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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 3, 3b–10.19

   Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie 
znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan 
zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto 
jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc 
mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli 
odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się 
spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan 
powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel 
i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie 
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. 
Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, 
a słowo Pańskie nie było mu jeszcze 
objawione. I znów Pan powtórzył po raz 
trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc 
i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że 
to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do 
Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię 
wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój 
słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na 
swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy 
zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, 
Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo 
sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan 
był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego 
słowu na ziemię.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

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

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 6, 13c–15a.17–20

Wszyscyśmy

J 1, 41.17b 
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, 
łaska i prawda przyszły przez Niego.

EWANGELIA 
J 1, 35–42

   Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 
Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że 
oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego 
szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! 
– to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, 
a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, 
którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, 
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten 
spotkał najpierw swego brata i rzekł do 
niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: 
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty 
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz 
nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr. 
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Oto słowo Pańskie

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

ks. dr Michał Dubicki

   Św. Jan Chrzciciel wskazał swoim 
uczniom Janowi i Andrzejowi na Jezusa 
jako obiecanego Baranka. Opuścili oni 
św. Jana Chrzciciela i od razu poszli za 
Jezusem. Jezus zaś zaprasza ich, by 
sami doświadczyli bycia przy Nim. Do 
niczego ich nie zmusza, ale szanuje ich 
wolność po to, aby zobaczyli gdzie 
mieszka i sami podjęli decyzję czy chcą 
z Nim pozostać.
   Dzisiejszy fragment pokazuje nam, 
w jaki sposób poznanie Chrystusa 
wzbudza w tych dwóch uczniach pragnie-
nie opowiadania o Nim innym. Andrzej 
mówi o spotkaniu Jezusa swojemu bratu 
Szymonowi, aby później przedstawić Go 
Mistrzowi. Wiemy, że Jezus wybiera 
Szymona do grona 12 Apostołów, 
a w konsekwencji na głowę Kościoła 
Powszechnego.
 Pomyślmy dziś sobie, czy my także 
przyprowadziliśmy kogoś do Jezusa czy 
też możemy przyprowadzić. Wszak 
„żniwo jest wielkie, a robotników wciąż 
mało”.

   Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, 
a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił 
i nas również swą mocą wskrzesi z mart-
wych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są 
członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy 
członki Chrystusa będę je czynił członkami 
nierządnicy? Przenigdy! Ten zaś, kto się 
łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech 
popełniony przez człowieka jest na 
zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, 
przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż 
nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was jest, 
a którego macie od Boga, i że już nie 
należycie do samych siebie? Za (wielką) 
bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie 
więc Boga w waszym ciele!

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40, 2.4.7–10

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

  Stanowią one bowiem wyłom w rzeczywistości 
złożonej z bezpiecznych rytuałów, w których 
konieczność przebywania z własnym dzieckiem 
i poznawania go jest wyznaczona przez rytm 
szkolny. Rano trzeba wstać, odwieźć dziecko do 
szkoły, przewieźć na zajęcia dodatkowe (często nie 
jedne), zaczekać aż zajęcia się skończą, odebrać, 
zawieźć do domu, posadzić do odrabiania lekcji, 
podać kolację, przeczytać bajkę i… kolejny dzień 
z głowy. Każdy wie co ma robić, plan dnia 
ustalony, temat rozmów jest znany. Wiem, że 
upraszczam, ale moim celem jest pokazanie 
pewnego schematu, w którym dni wolne niszczą 
ten bezpieczny rytm, tym samym zmuszając nas – 
rodziców do wysiłku. Do podjęcia wyzwania 
jakim jest poznanie naszych dzieci.
  Tak sobie myślę, że dni wolne powinny w nas 
budzić ogromną radość – radość z szansy na spot-
kanie, prawdziwe spotkanie z własnym dzieckiem. 
Do pracy pójść trzeba, ale co zrobić z wolnym 
popołudniem z dzieckiem bez prac domowych 
i zajęć dodatkowych? Być. Po prostu być.
  To poczucie bliskości rodzi się z obecności. 
Dzieciom naprawdę często wystarczy to, że jesteśmy 
blisko. Nie musimy wymyślać im wyszukanych 
rozrywek, ciągać po galeriach handlowych, kinach, 
wydarzeniach wszelakich byle tylko było fajnie, 
aktywnie, atrakcyjnie. Proszę mnie źle nie zrozumieć,

  Chodzi mi o taką „aktywność efektywną”, której 
wymaga od nas świat. Żeby być fajnym rodzicem 
musisz to, to i to, i najlepiej jeszcze tamto. Nie- 
ważne, że nie masz siły, środków, że jest zimno, 
a dziecko jest zmęczone, TRZEBA pójść oglądać 
światełko do nieba czy fajerwerki z jakiejś okazji. 
Nie trzeba. Jedyne czego dziecku naprawdę 
potrzeba to zaangażowanej obecność rodzica. 
Rodzica zasłuchanego w pragnienia i tęsknoty 
dziecięcego serca. Rodzica współodczuwającego 
smutek, radości i troski. Rodzica, który jest blisko 
i czeka.

Z pamiętnika
katolika ...

   Każdy z nas jest takim dzieckiem i na każdego 
czeka Rodzic. Rodzic spragniony naszej obecności, 
wyczekujący rozmowy z nami, tęskniący za tym, 
żebyśmy powierzyli mu swoje sprawy, podzielili 
się przemyśleniami. Bóg czeka na człowieka.

    Nierzadko wydaje mi się, że dla zwykłego śmier-
telnika (pomijam świętych i błogosławionych, 
zwłaszcza tych z klasyfikacji spektakularnych 
nawróceń) do Boga jest długa i żmudna i często 
wydaje się jałowa. Ile można „klepać” różaniec? 
Pismo Święte wydaje się niezrozumiałe, a Eucharystia 
nie zawsze niesie ze sobą porywy serca… Bywa 
trudno.
    Genialne lekarstwo na te trudności podaje znów 
ksiądz Staniek, w postaci znanego powiedzonka... 
kto z kim przestaje takim się staje. Modlić się to 
znaczy chcieć, starać się, uczyć przestawać 
z Bogiem. On jest zawsze obecny, więc piłeczka 
jest po naszej stronie.

   Nadeszły ferie. Dla dzieci rozpoczyna się właśnie 
okres wypoczynku, dla rodziców najczęściej wzmo-
żonej pracy. Nie każdemu bowiem dany jest 
dwutygodniowy urlop umożliwiający rodzinny 
wyjazd w góry i korzystanie z uroków zimy. Przed 
tymi, którzy pozostają w swojej codzienności staje 
kolejne zadanie, czyli zorganizowanie dzieciom 
jakiejś kreatywnej rozrywki. Oferta zajęć propono-
wanych przez szkoły w ramach akcji zima 
w mieście, kluby malucha czy nawet biblioteki jest 
bardzo bogata, mimo to wielu rodziców panicznie 
boi się takich dni wolnych od szkoły.

 „Modlitwa nie jest autosugestią, jest spotkaniem 
z rzeczywistością Boga. Zawsze jest niespodzianką. 
Człowiek zostaje zaskoczony kontaktem z Bogiem. To 
coś podobnego do przypadkowego dotknięcia przewodu, 
będącego pod napięciem elektrycznym. To właśnie jest 
takie przeżycie. Doświadczenie z jednej strony lęku, 
ponieważ owa rzeczywistość jest niewidzialna, a z 
drugiej przeżycie szczęścia, bo ów kontakt zawsze 
uszczęśliwia, nawet wtedy, gdy człowiek ma na sumieniu 
ciężki grzech. Bóg bowiem może nawiązać kontakt 
z człowiekiem zawsze i wszędzie, o czym mówią głośno 
nawrócenia. Grzech nie przeszkadza modlitwie. 
O spotkaniu decyduje zawsze Bóg.” Tak w jednym ze 
swoich artykułów pisał ks. Edward Staniek. Przeogrom-
nie mi się podoba ten fragment, a zwłaszcza jego 
ostatnie zdanie, że „O spotkaniu decyduje zawsze Bóg.” 
Napawa optymizmem, nieprawdaż?

    Byłam kiedyś na rekolekcjach Domowego Kościoła. 
Razem z nami był młody kleryk. Jeden z wieczo-
rów poświęcony był na adorację. Następnego dnia 
dzieliliśmy się przeżyciami duchowymi z tej uro-
czystej adoracji. Niektórzy mieli piękne duchowe 
doświadczenia, o których opowiadali z błyszczą-
cymi z emocji oczyma. Zazdrościłam im okropnie! 
Wiem, że wstyd się do podobnych uczuć przyzna-
wać… Powoli nadchodziła moja kolej, żeby dać 
świadectwo ubogacające wspólnotę. Problem był tylko 
taki, że nie bardzo wiedziałam co powiedzieć. Nie 
miałam żadnych mistycznych przeżyć, niczego nie 
usłyszałam, nie zrozumiałam etc. Nadeszła kolej 
owego kleryka, który powiedział, że to była wspa-
niała adoracja. Najpiękniejszy czas na tych reko-
lekcjach. Po czym dodał: „Ja patrzyłem na Jezusa, 
On patrzył na mnie i tak sobie byliśmy razem.” 
Tylko tyle i aż tyle.

  „Zrozum, że Bóg myśli o tobie odwiecznie. Twoje 
wejście w istnienie nie było tylko zrealizowaniem 
w czasie tej myśli, która jest myślą miłości. Bóg, 
zanim cię stworzył, pielęgnował w sobie tę myśl 
odwiecznie.  Ty jesteś wcieleniem tej myśli, ty jesteś 
tą myślą, ale w stanie zarodkowym: życie zostało ci 
dane – łaska w tobie działa – po to, aby rozwinęło 
się w tobie i osiągnęło pełnię (…) Przez współpracę 
z działaniem Boga w sobie staniesz się owym 
świętym, którego stworzeniem Bóg radował się 
odwiecznie.” (ks. Caffarel Sto listów o modlitwie)

    Przebywanie z Bogiem zmienia człowieka. Takie 
bycie po prostu, bez fajerwerków i uniesień 
duchowych. Bycie codzienne, konsekwentne. 
Pozostawanie w stałej łączności z Bogiem. 
Modlitwa jest źródłem przemiany. To dzięki niej 
możemy się odnaleźć w nierzadko bolesnych 
i trudnych sytuacjach życia codziennego. Wszystko 
możemy przetrwać, będąc w kontakcie z Bogiem. 
A On czeka, ciągle czeka na każdego człowieka.

nie twierdzę, rzecz jasna, że w byciu aktywnym 
rodzicem jest coś złego. Dobra aktywność jest 
twórcza, służy rozwojowi człowieka, uczy cieka-
wości świata. Wspólne przeżywanie przygód, 
wycieczki, wypady na łyżwy czy lody są wspaniałą 
sprawą.

Tekst: Maria Paszyńska
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czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Jan Chrzciciel miał wielu uczniów. Byli to 
młodzi ludzie, którzy poszukiwali znaczenia 
życia i sensu codzienności. Każdego dnia 
przychodzili nad Jordan, żeby słuchać słów 
Jana, a potem pokrzepieni nimi wracali do 
swych rodzin, domów i obowiązków.

Żadne mądrzejsze zdanie nie przyszło im 
do głowy. Jezus jednak nie zaczął się śmiać, 
ani nie oburzył się ich bezpośredniością. 
Uśmiechnął się ciepło i powiedział:
–  Chodźcie, a zobaczycie.

   Nie zastanawiając się wcale poszli za nim 
i pozostali u niego.

    Uczniowie spojrzeli na siebie zdziwieni. 
Mężczyzna idący ku nim wyglądał zbyt 
zwyczajnie, żeby być Mesjaszem. Nie miał 
korony, bogatego stroju ani klejnotów. Niezbyt 
pasował do ich wyobrażeń o Zbawicielu. 
Uczniowie darzyli jednak Jana ogromnym 
zaufaniem. Wiedzieli, że nie rzuca słów na 
wiatr. Wyczuli także podekscytowanie w jego 
głosie. 
   Tymczasem mężczyzna w bieli skinie-
niem dłoni pozdrowił Jana i skręcił na drogę 
wiodącą ku rzece. Uczniowie Jana posta-
nowili zaryzykować i podążyć jego śladami. 
Chcieli przyjrzeć mu się z bliska i upewnić 
czy Jan mówił prawdę. Szli za nim, nie 
bardzo wiedząc jak rozpocząć rozmowę. 
Nie byli wykształceni, obaj byli skromnymi 
i nieśmiałymi ludźmi, a podniosłe słowa, 
którymi Jan opisał nieznajomego, odebrały 
im resztki odwagi. Szli, więc krok w krok za 
Jezusem, stawiając stopy w zagłębieniach 
w piasku uczynionych jego stopami.

   Pewnego dnia około godziny dziesiątej 
Jan z dwoma swoimi uczniami stał w cieniu 
wysokiego, rozłożystego drzewa. Szukali 
ochłody i schronienia przed słońcem, które 
tego dnia świeciło wyjątkowo mocno. Wśród 
falującego od gorąca powietrza Jan zoba-
czył niewyraźną postać, ubraną w prostą, 
białą szatę. Zmrużył oczy, próbując dojrzeć 
kto nadchodzi. Ku swojej radości rozpoznał 
w wysokim mężczyźnie Jezusa. Odwrócił się 
do uczniów i z wielką radością powiedział:

    Naraz Jezus zatrzymał się i odwrócił ku 
nim. Niewiele brakowało, a wpadliby na 
niego, tak byli przejęci i zamyśleni. Obaj 
podskoczyli ze zdziwienia, gdy Jezus prze-
mówił do nich:

    Milczeli wpatrując się w niego szeroko 
otwartymi oczami. W końcu jeden z nich 
przełknął ślinę i zapytał, jąkając się:

   Jednym z owych uczniów Jana był Andrzej. 
W drodze zobaczył swojego brata Szymona 
rozplątującego sieci. Niewiele myśląc, pod-
biegł do niego i wymachując rękami z radości 
wykrzyczał: 
–  Znaleźliśmy Mesjasza!

Po czym złapał brata za rękę i przypro-
wadził do Jezusa.
   Jezus przyglądał się Szymonowi dłuższą 
chwilę. Widział jego ogorzałą od słońca 
twarz, poorane bruzdami ręce ciężko 
pracuj 

–    Ty jesteś Szymon syn Jana – powiedział
Jezus.
    Szymon kiwnął, choć w głosie Jezusa nie 
było pytania.

 Tekst: Maria Paszyńska

 – Oto Baranek Boży.

 – Czego szukacie?

 – Rabbi… to znaczy Nauczycielu… a gdzie 
Ty mieszkasz?

 –   Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy
Piotr.
    Szymon znów skinął głową i odwzajemnił 
uśmiech Jezusa.

pracującego człowieka, a przede wszystkim 
widział  pragnienia i tęsknoty jego serca.

zadanie:  Rozwiąż test. Autor: Maciej Lichota

1.    Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
 obchodzimy co roku:
a) od 1 do 7 stycznia
b) od 16 do 22 stycznia
c) od 18 do 25 stycznia
d) od 20 do 26 stycznia

2.    Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 najczęściej kończy się świętem
a) Nawrócenia św. Pawła Apostoła
b) Ofiarowania Pańskiego
c) św. Jakuba Apostoła
d) św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

3.    Okres zwykły roku liturgicznego 
 rozpoczyna się
a) w najbliższą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego
b) w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego
c) w środę po święcie Ofiarowania Pańskiego
d) w niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego

4.   Jaki kolor szat liturgicznych 
obowiązuje w dni powszednie 
okresu zwykłego?
a) fioletowy
b) czerwony
c) biały
d) zielony

5.   Do którego dnia – w tym roku – trwa 
pierwsza część okresu zwykłego
po której rozpoczyna się Wielki Post?
a) do wtorku 17 lutego włącznie
b) do soboty 21 lutego włącznie
c) do niedzieli 15 lutego włącznie
d) do wtorku 24 lutego włącznie
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Rzymskokatolicka Parafi a 
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
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- Oddział w Warszawie,
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internet: www.parafi awilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafi awilanow.pl
Wydawca

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

II Niedziela Zwykła – 18 stycznia 2015 r.

od 11.01 do 8.02.2015
Módlmy się o pokój na świecie, 

o ustanie walk i nienawiści
wśród narodów, a zwłaszcza 

na Ukrainie i na Bliskim 
Wschodzie.

SALONIK 
WILANOWSKI
zaprasza wszystkich chętnych parafian 

do udziału w corocznej wystawie 
prac artystycznych i rękodzielniczych. 

Podpisane prace, koniecznie z podanym 
numerem telefonu do twórcy, prosimy 

przynosić do dzwonnicy w kolejne 
niedziele stycznia.

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

2.

1. Nieszpory zostaną odprawione dziś o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy
za naszych zmarłych, polecanych w wypo-
minkach rocznych.

W najbliższy piątek, 23 stycznia przypada
2. rocznica śmierci Księdza Kardynała
Józefa Glempa, Prymasa Polski. Msza św.
w intencji śp. Księdza Kardynała zostanie
odprawiona o godz. 17.00.

3. Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał
do 25 stycznia br. Zachęcamy wszystkich
do modlitwy w tej intencji.

4. W środę i czwartek obchodzimy Dzień
Babci i Dzień Dziadka, w tych dniach
w sposób szczególny pamiętajmy o naszych 
dziadkach, okazując im wdzięczność
i polecając opiece Matki Bożej i św. Anny,
naszej patronki.

5. W lutym, w naszej parafii rozpocznie się
10-tygodniowy kurs finansowy, którego
celem jest nauka zarządzania finansami
w oparciu o rady biblijne. Kurs będzie
odbywał się w środy, o godz. 19.00.
Wszystkie zainteresowane osoby zapra-
szamy na pierwsze spotkanie, które
odbędzie się 11 lutego br., w Dzwonnicy
o godz. 19.00. Po spotkaniu będzie
możliwość zapisania się na kurs i zaku-
pienia podręczników.

6. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych
w naszym kościele w 2014 roku, zostanie
odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskiego
– Matki Bożej Gromnicznej, w poniedziałek
2 lutego o godz. 18.00. Zapraszamy
rodziców wraz z dziećmi i innymi członkami
rodzin do wspólnej modlitwy. Prosimy
o przyniesienie na tę Mszę świec od chrztu
św. oraz zgłoszenie w zakrystii lub
kancelarii parafialnej imion dzieci, w których 
intencji będziemy się modlić. Po Mszy św.
zapraszamy na koncert kolęd.

7. Msze św. w dniu 2 lutego br., będą
sprawowane o godz. 7.00, 9.00, 17.00
i 18.00.

8. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– poniedziałek, 19 stycznia, Wspomnienie

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
– w środę, 21 stycznia, Wspomnienie

św. Agnieszki dziewicy i męczennicy;
– w sobotę, 24 stycznia, Wspomnienie

św. Franciszka Salezego, biskupa 
i doktora Kościoła.

9. Wizytę  duszpasterską  wznowimy  po 
zakończeniu ferii szkolnych, 2 lutego br.

„Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” – pod tym hasłem będzie 
przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 
18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań 
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, 
modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Harmonogram spotkań dostępny na www. archidiecezja.warszawa.pl/

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