jaki to dobry wstęp do 
modlitwy!

   Gdy pojawi się w Waszej głowie myśl, na co to 
wszystko, nie mam siły, nie dam rady, 
wytłumaczcie sobie, że: „Bóg sam wystarczy w Jego 
dłoni Wasz los!” 

   A gdy w Wasze serca spróbuje zakraść się strach 
zanućcie: „Nie bój się, nie bój, wśród życia dróg, tu 
wszystko mija, zostaje Bóg.”

SALONIK 
WILANOWSKI

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.

   Święta Teresa była wielkim doktorem Kościoła, 
więc jest zdecydowanie kompetentnym doradcą 
w duchowej drodze. Była też chyba pierwszym 
świętym psychologiem, bo jej słowa, które 
pozwalam sobie zacytować poniżej, jak najbardziej 
zgadzają się ze współczesnymi teoriami nauki 
zajmującej się badaniem ludzkich zachowań 
i sposobów myślenia.

  „Pan jest z wami i przyuczcie się rozmawiać 
z Nim jak najczęściej. Trzymajcie się tuż blisko, 
przy boku Boskiego Mistrza, z mocnym postano-
wieniem i gorącym pożądaniem nauczenia się tego, 
czego On was będzie uczył. Wtedy Boska dobroć 
Jego w krótkim czasie to sprawi, że będziecie 
dobrymi, godnymi takiego Mistrza uczennicami, 
i nie opuści was, chybabyście wy Jego opuściły. 
Z chciwością i uwielbieniem słuchajcie słów, które 
do was mówią Boskie Jego usta.” 

 „Mocne postanowienie”, „gorące pożądanie 
nauczenia się”, jak najczęstsze rozmowy z Bogiem, 
„chciwe” słuchanie Słowa Bożego, to wszystko 
o czym pisze św. Teresa jest w zasięgu naszej ręki, 
a raczej woli. Zatem do dzieła! Pozwólmy Bogu 
przemienić nasze serca w tym świętym czasie 
Adwentu! Solo Dios basta!!!

6 STYCZNIA 2015 r.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli 
6 stycznia 2015 roku, po raz kolejny z Placu 
Zamkowego wyruszy Orszak Trzech Króli.

Już po raz 7. Orszak Trzech Króli przejdzie 
ulicami świata, aby w dniu Święta 

Objawienia Pańskiego, podążyć za Trzema 
Królami do Stajenki i ukłonić się Nowo 

Narodzonemu!

Tym razem te wyjątkowe Jasełka zostaną 
wystawione w około 300 miejscowościach 

Polski, i w kilkudziesięciu miejscach na 
świecie.

6 stycznia 2015 r. zwykli ludzie: rodziny, 
sąsiedzi, na ulicach wiosek, miast 

i miasteczek, złączą się razem opowiadając 
tak jak potrafią, swoimi słowami i swoim 

sercem historię sprzed 2000 lat.

Orszak 2015 to piąta rocznica odzyskania 
dnia wolnego od pracy w Święto Trzech 
Króli. Jesteśmy dumni, że to najstarsze 
święto chrześcijaństwa odzyskało swój 
czas i miejsce w przestrzeni publicznej, 

w tylu miejscowościach.

Jak co roku, Fundacja Orszak Trzech Króli 
przygotowała konkursy dla każdego. 

Będą konkursy dobrze już znane oraz 
nowe. Dla miejscowości – Konkurs na 

wielbłąda, dla dzieci i młodzieży – Konkurs 
plastyczny, dla Rodzin – Konkurs Szopek 

Rodzinnych, dla wszystkich – Konkurs 
Fotograficzny, dla instytucji skupiających 
zdolną młodzież – Konkurs na Gwiazdę!

Zapraszamy wszystkich 
do wspólnego świętowania!

 

 
 Prosimy zainteresowanych o zgłaszanie 
się najpóźniej do 15 stycznia 2015 r.
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Tabela Likwidacyjna 
wsi Powsinek 

Gospodarze z Powsinka mający prawo do skorzystania z nadania ziemi na 
podstawie ukazów z 26 maja (wg kalendarza gregoriańskiego 7 czerwca) 1846 r. 
i 19 lutego (2 marca) 1864 r.
1. Drewniak Wojciech
4. Nowosielski Michał
7. Rybarczyk Walenty
10. Porębski Józef
13. Drewniak Józef
16. Stolarczyk Wojciech
19. Kanabus Józef
22. Grzelowski Józef
25. Kucharski Wojciech
28. Wójcik Szymon
31. Rybarczyk Jan

Natomiast nie można wcale ustalić jednostek 
powierzchni, jakie zostały zastosowane przy  
poszczególnych gospodarstwach. Co prawda 
w tekście  jest mowa o sążniach i dziesięcinach, 
ale gdy się czyta poszczególne pozycje to nic 
nie pasuje. Dla przykładu gospodarstwo nr 15 
Macieja Słabika składało się: z ziemi pod 
domem – 580 (jakichś jednostek), natomiast 
ziemi ornej było tylko 179 jednostek, łąk – 507. 
Trudno sobie wyobrazić, żeby powierzchnia pola 
była mniejsza od obejścia. Jeszcze jedna cieka-
wostka. Według zapisu z tabeli, gospodarstwo 
nr 22 Józefa Grzelowskiego składało się z: ziemi 
pod domem – 635 bliżej nieokreślonych 
jednostek, ziemi ornej – 2006, łąk – 2280, nieu-
żytków – 64, co po zsumowaniu „wszystkiego 
razem”, dało wynik 185!!! (słownie sto 
osiemdziesiąt pięć). Kompletna czarna magia.              
  Ostatecznie, po protestach poszczególnych 
osób, ustalono całkowitą powierzchnię gruntu, 
różnych rodzajów ziemi, przypadającą dla wszy-
stkich gospodarzy na 589 morgów i dziewięć-
dziesiąt prętów kwadratowych. (Wilanowscy włoś-
cianie otrzymali ok. 430 mórg). Odszkodowanie 
dla hr. Potockich wyniosło 11 448 rubli w srebrze 

bardziej prawdopodobne jest, ze chodzi o star-
szego Jana Rybarczyka. Nie wiadomo tylko z jakich 
powodów Wojciech Czubek i Jan Rybarczyk 
zostali zapisani pod dwoma numerami. To tak 
jakby każdy z nich otrzymał po dwa gospodarstwa.

st. Warszawy, było ich własnością. 
Dziękuję Pani Danucie Bekalarek za pomoc przy 

opracowywaniu danych z Tabeli Likwidacyjnej. 

W przypadku pięciu gospodarzy występuje 
w rosyjskim oryginale imię „Włas”, co dosłownie 
tłumaczy się na polskie imię Błażej. Jednak na 
Powsinku imię to w tamtym okresie (ok. 1864 r.) 
praktycznie nie występowało. Po sprawdzeniu 
(wg metryk), jakie imiona nosili mężczyźni w ro-
dzinach Kucharskich, Stolarczyków, Czubków, 
Nowaków, Malczyków i Drewniaków okazało się, 
że jedynym powtarzającym się imieniem był 
Wojciech. Imię to pasuje do wszystkich tych 
nazwisk i co ważne zgadza się również wiek 
Wojciecha Kucharskiego, Wojciecha Stolarczyka 
i pozostałych. Dlatego przyjęto imię „Włas” jako 
Wojciech.

Krzysztof Kanabus 

i 53 kopiejki. Gospodarze wsi Powsinek, z wyłą-
czeniem właściciela gospodarstwa nr 31, mieli 
prawo do korzystania z tzw. serwitutów. Prawo 
to pozwalało corocznie na korzystanie z drzewa 
opałowego pochodzącego z lasów chojnowskich 
należących do majątku Wilanów. Oprócz tego 
mogli poławiać ryby w jeziorze Powsinkowskim, 
w części do nich należącej, a także w rzekach 
wilanowskich w miejscach, gdzie ich ziemia styka 
się z tymi wodami. W dniu 16 stycznia 1891 r. 
zawarto porozumienie pomiędzy hrabiną 
Aleksandrą Potocką właścicielką majątku Wila-
nów, a gospodarzami z Powsinka, właścicielami 
posesji od numeru 1 do 30 włącznie. Włościanie 
ci za rezygnację z przysługujących im serwitu-
tów, otrzymali od hr. Potockiej, na wspólną 
własność 30 morgów 194 pręty ziemi ornej 
i 1 morgę 58 prętów ziemi niezagospodarowanej 
z kanałem i jeziorem. Wspólne było także 
pastwisko, gdzie wszyscy włościanie mogli wypa-
sać konie i bydło. Z tekstu Tabeli Likwidacyjnej 
wsi Powsinek jasno wynika, że jezioro Powsin-
kowskie w części przylegającej do gruntów 
włościańskich było współwłasnością miejsco-
wych gospodarzy. Także tereny pomiędzy 
jeziorem, a siedliskami gospodarzy, do których 
dzisiaj rości sobie pretensję Dzielnica Wilanów 
m. 

   W dwóch przypadkach jest sytuacja, że gospo-
darz o tym samym imieniu i nazwisku  figuruje 
przy dwóch numerach gospodarstw. Tak jest w 
przypadku Wojciecha Czubka (otrzymał numery 
18 i 24) oraz Jana Rybarczyka (otrzymał numery 
14 i 31). Jeśli chodzi o Wojciecha Czubka, to jest 
pewne, że to ta sama osoba (innego Wojciecha 
Czubka w tym czasie nie było; przejrzano 
metryki od 1826 do 1868 r.). Natomiast w przy-
padku Jana Rybarczyka nie ma tej pewności, 
ponieważ w 1864 r. było dwóch mężczyzn o tym 
imieniu i nazwisku: Jan Rybarczyk lat 30 ożenio-
ny z Marianną z domu Młynarczyk oraz starszy 
od niego o 21 lat Jan Rybarczyk mający za żonę 
Katarzynę z Lenarczyków. Ze względu na wiek

Na mapce (ze zbiorów AGAD-u) w lewym 
dolnym rogu jest zaznaczony wiatrak. To może 
być ten widniejący na zdjęciu, o którym pan 
Tadeusz Pyzel z Wilanowa mówi, że jeszcze 
w pierwszych latach II wojny stał na Powsinku. 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – W 150. ROCZNICĘ

2. Ziółkowski Jan
5. Jeżowski Jan
8. Rybarczyk Jakub

11. Stolarczyk Józef
14. Rybarczyk Jan
17. Tokarski Józef
20. Winogradzki Marcin
23. Malczyk Wojciech
26. Stolarczyk Jan
29. Kosowski Józef

3. Rybarczyk Józefa
6. Pyzel Piotr
9. Woźniak Wawrzyniec

12. Królak Andrzej
15. Słabik Maciej
18. Czubek Wojciech
21. Nowak Wojciech
24. Czubek Wojciech
27. Malczyk Anna
30. Grzelowski  Franciszek

Zdjęcie „Powsinek pod pierwszym śniegiem” pochodzi 
z Kuriera Warszawskiego z dnia 29 grudnia 1929 r. 

O
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 Autor zadania: Maciej Lichota

NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

  Nagle zobaczył kilku ludzi idących 
w jego stronę. Zdziwił się bardzo, gdyż 
miejsce w którym przebywał było położone 
z dala od jakichkolwiek domów czy 
szlaków pielgrzymich. Przysłonił oczy 
dłonią, by w jasnym świetle poranka 
spróbować dostrzec kim byli nadchodzący 
goście. Ujrzał kolorowe, bogato zdobione 
szaty i charakterystyczne nakrycia głowy, 
które zawsze kojarzyły mu się z żołę-
dziem. Ten widok zdziwił go jeszcze 
bardziej. Przez chwilę poczuł w sercu lęk, 
gdyż wizyta takich znakomitości jak 
kapłani i lewici w jego pustelni oznaczać 
mogła tylko jedno –  kłopoty. Zaraz jednak 
odmówił krótką modlitwę, prosząc Boga 
o pokój w sercu i o pełnienie się jego woli
i natychmiast wszelkie obawy zniknęły. 
Jan Chrzciciel wiedział, że żaden człowiek 
nie może wyrządzić mu krzywdy, bo 
Wszechmogący Bóg jest z nim.

Kapłani i lewici podeszli do niego.

Hasło:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   Pięknie odziani mężczyźni spojrzeli po 
sobie, nie wiedząc co zrobić. Wreszcie 
odezwał się znów najstarszy z faryze-
uszów.
– To powiedz nam kim jesteś. Wysłano
nas do ciebie, abyśmy dowiedzieli się co 
sam o sobie myślisz i co mówisz ludziom, 
którzy przychodzą do ciebie?
– Jestem tylko głosem, który woła na
pustyni słowami proroka Izajasza 
„Prostujcie drogę Pańską”. To wszystko.

– Witaj Janie! –  powiedział najstarszy
z nich.
– Witajcie! Czy i wy przyszliście, abym
udzielił wam chrztu? – spytał Jan łagodnie.
– A kim ty jesteś, że nam to proponu-
jesz? –  zapytali, szukając sposobu, żeby 
sprowokować go do bluźnierstwa.
– Nie jestem Mesjaszem, jeśli o to
pytacie –  odpowiedział, zrozumiawszy ich 
intencje.
– Kim, więc jesteś? –  dopytywali tamci.

  Nie chcieli dać za wygraną. Przebyli długą 
drogę z Jerozolimy, aby znaleźć pretekst 
do aresztowania Jana Chrzciciela.
– Może jesteś Eliaszem? – spytał młodszy
lewita, a kpiący uśmiech zgiął delikatnie 
linię jego ust.
– Albo prorokiem? – wszedł mu w słowo drugi.
– Nie jestem –  odparł Jan cicho i spokojnie.
– W takim razie czemu chrzcisz ludzi, nie
będąc ani Mesjaszem ani Eliaszem ani proro-
kiem? – zaatakował ów młodszy lewita, 
oskarżycielsko celując palcem wskazują-
cym w pierś Jana.

 Jan popatrzył na niego z miłością i rzekł:
– Ja chrzczę wodą, ale wśród was jest już

   Kapłani i lewici odeszli zasmuceni, bo 
w słowach Jana Chrzciciela nie znaleźli 
niczego złego. Jan tymczasem poszedł 
nad Jordan i cały dzień chrzcił 
zgromadzonych tam ludzi.

  Tego dnia Jan Chrzciciel obudził się 
wcześnie rano. Poranki były jego ulubioną 
porą dnia na pustyni. Wydawało mu się, 
że w chwili gdy zniknęły już ciemność 
i chłód nocy, a skwar dnia nie zbudził 
jeszcze tęsknoty za cieniem i wodą, 
wszystkie pustynne stworzenia wychwalają 
Boga. Niskie, ostre trawki pokryte kroplami 
rosy szumiały psalmy uwielbienia, ptaki 
wykrzykiwały na cześć Boga Najwyższego, 
nawet pustynne kozice meczały miękko 
i radośnie wysławiając swojego Stwórcę, 
który darował im kolejny dzień życia. Jan 
Chrzciciel także, jak co dzień, skierował 
swoje pierwsze spojrzenie ku niebu, 
a z jego ust i serca popłynęły słowa 
modlitwy. Zjadł skromne śniadanie 
i zaczął szykować się do drogi. Wielu ludzi 
miało dziś przyjść nad rzekę Jordan, żeby 
z jego rąk otrzymać chrzest nawrócenia.

Wykreśl słowa, które są związane z Adwentem. 
Pozostałe litery, czytane poziomo, utworzą rozwiązanie.

O W I E N I E C C Z
E K I R O R A T Y W
A G A U D E T E N I
R E K O L E K C J E
R O R A T K A E . .

 Tekst: Maria Paszyńska
Ten, któremu ja nie jestem nawet godny 
zawiązać rzemyków w sandałach.
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III Niedziela Adwentu – 14 grudnia 2014 r.

1. Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni 
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach w sposób szczególny 
pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego 
rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa 
będzie dla nich umocnieniem.

2. 

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00 w Kanonii.

3.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

4. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1900 PLN
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Wszy-
stkim ofiarodawcom składamy serdeczne
Bóg zapłać.

5. W pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia, 25 grudnia, Msze św.
sprawowane będą w następujących
godzinach: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 
18.00. W pierwszy dzień świat nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.00 i 20.00. W drugi 
dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. 
sprawowane będą o godz. 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00.

8. 

Dzieciom”. We wszystkich kościołach całej
Polski od pierwszej niedzieli Adwentu
rozprowadzane są świece. Uzyskane
środki finansowe Caritas przeznacza na
całoroczne dożywianie dzieci w szkołach,
przedszkolach, świetlicach, na pomoc
edukacyjną i letni wypoczynek. Według
raportu Komisji Europejskiej Polska ma
jeden z najwyższych wskaźników dzieci
żyjących w biedzie. Tradycyjnie nasza
Parafia włącza się w akcję rozprowadzania
świec. Zachęcamy wszystkich Parafian do
nabywania świec.

7. 

Episkopat Polski podjął decyzję o udzie-
leniu dyspensy od obowiązku zachowania 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
w piątek, 26 grudnia 2014 roku, w święto 
św. Szczepana męczennika.

Przed kościołem można nabyć poświę-
cony opłatek i sianko na stół wigilijny.

6.

W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

– czwartek, 18 grudnia – 

–  środa, 17 grudnia – ul. Zaściankowa 4–8A (numery parzyste)

– sobota, 20 grudnia – ul. Zaściankowa 90-98 (numery parzyste)
ul. Dostatnia
ul. Jara

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 kościoła.

– piątek, 19 grudnia – 

– poniedziałek, 15 grudnia   – ul. Bruzdowa 111–145 (numery nieparzyste)

ul. Zaściankowa 8B–8C (numery parzyste)
i strona nieparzysta

– wtorek, 16 grudnia – ul. Bruzdowa 118A–142B (numery parzyste)
i 149–155B (numery nieparzyste)

ul. Zaściankowa 14–60 (numery parzyste)
ul. Łokciowa

Po raz 21. Caritas Polska organizuje kam-
panię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. 

od 14.12.2014 do 11.01.2015

Módlmy się, aby święta 
Bożego Narodzenia były okazją 

do umocnienia w wierze 
i napełnienia serc 

nadzieją i miłością.

Dzisiaj o godz. 16.00 
odbędzie się w kanonii spotkanie 

Kół Żywego Różańca. 
Zapraszamy wszystkich członków 

oraz tych, którzy chcą dołączyć 
do wspólnoty modlitewnej.

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/parafi a.wilanow
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