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Syr 24, 1–2.8–12

  Mądrość wychwala sama siebie, chlubi 
się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na 
zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się 
dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał 
mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie 
stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W 
Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 
dziedzictwo! Przed wiekami, na samym 
początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie 
przestanę. W świętym Przybytku, w Jego 
obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i 
przez to na Syjonie mocno stanęłam. 
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi 
odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147, 12–15.19–20

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
1 Tm 3,16

Chrystus został ogłoszony narodom, 
znalazł wiarę w świecie, 
Jemu chwała na wieki.

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.
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EWANGELIA  
J 1, 1–18

  Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością 
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek 
posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświad-
czyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz (posłanym), 
aby zaświadczyć o światłości. Była światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na świecie było 
(Słowo), a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądali-
śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 
daje o Nim świadectwo i głośno woła w sło-
wach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnoś-
cią, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego 
pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po 
łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane 
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, 
Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 
(o Nim) pouczył.

    Kościół w oktawie Bożego Narodzenia już 
trzeci raz przypomina nam prolog Ewangelii 
św. Jana. Prolog ten mówi do nas, że Bóg jest 
Słowem, przez które wszystko się stało. 
W oryginalnym tekście greckim, Ewangelista 
użył pojęcia Logos, które oznacza więcej niż 
Słowo, ale także „sens” i „prawo porządku-
jące” wszechświat. Zatem szanując Słowo 
i przyjmując je, tym samym wyrażamy nasz 
szacunek do Boga i tajemnicy, którą jest 
okryty. Tak naprawdę w spotkaniu człowieka 
z Bogiem w wierze chodzi o to, by dać ciało 
Słowu Boga. To dzięki nam Słowo Boga ma 
być obecne w świecie, ma być dotykalne, 
żeby można je było zobaczyć i usłyszeć.

ks. dr Michał Dubicki
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  Czy ten, kto się ze mną spotyka, ma 
poczucie, że dotyka Słowa Bożego?
A przecież o to chodzi w spotkaniu z Bogiem, 
którym jest wiara. Czy patrząc na nas, można 
coś powiedzieć o Chrystusie? Chrystus dzie-
więć miesięcy kształtował się w łonie Matki, 
bo Słowo, aby zaowocować potrzebuje czasu. 
Również w życiu wiary nic nie dzieje się auto-
matycznie. Bóg o tym wie i jest cierpliwy. To 
jest również dobra nowina. Bóg ma wielką 
cierpliwość do człowieka i wie z kim się wiąże. 
Słowo potrzebuje czasu, żeby w człowieku 
dojrzeć. Miejmy cierpliwość do siebie i miejmy 
też cierpliwość do innych.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa; który 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich – 
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przez założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 
synów przez Jezusa Chrystusa, według po-
stanowienia swej woli, ku chwale majestatu 
swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowa-
nym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej 
wierze w Pana Jezusa i o miłości względem 

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 1, 3–6.15–18

K O M E N T A R Z
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Oto słowo Boże

wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczy-
nienia, wspominając was w moich modlit-
wach. (Proszę w nich), aby Bóg Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym poz-
naniu Jego samego. (Niech da) wam światłe 
oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest 
nadzieja waszego powołania, czym bogactwo 
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
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Felieton, który czytacie jest pierwszym 
tekstem napisanym  w rozpoczynającym się 
roku kalendarzowym. Jak co roku w tej 
właśnie porze o prym w moich uczuciach 
walczą nostalgia i ciekawość. Tęsknota za 
tym co bezpowrotnie minęło i radosne wyglą-
danie tego, co dopiero nadchodzi. Początek 
roku to dziwny, nieco tajemniczy czas, do któ-
rego spokojnego przyjmowania mimo upływa-
jących lat nie potrafię się jakoś przyzwyczaić.

    A na słowo po słowie, czyli  tradycyjną już 
dawkę poezji wybrałam na tą szczególną nie-
dzielę wiersz księdza Twardowskiego pt. „Kiedy 
mówisz…”. Oby jego słowa głęboko zapadły 
w nasze serca. Uczyńmy sobie z nich motto 
na nadchodzący czas! Dobrego roku, Kochani!
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   W ostatnią niedzielę minionego już roku 
uczestniczyliśmy całą rodziną we Mszy 
Świętej sprawowanej z okazji wiadomego 
święta dla Domowego Kościoła, gałęzi rodzin-
nej Ruchu Światło – Życie w Sanktuarium Matki 
Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach, 
podczas której kazanie wygłosił pasterz naszej 
diecezji arcybiskup Kazimierz Nycz. Przyznam 
Wam szczerze, że dawno nie słyszałam kaza-
nia tak pełnego trafnych spostrzeżeń dotyczą-
cych współczesności, jednocześnie odpowied-
nio zwięzłego (jako że była to Eucharystia dla 
rodzin z dziećmi, które jak wiadomo ciężko 
znoszą każdą dodatkową minutę homilii), zeg-
zemplifikowanego i powiedzianego eleganc-
kimi i pełnymi prostoty słowami. Wybaczcie mi 
dygresję, ale byłam tak zachwycona, że nie 
mogłam się oprzeć pokusie podzielenia się 
z Wami moimi spostrzeżeniami. Ad rem.

 O czym zwyczajowo rozmyśla ludzkość 
u progu nowego roku? O marzeniach, oczy-
wiście! O tym co pragnęliby zmienić, poprawić 
w swoim życiu, co chcieliby zbudować, wyba-
czyć, zacząć raz jeszcze albo w ogóle po raz 
pierwszy. Nowy Rok, choć jest w gruncie 
rzeczy dniem jak każdy inny ze wschodem, 
zenitem i zachodem słońca, kojarzy nam się 
z niemal magicznymi wrotami do nowego 
świata naszej lepszej przyszłości, wejściem 
do zaczarowanej, bajkowej krainy, w której 
będziemy żyli długo i szczęśliwie.

    Ten scenariusz zazwyczaj zakłada maksi-
mum przyjemności, różu, słodyczy przy mini-
mum wysiłku, który oczywiście ma zgoła inne 
konotacje. Czemu tak jest? Czemu czekamy 
kolejne lata na to, aż nasze marzenia spełni 
dotknięcie różdżki, która nie istnieje, zamiast 
sięgnąć po to czego pragniemy i uzyskać to 
własną pracą?
    Najczęściej złożenie słów, które widzicie 
w tytule tłumaczy się z języka łacińskiego na 
polski jako człowiek pracy. Gdy jednak sięg-
niemy do słownika zobaczymy, że pierwszym 
znaczeniem słowa faber jest kowal, rzemieśl-
nik. Słowem tym starożytni Rzymianie opisy-
wali kogoś zręcznego, kto własną pracą 
potrafi zmieniać rzeczywistość.

Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

    W kazaniu arcybiskupa Nycza pojawił się 
temat pracy. Pracy, która powinna być przede 
wszystkim narzędziem do realizacji naszego 
powołania. Jednak rozumienie powyższego 
zdania przez nas chrześcijan powinno być 
nieco odmienne od pojmowania „światowego”. 
Otóż ma być narzędziem do realizowania 
Bożego planu w naszym życiu, a nie do samo-
realizacji. Owszem, jeśli ta ostatnia jest niejako 
skutkiem ubocznym to po prostu cudownie, 
ale praca sama w sobie nie może być naszym 
celem. Arcybiskup przypomniał, iż na pierw-
szym miejscu praca powinna być źródłem 
utrzymania rodziny. Jego słowa tak niedosko-
nale przeze mnie przytoczone można by pod-
sumować pięknym zdaniem św. Jose Marii 
Escriva: „Godność pracy oparta jest na Miłości. 
Wielkim przywilejem człowieka jest możliwość 
miłowania, dzięki której wychodzi on poza to, 
co ulotne i przemijające.” 

    Chciałam przypomnieć nam wszystkim 
w pierwszą niedzielę nowego roku A.D. 2016, 
że z Bożą pomocą możemy sięgnąć gwiazd. 
Nie musimy czekać na żadne bajkowe stwo-
rzenie, które za pomocą pyłku, błyszczącego 
patyka, mikstury czy jakiejkolwiek innej bzdury, 
z którą powinniśmy się pożegnać jako małe 
dzieci, przemieni nasze życie w idyllę. Zdjęcie 
kalendarza z 2015 roku i zawieszenie nowego 
z szóstką na końcu także niczego nie zmieni. 
Pragnienia i tęsknoty naszych serc spełnią się 
jedynie wówczas, gdy po pierwsze i najważ-
niejsze oddamy je Bogu, a po drugie, gdy po 
owym zawierzeniu będziemy rzetelnie i wy-
trwale dążyć do ich osiągnięcia. Pamiętacie 
jakiej rady (złotej receptury na sukces w życiu 
doczesnym i wiecznym) w Ewangelii św. 
Łukasza udziela nam sam Pan Jezus? W roz-
dziale 21, tam, gdzie jest mowa o zburzeniu 
Jerozolimy i zapowiedzi przyjścia Mesjasza, 
Jezus mówi: „Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie.” Wytrwałość jest drogą do speł-
nienia  marzeń! Pamiętajmy jednak, że nasze 
ziemskie marzenia, tak ważne tu i teraz, 
z perspektywy Wieczności nie liczą się nawet 
w jednej miliardowej tak bardzo, jak miłość do 
najbliższych, o których w dążeniu do speł-
nienia pragnień nie wolno nam zapomnieć.

    Pewnie teraz myślicie sobie, że ten felieton 
skonstruowany jest z założeń logicznie 
sprzecznych. Nic bardziej mylnego.

KIEDY MÓWISZ…
Nie płacz w liście

nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia

kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno 
odetchnij popatrz spadają z obłoków

małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia 
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju

i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz

  Otóż to, nie możemy oddawać się pracy 
kosztem naszych najbliższych, tych, przez 
których realizują się Boże plany względem 
nas. Oczywiście nie mówię o skompliko-
wanych sytuacjach losowych, w których 
człowiek pozbawiony jest wyboru i chcąc 
zapewnić choćby minimalnie godziwy byt 
rodzinie pracuje od rana do nocy. Nie, mam 
na myśli ludzi, którzy w pracy szukają 
spełnienia i dla niej poświęcają najbliższych.

HOMO FABER

od 13.12.2015 do 10.01.2016 
Módlmy się, aby w okresie świąt 

Bożego Narodzenia 
ustały wszelkie konflikty 

i pokój zapanował w kraju, 
w rodzinach i w naszych sercach.
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
1 stycznia 2014 r.

Braterstwo podstawą 
i drogą do pokoju

W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy 
Dzień Pokoju pragnę skierować do wszystkich,
poszczególnych osób i narodów, życzenia życia 
pełnego radości i nadziei. W sercu każdego czło-
wieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego,
do którego należy nieodparte dążenie do brater-
stwa, pobudzające do jedności z innymi, w któ-
rych znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale 
braci, których trzeba serdecznie przyjąć.

Rzeczywiście braterstwo jest istotnym wymia-
rem człowieka, który jest istotą społeczną. Żywa 
świadomość tego aktu prowadzi nas do postrze-
gania i traktowania każdej osoby jako prawdziwej
siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się 
niemożliwym budowanie społeczeństwa spra-
wiedliwego, a także stabilnego i trwałego pokoju. 
Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się 
uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza 
dzięki odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się 
spełnianiu ról właściwych wszystkim jej człon-
kom, szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źró-
dłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również 
podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na
mocy swego powołania powinna „zarazić” świat 
swą miłością.

Nieustannie narastająca liczba wzajemnych 
powiązań i komunikacji, jakie spowijają naszą pla-
netę, sprawia, że wśród narodów ziemi świado-
mość jedności i dzielenia wspólnego losu staje się 
bardziej namacalna. W ten sposób w dynamice 
historii, pomimo różnorodności grup etnicznych, 
kultur i społeczeństw, dostrzegamy zasiew powo-
łania do tworzenia jednej wspólnoty, składającej 
się z braci, którzy nawzajem siebie przyjmują, 
troszcząc się jedni o drugich. Jednakże także 
i dziś powołaniu temu często przeciwstawiają się 
i zaprzeczają fakty, w świecie charakteryzującym
się „globalizacją obojętności”, która powoli nas 
„przyzwyczaja” do cierpienia innych, zamykając 
nas w sobie.

W wielu częściach świata nieustannie do-
chodzi do poważnych naruszeń podstawowych
praw człowieka, w szczególności prawa do ży-
cia i prawa do wolności religijnej. Niepokojącym
przykładem jest tragiczne zjawisko handlu ludźmi, 
na których życiu i rozpaczy spekulują osoby bez
skrupułów. Do wojen toczących się jako konfl ikty 
zbrojne dołączają wojny mniej widzialne, ale nie 
mniej okrutne, staczane na polu gospodarki i fi -
nansów, z użyciem środków równie niszczących 
życie, rodziny, przedsiębiorstwa. 

Globalizacja, jak stwierdził Benedykt XVI, zbli-
ża nas, ale nie czyni nas braćmi. Ponadto wiele 
sytuacji dysproporcji, biedy i niesprawiedliwości 
wskazuje nie tylko na głęboki brak braterstwa, ale
także na brak kultury solidarności. Nowe ideologie
charakteryzujące się rozpowszechnionym indywi-
dualizmem, egocentryzmem i materialistycznym 
konsumpcjonizmem osłabiają więzi społeczne,
podsycając ową mentalność „odrzucania”, pro-
wadzącą do pogardy i porzucenia najsłabszych,
tych, którzy są uważani za „bezużytecznych”. 
W ten sposób współżycie między ludźmi nabiera
coraz bardziej kształtu zwykłego, pragmatyczne-
go i egoistycznego do ut des [daję, abyś dał].

Jednocześnie staje się jasne, że także współ-
czesne systemy etyczne okazują się niezdolne do 
tworzenia autentycznych więzi braterstwa, gdyż 
braterstwo pozbawione odniesienia do wspólnego
Ojca jako swego ostatecznego fundamentu, nie
jest w stanie się ostać. Prawdziwe braterstwo mię-
dzy ludźmi zakłada i wymaga transcendentnego 
ojcostwa. Wraz z uznaniem tego ojcostwa umac-
nia się braterstwo między ludźmi, czy inaczej, owo 
stawanie się „bliźnim”, który troszczy się o innych.

«Gdzie jest brat twój?» (Rdz 4,9)
Dla lepszego zrozumienia tego powołania 

człowieka do braterstwa, pełniejszej znajomości 
przeszkód stojących na drodze jego realizacji 
i określenia sposobów ich przezwyciężenia, fun-
damentalne znaczenie ma kierowanie się pozna-
niem Bożego planu, wspaniale przedstawionego
w Piśmie Świętym.

Według opowiadania o początkach wszyscy lu-
dzie pochodzą od wspólnych rodziców, od Adama 
i Ewy, pary stworzonej przez Boga na Jego obraz 
i podobieństwo (por. Rdz 1,26), z których zrodzili 
się Kain i Abel. W historii pierwszej rodziny odczy-
tujemy genezę społeczeństwa, ewolucję relacji 
między ludźmi i narodami.

Abel jest pasterzem, a Kain rolnikiem. Ich głę-
boką tożsamością i zarazem powołaniem jest
bycie braćmi, pomimo różnej działalności i kultu-
ry, innego odnoszenia się do Boga i świata stwo-
rzonego. Jednakże zabicie Abla przez Kaina jest 
tragicznym świadectwem radykalnego odrzuce-
nia powołania do bycia braćmi. Ich historia (por. 
Rdz 4, 1-16) podkreśla trudne zadanie, do którego
wypełnienia powołani są wszyscy ludzie: by żyć
razem, troszcząc się jedni o drugich. Kain nie 
akceptując szczególnego upodobania Boga do
Abla, który ofi arowywał to, co najlepsze ze swe-
go stada – «Pan wejrzał na Abla i na jego ofi arę; 
na Kaina zaś i na jego ofi arę nie chciał patrzeć» 
(Rdz 4, 4-5) – zabija Abla z zazdrości. W ten 
sposób zaprzecza uznawaniu siebie za jego
brata, chęci pozostawania z nim w pozytywnych 
relacjach, życia przed Bogiem w poczuciu odpo-
wiedzialności za troskę i ochronę drugiego. Na
pytanie: «Gdzie jest brat twój?», jakie Bóg stawia, 
domagając się zdania sprawy z działania, Kain 
odpowiada: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem bra-
ta mego?» (Rdz 4,9). Następnie Księga Rodzaju 
mówi: «Po czym Kain odszedł od Pana» (4,16).

Trzeba zastanowić się nad głębokimi powo-
dami, które doprowadziły Kaina do nieuznawa-
nia więzi braterstwa, a z nią więzi wzajemności 
i jedności łączącej go z jego bratem Ablem. Bóg 
sam oskarża i wyrzuca Kainowi zażyłość ze złem
– «grzech leży u wrót i czyha na ciebie» (Rdz 4,7).
Jednakże Kain nie chce sprzeciwić się złu i po-
stanawia mimo wszystko podnieść rękę «na swe-
go brata Abla» (Rdz 4,8), gardząc planem Boga. 
Udaremnia w ten sposób swoje pierwotne powo-
łanie, by być synem Bożym i żyć braterstwem.

Historia Kaina i Abla uczy, że ludzkość ma wpi-
sane w siebie powołanie do braterstwa, ale także 
dramatyczną możliwość zdrady tego powołania. 
Świadczy o tym codzienny egoizm, tkwiący u pod-

staw wojen i licznych niesprawiedliwości. Rzeczy-
wiście, wielu ludzi umiera z rąk braci i sióstr, którzy 
nie potrafi ą uznać swego braterstwa, to znaczy 
tego, że są istotami stworzonymi dla wzajemno-
ści, dla komunii i dla daru.

«A wy wszyscy braćmi
jesteście» (Mt 23,8)

Spontanicznie rodzi się pytanie: czy ludzie ży-
jący na tym świecie mogą kiedykolwiek odpowie-
dzieć w pełni na pragnienie braterstwa, wpisane 
w nich przez Boga Ojca? Czy potrafi ą jedynie 
o łasnych siłach przezwyciężyć obojętność,
egoizm i nienawiść, zaakceptować uzasadnione 
różnice, charakteryzujące braci i siostry?

Parafrazując słowa Pana Jezusa, możemy stre-
ścić Jego odpowiedź w następujący sposób: po-
nieważ jeden jest wasz Ojciec, który jest Bogiem,
to wy wszyscy braćmi jesteście (por. Mt 23, 8-9). 
Korzeń braterstwa wyrasta z ojcostwa Boga. Nie 
chodzi o ojcostwo ogólnikowe, nieokreślone i bez
wpływu na historię, ale o osobową, wyraźnie ukie-
runkowaną i niezwykle konkretną miłość Boga do
każdego człowieka (por. Mt 6, 25-30). Jest to więc 
ojcostwo skutecznie rodzące braterstwo, ponie-
waż miłość Boga, kiedy zostanie przyjęta, staje 
się najpotężniejszym środkiem przemiany życia 
i relacji z drugim, który otwiera ludzi na solidar-
ność i czynne dzielenie się.

Ludzkie braterstwo odradza się zwłaszcza 
w Jezusie Chrystusie i z Niego, z Jego śmier-
ci i zmartwychwstania. Krzyż jest ostatecznym 
„miejscem” zapoczątkowania braterstwa, którego 
ludzie sami nie są w stanie stworzyć. Jezus Chry-
stus, który przyjął ludzką naturę, aby ją odkupić, 
umiłowawszy Ojca aż do śmierci, i to śmierci krzy-
żowej (por. Flp 2,8), przez swoje zmartwychwsta-
nie tworzy z nas nową ludzkość, w pełnej komunii 
z wolą Bożą, z Jego planem obejmującym pełną
realizację powołania do braterstwa.

Jezus podejmuje od początku plan Ojca,
uznając Jego prymat nad wszystkimi rzeczami. 
Chrystus, poddając się śmierci ze względu na
miłość do Ojca, staje się nowym i ostatecznym 
początkiem każdego z nas, wezwanych, byśmy
w Nim uznali siebie za braci będących dziećmi 
tego samego Ojca. On jest samym Przymie-
rzem, osobową przestrzenią pojednania czło-
wieka z Bogiem i braci między sobą. W śmierci 
Jezusa na krzyżu jest także przezwyciężenie
rozdzielenia między ludami, między ludem Przy-
mierza a ludem pogan, pozbawionym nadziei, bo
pozostającym do tej pory poza paktami Obietni-
cy. Jak czytamy w Liście do Efezjan, Jezus Chry-
stus jest tym, który w sobie dokonuje pojednania 
wszystkich ludzi. On jest pokojem, bo z dwóch
ludów uczynił jeden i zburzył oddzielający je mur, 
to znaczy wrogość. On utworzył w sobie jeden 
lud, jednego nowego człowieka, jedną nową
ludzkość (por. 2, 14-16).

Ten, kto przyjmuje życie Chrystusa i żyje w Nim, 
uznaje Boga jako Ojca i Jemu całkowicie oddaje 
samego siebie, kochając Go ponad wszystko. 
Człowiek pojednany widzi w Bogu Ojca wszyst-
kich, a tym samym jest wewnętrznie mobilizowa- Nr 356

1.    Jak nazywa się Msza św. odprawiana o północy 
 w uroczystość Narodzenia Pańskiego? 
□ B  pasterka
□ A   gregorianka
□ P   rezurekcja
□ R   aspersja

2.    Kiedy obchodzimy uroczystość 
 Narodzenia Pańskiego?
□ H   1 stycznia
□ K   26 grudnia
□ Ó   25 grudnia
□ P   24 grudnia

3.    26 grudnia obchodzimy święto diakona
 i  pierwszego męczennika. 
Jakie było jego imię?
□ F   Mikołaj
□ G   Szczepan
□ R   Andrzej
□ M   Piotr

4.    Co możemy oglądać w okresie 
 Narodzenia Pańskiego w kościołach? 
□ S  żłóbki
□
□
□

U   groby Pańskie
D   wystawy obrazów
I    pastorałki

5.    Kto był twórcą pierwszego żłóbka?
□ A   św. Jan, Apostoł i Ewangelista
□ I    św. Franciszek z Asyżu, zakonnik
□ F   św. Stanisław Kostka
□ P   św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista

6.    Jak inaczej nazywamy uroczystość 
Objawienia Pańskiego?
□ D   Ofiarowanie Pańskie
□ Ę   Trzech Króli
□ T   Matki Bożej Gromnicznej
□ N   Świętych Młodzianków

□ A  Zesłanie Ducha Świętego
□ T   Wniebowstąpienie Pańskie
□ R   pokłon Trzech Króli Dzieciątku Jezus
□ B   Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

8.    Kiedy obchodzimy święto Chrztu Pańskiego?
□ I   w ostatnią niedzielę grudnia
□ O   w niedzielę następującą po uroczystości Objawienia Pańskiego
□ K   w trzecią niedzielę stycznia
□ L   w ostatnią niedzielę stycznia

9.    Kiedy najczęściej obchodzimy święto św. Rodziny (wyjątkiem
 jest rok, w którym 25 grudnia przypada w niedzielę)?
□ S   co roku 28 grudnia
□ D   w najbliższą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego
□
□

10.   Kiedy w sposób szczególny modlimy się
o pokój na świecie?
□ D  26 grudnia
□
□
□

I   2 lutego
Z   1 stycznia
C    26 grudnia

□ M   pastorałka
□ N   pektorał
□ I   jasełka
□ J   pastorał

A   w najbliższą sobotę po uroczystości Narodzenia Pańskiego
F   co roku 30 grudnia

11.    Jak nazywa się teatralne przedstawienie 
 biblijnych wydarzeń związanych 
 z Bożym Narodzeniem?

Hasło:

7.    Jakie wydarzenie biblijne przypomina 
 uroczystość Objawienia Pańskiego?

Autor: Maciej Lichota

zadanie : Rozwiąż test. Litery przy poprawnych 
    odpowiedziach utworzą rozwiązanie.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Orszak Trzech Króli wyruszy z Placu Zamkowego 6 stycznia 2016 r. w uro-
czystość Objawienia Pańskiego. Hasłem tegorocznego orszaku są słowa: 
Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie.

W ten sposób organizatorzy chcą podkreślić wydarzenia nadchodzącego roku: 
Rok Miłosierdzia oraz XXXI Światowe Dni Młodzieży.

Orszak poprzedzi Msza święta, która zostanie odprawiona o godz. 11.00 
w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Na to wspólne świętowanie 
organizatorzy zapraszają wszystkich wiernych, a szczególnie rodziny z dziećmi.
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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
– 3 stycznia 2016 r.

1.

2.

3.

W poniedziałek, 4 stycznia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym.
W środę, 6 stycznia br., przypada Uro-
czystość Objawienia Pańskiego. Msze św. 
sprawowane będą o godz.: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00, 17.00 i 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. W czasie 
stać 

Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycz-
nia nabożeństwo adoracyjne zostanie 
odprawione o godz. 17.00, a następnie pro-
cesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę koś-
cielną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

Młodzież i rodziny zainteresowane przyję-
ciem pielgrzymów w ramach Światowych 
Dni Młodzieży zapraszamy na spotkanie 
informacyjne we wtorek, 5 stycznia 
o godz.18.30 do kościoła.

W tym tygodniu, 7 stycznia br., przypada 
pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona 
o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka do
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w spo-
sób szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie. 

4.

5.

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
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa 
Nr rachunku:
87160013741846849180000001 
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl 
Wydawca

MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE 
OGARNIA CAŁE STWORZENIE,
 SZCZEGÓLNIE GRZESZNIKÓW

PROŚ O MIŁOSIERDZIE

   [Niech pokładają] nadzieję w miłosierdziu 
Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają
prawo przed innymi do ufności w przepaść 
miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o 
Moim miłosierdziu dla dusz znękanych.
 Rozkosz mi sprawiają dusze, które się 
odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim 
duszom udzielam, łask ponad ich życzenia. 
Nie mogę karać, choćby ktoś był największym 
grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej 
litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłę-
bionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim. 
Napisz: nim przyjdę jako Sędzia sprawied-
liwy, otwieram wpierw na oścież drzwi 
miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść 
przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść 
przez drzwi sprawiedliwości Mojej...

Dzienniczek, 1146

każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło 
i kredę, którą oznaczamy drzwi naszych 
mieszkań i domów. Taca z uroczystości 
przeznaczona jest na misje.

– – ul. Rumiana 72-124 (numery parzyste) 
 i 1A-21A (numery nieparzyste);

– środa, 6 stycznia – TRZECH KRÓLI

– sobota, 9 stycznia – ul. Obornicka 2-38 (numery parzyste) 
i 1-29 (numery nieparzyste)

Wizytę duszpasterską w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o godz. 14.00. 
Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne Bóg zapłać.

– piątek, 8 stycznia – ul. Rumiana 23-111 (numery nieparzyste);

– ul. Królewicza Jakuba 6-74A (numery parzyste)
ul. Królewicza Jakuba 76-88 (numery parzyste);

– wtorek, 5 stycznia – ul. Rumiana 2-70 (numery parzyste);

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające 
przy ulicy:

czwartek, 7 stycznia 

– poniedziałek, 4 stycznia
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