
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Iz 62, 1–5

  Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez 
wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki 
jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza 
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość 
i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię 
nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. 
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, 
królewskim diademem w dłoni twego Boga. 
Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», 
o krainie twej już nie powiedzą «Spusto-
szona». Raczej cię nazwą «Moje w niej 
upodobanie», a krainę twoją «Poślubiona». 
Albowiem spodobałaś się Panu i twoja 
kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec 
poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy 
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się 
z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 96, 1–3.7–10

Pośród narodów głoście chwałę Pana
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Tes 2, 14

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże
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EWANGELIA  
J 2, 1–12

  W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele 
i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 
Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: 
Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić dwie lub 
trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie 
stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. 
Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz 
i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś 
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem – nie wiedział 
bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy 
czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana 
młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek 
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino 
aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie 
Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali 
kilka dni.

    Cud przemiany wody w wino w Kanie 
Galilejskiej, był pierwszym cudem w czasie 
publicznej działalności Jezusa. Pan Jezus, 
trochę niechętnie, jakby opiera się, mówiąc, 
że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. 
Jednak w końcu ulega na prośbę swojej 
Matki Maryi. Św. Jan Ewangelista zwraca 
uwagę na istotną rolę Maryi. Ona jest bowiem 
zawsze blisko Jezusa i Kościoła. W czytanym 
przez nas fragmencie Maryja jest jakby gos-
podynią weselnej uczty, dbając o jej piękny 
przebieg. Ważnym motywem jest także pełna 
wiary postawa sług, którzy napełnili stągwie 
wodą, wierząc Jezusowi, że ma to sens. 
Trzeba tu zaznaczyć, że stągwi było 6, 
a mogły one pomieścić od 80 do 100 l wody. 
Było więc sporo pracy z ich napełnieniem. 
Jest to pewien symbol naszej pracy, czy też 
symbol wypełniania woli Bożej w naszym 
życiu. Czynić to co Jezus nam mówi, nawet 
wtedy, gdy nie do końca rozumiemy dlaczego. 
Bo tylko wtedy możemy być świadkami cudu.

ks. dr Michał Dubicki
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Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 4–11

K O M E N T A R Z

Nr 358

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten 
sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
(wspólnego) dobra. Jednemu dany jest 
przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 
umiejętność poznawania według tego 
samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary 
w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania
w jednym Duchu, innemu dar czynienia 
cudów, innemu proroctwo, innemu rozpo-
znawanie duchów, innemu dar języków 
i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języ-
ków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam 
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Oto słowo Boże

Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
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Święta, Święta i po Świętach. W naszych 
domach choinki wciąż zajmują sporo miejsca, 
swoim wdziękiem i przepychem umilając nam 
konieczność opuszczania domowych pieleszy 
i wyruszania do pracy, w szarobury krajobraz, 
jaki zapewnia nam tegoroczny styczeń. 
Zamrażalniki pękają w szwach od resztek 
świątecznych wiktuałów, a w domach, kościo-
łach i salach koncertowych nadal rozbrzmie-
wają kolędy. Wszystko to przypomina nam 
o tym, co już za nami.

    Skoro tak modne są ostatnio hasła „slow-
life” czy „slow-food”, postuluję, abyśmy idąc 
za radą św. Ludwika  wprowadzili w życie 
ideę „slow-pray”.

   Podobną tezę zawarł także Sługa Boży 
ksiądz Franciszek Blachnicki w swojej ksią-
żeczce, której tytułem zatytułowałam dzisiejszy 
felieton. Założyciel Ruchu Światło-Życie, zwa-
nego popularnie Oazą, napisał tak: „Różaniec 
dobrze odmawiany staje się doskonałą szkołą 
życia chrześcijańskiego, bo nauczy nas podda-
wać nasze życie rzeczywistości życia 
Chrystusa, które powinno stać się dla nas 
zobowiązującym modelem.”

W minioną niedzielę kolejny okres Bożego
Narodzenia w życiu każdego z nas odszedł 
do przeszłości. Warto poświęcić chwilę na 
zastanowienie czy coś w nas pozostało po 
tych Świętach? Czy zbliżyliśmy się dzięki nim 
choć trochę do Jezusa, który w ogromie swej 
szalonej miłości do człowieka, postanowił 
zjednoczyć się z nim najpełniej jak mógł – 
sam stając się człowiekiem?

     Ksiądz Blachnicki udziela odpowiedzi na to 
pytanie cytując wskazówki zawarte w książce 
pt. „O różańcu świętym” świętego Ludwika 
Grignon de Monfort, które i ja za jego przykła-
dem pozwolę sobie przytoczyć (część w formie 
pełnych cytatów, część w nieco syntetycznej 
formie), jako że stare porzekadło głosi, iż nie 
należy wyważać otwartych drzwi.

    Pomyślcie jak pięknie byłoby, gdyby każdy 
człowiek na Ziemi mógł odpowiedzieć twier-
dząco na powyższe pytania, a na dodatek 
w codziennym prezencie poświątecznym 
odmawiał za najbliższych na przykład jedną 
dziesiątkę różańca. Choć zdaniem świętego 
Jana Marii Vianney już jedna „Zdrowaśka” by 
wystarczyła. Ów święty proboszcz z Ars 
powiedział kiedyś następujące słowa: „Jedno 
tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane 
wstrząsa całym piekłem.”

    Zauważcie, że obaj podkreślili jak ważna 
jest dobra modlitwa. Co to znaczy? Jak spra-
wić, by nasz codzienny pacierz stał się rzeczy-
wiście modlitwą tętniącą życiem, duchowym 
napojem energetyzującym, rozpalającym w 
nas coraz głębsze pragnienie bycia z Bogiem, 
zbliżania się do Niego nie tylko od święta?

4. Istotą modlitwy różańcowej jest pochyle-
nie się nad tajemnicą ziemskiego życia Maryi 
i Jezusa, dlatego  należy każdorazowo choć 
krótką chwilę poświęcić jej rozważeniu.

2. Różaniec należy odmawiać ze skupie-
niem. Jest to nie lada wyzwanie, ale trzeba 
o to walczyć i nie poddawać się, gdy napotka-
my na trudności w skoncentrowaniu się.

    Święty Jan Paweł II powiedział, że „Róża-
niec to skarb, który trzeba odkryć”. Może 
zamiast oddawać się nostalgii i wzdychać, że 
kolejne Święta minęły nie wiadomo kiedy, 
zajmijmy się odkrywaniem owego skarbu! 
Będzie to ekscytująca przygoda, dzięki której 
być może następny Adwent i czas Bożego 
Narodzenia przeżyjemy już zupełnie inaczej.
   A tym, którzy mają kłopoty z rozmyślaniem, 
medytacją nad tajemnicami różańcowymi 
i potrzebują inspiracji, jeszcze raz gorąco 
polecam książeczkę księdza Blachnickiego, 
której większą część zajmują przepiękne 
rozważania różańcowe. Mogą się przydać na 
dobry początek.

1. „Warunkiem skutecznej modlitwy jest czy-
stość serca, stan łaski uświęcającej. Wyma-
gane jest przynajmniej pragnienie poprawy 
życia i postanowienie powstania z grzechu. 
Kto więc jest w stanie łaski uświęcającej, 
niech modli się na różańcu o wytrwanie 
w dobrym, a kto jest w grzechu, niech prosi 
o siłę powstania z niego.”

„MODLITWA TĘTNIĄCA 
ŻYCIEM”

5. „Zawsze, gdy odmawiamy różaniec,
powinniśmy mieć przed oczyma jakąś łaskę, 
którą chcemy uprosić, cnoty, które chcemy 
uzyskać lub wady, które chcemy wykorzenić.”  
Jednym słowem nasz różaniec by był żywy, 
winien być intencjonalny.

3. Abyśmy mogli należycie się modlić
powinniśmy przed rozpoczęciem odmawiania 
różańca wezwać pomocy Ducha Świętego 
(vide Rz 8, 26 – przypis autorki).

6. „Błąd, który popełnia się najczęściej przy
różańcu, polega na tym, że gdy zaczynamy 
odmawiać różaniec, nie mamy innego pragnie-
nia poza tym, aby go jak najprędzej skończyć. 
Po prostu przystępujemy do odmawiania 
różańca tylko po to, aby go odmówić, aby speł-
nić obowiązek. Skutkiem takiego nastawienia 
jest pośpiech przy modlitwie (…) i nie należy 
się dziwić, że tak wspaniała modlitwa u wielu 
pozostaje bezowocna i nie postępują oni w 
świętości, chociaż odmówili tysiące lub nawet 
dziesiątki tysięcy różańców.”

7. Postawa zewnętrznego szacunku jest
ważna, dlatego w miarę możliwości (chorzy, 
słabi, osoby starsze są oczywiście zwolnione) 
należy podczas modlitwy różańcowej trwać w 
postawie klęczącej.

z w2

od 10.01 do 14.02.2016 r. 
Módlmy się o pokój na świecie 

i za prześladowanych chrześcijan, 
aby Pan umocnił ich darem 

męstwa i wyprowadził z ucisku.

Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska
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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 358

  Jej imię znaczy kropla – MIRIAM. 
Wystarczy jedną łzę wylać przed Jej 
obliczem i Ona przytuli bardziej bezpiecz-
nie niż matka.

    Kto zastąpi ci matkę? Cud w Kanie Galilej-
skiej jest też cudem odzyskania matczynej 
miłości! Kiedy zabrakło wina, kiedy zabrakło 
upojenia miłością, pojawiła się Maryja. Czy 
naprawdę Ona może cudownie zaspokoić? 
Pomyślmy o tych sześciu stągwiach. Stały za 
drzwiami, jak odrzucone dzieci za drzwiami 
serca matek i ojców. Skamieniałe jak kamienne 
są losy niekochanych córek, zimne jak nieo-
grzane serca, puste jak głód miłości we wnętrzu 
tylu dziewczyn i chłopców. Za drzwiami, poza 
domem, poza miłością. Służyły do obmyć, czyli 
nie używano ich do spożywczych celów. Każdy 
przy nich tylko mył ręce, każdy zostawiał przy 
nich brud. Z takich naczyń każdy by się brzydził 
wypić nie tylko wino, ale cokolwiek.

 za: gosc.pl

   Czasem najbliżsi nami się brzydzą. Zosta-
wiają na nas tylko swoje brudy, wylewają 
nienawiść i niezadowolenie, rozpacz i bezna-
dzieję, złość i wściekłość. To jest takie bezsen-
sowne życie, dopóki nie pojawi się Maryja. Jej 
imię można przetłumaczyć jako kropla – 
MIRIAM. Kropla tak mała jak małe jest ziarenko 
drewniane na różańcu. Wystarczy jedna łza, 
jedna kropla z Jej policzka i wszystko jest inne. 
Trzeba jednak chwytać w swe ręce Jej łzy, 
zaklęte w różańcowy sznur. Wystarczy jedną 
kroplę, jedną łzę wylać przed Jej obliczem i Ona 
przytuli bardziej bezpiecznie niż matka.

    Nie wyrzuci z kaplicy, z domu, z kościoła, 
z pracy, ze szczęścia, nie zgorszy się, nie usunie 
z królestwa niebieskiego, choćbyś nie wiem jak 
źle o sobie myślał lub myślała. Ona myśli zawsze 
o Tobie więcej niż dobrze. Nawet sam Bóg
wybrał Ją sobie za MATKĘ LUDZKĄ. Czyż i my 
nie powinniśmy? Jak to uczynić? Każda miłość 
potrzebuje dwóch rzeczy: zapatrzenia i słów. 
Kontemplowania ikony i choćby jednego różańca 
każdego dnia, który będzie zwierzaniem się 
i powierzaniem się Matce. Potrzebujesz tego 
i dlatego podsuwam ci właściwą Osobę. 
Wystarczy, że zaczniesz, reszty Ona dokona. 
Pusta stągiew twojego serca wypełni się nie 
brudem, ale winem miłości Jezusa. Potrze-
bujemy miłości, która jest w Matce Miłości.

Tekst: o. Augustyn Pelanowski OSPPE

  Pierwsze chwile ludzkiego życia zwykle 
zaspokaja uczuciowo nasza matka, ale w miarę 
upływu lat następuje rozstanie. Może jednak 
być i tak, że matka nie ma czasu dla dziecka 
albo je po prostu ignoruje i odpycha. Wtedy 
w sercu dziecka rodzi się głód. Tak może być 
wiele lat, w końcu człowiek nie wytrzymuje 
i zaczyna szukać kogoś, kto zastąpiłby matkę. 
Możemy jej szukać wśród rówieśniczek, przyja-
ciółek, nauczycielek, autorytetów, ale zawsze 
będzie tak samo. Łaknienie budzi silną potrzebę 
zaspokojenia, stajemy się nienasyceni, chcemy 
więcej i więcej. Ciepła, bliskości, deklaracji, 
przytulenia, afirmacji, akceptacji, zrozumienia, 
spełnienia wszystkich marzeń. W końcu wkra-
dają się zazdrość, lęk przed opuszczeniem 
i próby zniewolenia kogoś, podejrzliwość, czu-
łość, w końcu złość, nienawiść, odrzucenie, ból.

SPOTKANIE 
BOGA 

ŻYWEGO
Zapraszamy na 

MODLITWĘ UWIELBIENIA 
i UZDROWIENIA 
która odbędzie się 

w sali nad kawiarenką (w dzwonnicy), 
w piątek – 22 stycznia 

– o godz. 19.00. 
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 

wraz z ks. Robertem Mikosem

Puste stągwie, 
puste serca

Autor: Maciej Lichota 

zadaniE 1:  Uzupełnij zdanie, wybierając określenia z ramki.

Stary Testament to …….……… część Pisma Świętego, składająca się z …..…… ksiąg.

Pierwszą księgą Nowego Testamentu jest ……...…....................................................…...

zadaniE 2:  Zaznacz poprawną odpowiedź.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa (I.) ……..........................… 
i kończy się (II.) ……..........................… . 

a) I. - od 18 do 25 stycznia, II. - świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła

b) I. - od 12 do 18 stycznia, II. - świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła

c) I. - od 18 do 25 stycznia, II. - wspomnieniem bł. Jerzego Matulewicza

d) I. - od 12 do 18 stycznia, II. - wspomnieniem bł. Jerzego Matulewicza

Ewangelia wg św. Marka, pierwsza, Ewangelia wg św. Mateusza, druga, 46, 27 

Zapraszamy na strony internetowe Parafi i pw. św. Anny

www.parafi awilanow.pl
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Wydawca

„WIELKI ARCYKAPŁAN”

   Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie 
białej. Jedna ręka wzniesiona do błogo-
sławieństwa, a druga dotykała szaty na 
piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach 
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden 
czerwony, a drugi blady.

Dzienniczek, 47

– – ul. Biedronki 31-103A (numery nieparzyste);

– środa, 20 stycznia – ul. Janczarów (numery parzyste),
ul. Biedronki 3-27 (numery nieparzyste);

– sobota, 23 stycznia – ul. Biedronki 58-158 (numery parzyste).

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, 22 stycznia – ul. Biedronki 107-127 (numery nieparzyste) 
i 6-56B (numery parzyste);

– ul. Piechoty Łanowej 3-55 (numery nieparzyste);
– wtorek, 19 stycznia – ul. Rotmistrzowska

ul. Janczarów (numery nieparzyste);

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:

czwartek, 21 stycznia 

– poniedziałek, 18 stycznia

II Niedziela Zwykła – 17 stycznia 2016 r. 
1.

2.

3.

W najbliższą sobotę, 23 stycznia przypada 
3. rocznica śmierci Księdza Kardynała 
Józefa Glempa, Prymasa Polski. Msza św. 
w intencji śp. Księdza Kardynała, w naszym 
kościele zostanie odprawiona o godz. 17.00; 
w bazylice archikatedralnej pw. św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, zostanie odprawio-
na o godz. 19.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy za zmarłego Księdza Prymasa. 
Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 
25 stycznia br. Zachęcamy wszystkich do 
modlitwy w tej intencji.

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

4.

Parafialny Ośrodek Wsparcia Najuboższych 
zwraca się z prośbą o pomoc w przygo-
towaniu wyprawki dla ciężarnej, samotnej 
matki. Osoby, które mają zbędne ubranka 
i inne rzeczy dla małego dziecka mogą je 
składać w każda środę, w godz. 16.30–18.00 
w naszym ośrodku oraz w kancelarii 
parafialnej lub zakrystii. Środki finansowe 
prosimy przekazać w kancelarii lub zakrystii 
u siostry Melanii. Za wszelką pomoc, 
w imieniu mamy spodziewającej się dziecka 
serdecznie dziękujemy. 

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców, 
odbędzie się dziś. o godz. 11.00, w kościele.

6.

Serdecznie zapraszamy  naszych parafian 
do udziału w 50. jubileuszowej wystawie. 
Wystawa prezentowana będzie w dzwon-
nicy w okresie wielkanocnym: marzec–
kwiecień. Prace prosimy składać w dzwon-
nicy w każdą niedzielę, najpóźniej do 20 
lutego.W czwartek i piątek obchodzimy Dzień 

Babci i Dzień Dziadka, w tych dniach 
w sposób szczególny pamiętajmy o naszych 
dziadkach, okazując im wdzięczność i pole-
cając opiece Matki Bożej i św. Anny, naszej 
patronki.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej 
EFFATA, czynnej w każdą niedzielę w 
godz. 9.30–14.30. Oprócz książek i prasy 
można u nas nabyć: dewocjonalia, pamiątki, 
świece, szatki do chrztu św., różańce, 
medaliki, łańcuszki, wyroby ze srebra, 
zestawy kolędowe, obrazy, filmy religijne.
W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

Każdy                     , kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, zobo- 
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

Paweł Opara, kawaler z parafii tutejszej
i Karolina Patrycja Matysiak, panna 
z parafii pw. św. Antoniego Marii Zaccarii 
w Warszawie
– zapowiedź I.

–

5.

7. 11.

10.W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w czwartek, 21 stycznia, Wspomnienie 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

–

we wtorek, 19 stycznia, Wspomnienie 
św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; 

–

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2015 roku, zostanie 
odprawiona w Święto Ofiarowania Pańskiego 
– Matki Bożej Gromnicznej, w poniedziałek
2 lutego o godz. 18.00. Zapraszamy rodzi-
ców 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.

8. 12.

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

9.
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