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

Ne 8, 1–4a.5–6.8–10

  Gdy Izraelici mieszkali już w swoich 
miastach, wtedy zgromadził się cały lud, jak 
jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. 
I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przy-
niósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan 
nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca 
siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo 
przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli 
przede wszystkim mężczyźni, lecz także 
kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni 
słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do 
placu znajdującego się przed Bramą Wodną, 
od rana aż do południa przed mężczyznami, 
kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy 
całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym 
podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. 
Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego 
ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały 
lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. 
I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, 
a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpo-
wiedział: Amen! Amen! Potem oddali pokłon 
i padli przed Panem na kolana, twarzą ku 
ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa 
Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak 
że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, 
to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, 
jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do 
całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, 
Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie 
płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał 
te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, 
spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje 
słodkie – poślijcie też porcje temu, który nic 
gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest 
ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie 
przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą 
ostoją.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 19, 8–10.15

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana niezawodne, 
uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 4, 8

Oto słowo Boże
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EWANGELIA  
Łk 1, 1–4.4, 14–21

 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie 
o zdarzeniach, które się dokonały pośród
nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami i sługami 
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokła-
dnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci 
po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono. Potem powrócił Jezus 
w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim 
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał 
w ich synagogach, wysławiany przez wszyst-
kich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie 
się wychował. W dzień szabatu udał się 
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby 
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, 
gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa 
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 
wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. 
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; 
a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 
utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

    Każdy z nas otrzymał dar wiary słuchając 
drugiego człowieka, najczęściej swoich 
Rodziców. Dziś św. Łukasz dzieli się swoim 
doświadczeniem wiary z Teofilem. A Teofil, 
podobnie jak każdy z nas, nie będąc naocznym 
świadkiem wydarzeń ewangelicznych, otrzy-
mał wiarę w Jezusa dzięki słuchaniu 
Ewangelii. Usłyszane Słowo ma bowiem moc 
zrodzić w nas wiarę. A wiara to zaufanie 
Bogu, który w Jezusie Chrystusie przekonuje 
nas do siebie. Czy Słowo Boże jest dla mnie 
pokarmem? Czy posilam się Nim  na co dzień 
tak jak codziennym chlebem?

  Jezus jest Dobrą Nowiną naszego życia. 
I posłał nas wszystkich, nie tylko biskupów 
i księży, abyśmy głosili Ewangelię. W jaki 
sposób?

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” 
– J 13, 35. A więc kochać to stawać się dobrą
nowiną dla tych, których Pan stawia na mojej 
drodze życia. A jak jest w moim życiu?
Czy jestem dobrą nowiną dla męża, żony, 
syna, córki, dla Rodziców, podwładnych, czy 
przełożonych?

ks. dr Michał Dubicki
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DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 12–30

K O M E N T A R Z
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      Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa 
się z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, 
tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy 
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, 
(aby stanowić) jedno Ciało: czy to Żydzi, czy 
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszy-
scyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne (członki). Jeśliby noga powiedziała: 
Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do cia-
ła – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy 
do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: 
Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do 
ciała – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby 
całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? 
Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby 
powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stwo-
rzył (różne) członki umieszczając każdy z nich 
w ciele. Gdyby całość była jednym człon-
kiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś 
wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. 
Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie 
jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie 
potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są 
dla ciała te członki, które uchodzą za słab-
sze; a te, które uważamy za mało godne 
szacunku, tym większym obdarzamy posza-
nowaniem. Tak przeto szczególnie się trosz-
czymy o przyzwoitość wstydliwych członków 
ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, 
tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształto-
wał nasze ciało, że zyskały więcej szacunku 
członki z natury mało godne czci, by nie było 
rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne 
członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak 
więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią 
wszystkie inne członki; podobnie gdy jedne-
mu członkowi okazywane jest poszanowa-
nie, współweselą się wszystkie członki. Wy 
przeto jesteście Ciałem Chrystusa i posz-
czególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg 
w Kościele najprzód apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają dar czynienia cudów, wspie-
rania pomocą, rządzenia oraz przemawiania 
rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apo-
stołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy 
są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar 
czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają 
łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawia-
ją językami? Czy wszyscy potrafią je tłuma-
czyć? Oto słowo Boże

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Oto słowo Pańskie
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Postanowiłam przynajmniej w wyobraźni 
zrekompensować sobie mrozy (wiem, wiem, 
że panujących za oknem temperatur wielu 
z Was nie określiłoby tym mianem, ale jak 
wiadomo jest to jedno z tych zjawisk, co do 
których każdy ma własną miarę; dla mnie 
kiedy słupek termometru za oknem schodzi 
poniżej zera, zaczynają się mrozy) i za 
pośrednictwem lektury udać się w podróż 
w jakieś ciepłe miejsce, by przywołać wspom-
nienia lata. 

    Któregoś dnia, gdy wciąż jeszcze czytałam 
tę książkę poszłam na Mszę świętą. Pomy-
ślałam o tym jak bardzo jesteśmy bogaci! 
Mamy tak piękne kościoły, z solidnymi murami, 
dachami, chroniącymi nas przed słońcem 
i niepogodą, z wygodnymi ławkami, czystą 
podłogą i białym, idealnie wyprasowanym 
obrusem na ołtarzu. W naszych kościołach 
nierzadko pięknie pachnie, bo siostry z peł-
nym oddaniem swej posłudze układają prze-
piękne kompozycje kwiatowe, by przyozdobić 
tabernakulum – miejsce, gdzie przebywa sam 
Bóg, skryty pod postacią chleba. Mamy tylu 
kapłanów, dzięki którym możemy uczestni-
czyć we Mszy świętej nawet codziennie, 
korzystać z sakramentu pokuty i pojednania 
niemal o każdej porze dnia i nocy (w niektó-
rych kościołach są nawet specjalne dzwonki, 
dzięki którym można poprosić kapłana o spo-
wiedź nawet w środku nocy). Tyle błogosła-
wieństwa, a tak mało radości… I nie chodzi 
mi tu bynajmniej o radość w afrykańskim 
stylu. Rozumiem i uznaję zagadnienie różnic 
kulturowych, pojęcia temperamentów narodo-
wych i odmienne sposoby przeżywania emocji 
wśród ludzi w różnych częściach świata. 
Jedni są bardziej wylewni, inni powściągliwi, 
to jasne. Mimo to odnoszę wrażenie, że 
brakuje nam radości.

   Idealnie, pomyślałam. Mozambik, Afryka, 
słońce, ciepło, piękno przyrody tak różnej od 
naszej. Nawet w tytule na okładce w jedno „o” 
projektant wrysował słoneczko. Ochoczo 
zabrałam się za lekturę, spodziewając się 
pełnej zewnętrznego i wewnętrznego ciepła 
opowieści o tym jak radośnie jest nieść Dobrą 
Nowinę na krańce Ziemi. W dodatku właśnie 
zaczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan, któremu w tym roku towarzyszy hasło 
inspirowane fragmentem z 1 Listu św. Piotra 
(1 P 2, 9): „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła 
Pana”. Wszystko tworzyło sprzyjające okolicz-
ności zachęcające do podjęcia owej lektury.
   Po pierwszych pięćdziesięciu stronach, 
zaczęłam się zastanawiać czy ktoś nie 
zażartował z tym słoneczkiem na okładce…

    Już, już miałam się zapaść w otchłanie 
zwątpienia i pytań z serii jak Pan Bóg może 
na coś takiego pozwalać, jak może dopusz-
czać, by takie cierpienia spotykały najmniej-
szych, niczemu niewinnych, mieszkańców 
Mozambiku itp. I wtedy właśnie zauważyłam 
coś, na co powinnam była zwrócić uwagę od 
początku, gdybym nie skupiała się tylko na 
własnych emocjach i tanim wzruszeniu.

    Niedawno znajomi pożyczyli nam książkę 
pt. „Zawsze pod dostatkiem. Świadectwo nad-
przyrodzonego Bożego zaopatrzenia wśród 
najuboższych dzieci świata” napisaną przez 
Rollanda i Heidi Baker. Autorzy są małżeń-
stwem amerykańskich misjonarzy, które niesie 
Ewangelię na odległe rubieże naszego świata. 
Z opisu zamieszczonego na tzw. czwartej stro-
nie okładki wynikało, że w powyższej książce 
opisane będą ich wspomnienia związane 
z głoszeniem Słowa Bożego w Mozambiku.

  Autorzy z prostotą, ale i ogromną bez-
pośredniością, opisywali choroby, nędzę, głód, 
cierpienie, straszne, przejmujące cierpienie, 
będące codziennością mieszkańców Mozam-
biku. Najtrudniejsze były opisy udręk, których 
doświadczają w tym kraju osierocone, porzu-
cone dzieci.

   Otóż, z tej książki z niesamowitą mocą 
emanuje miłość i płynące z niej zaufanie, total-
ne zaufanie Bożej Woli, Bożemu Miłosierdziu 
i Bożej Opatrzności. Nie znalazłam tu słów 
zwątpienia, gniewu, żalu, złości, zawodu czy 
pytań, które mnie samej cisnęły się na myśl 
od pierwszych zdań niosących trudną prawdę, 
tak różną od moich kolorowych wyobrażeń 
o misjach w Mozambiku. „Jego nie zrażają ani
nie odstraszają nasze problemy, a przez wiarę 
w Niego doświadczamy nad nimi zwycięstwa. 
On zna drogę, która wiedzie dalej naprzód 
i on nas będzie prowadził. Niech Pan da nam 
jaśnieć blaskiem Jego chwały, nam którzy 
uczestniczymy w Jego naturze!” Cała ta książ-
ka jest o zawierzeniu, zaufaniu, ale i ogromnej 
nadziei i radości. Po ludzku szalonej radości 
płynącej wyłącznie ze świadomości dziecię-
ctwa bożego i zanurzenia w chwale męki 
i Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

„RADUJE SIĘ DUCH MÓJ W BOGU 
ZBAWICIELU MOIM”

    „Spotykamy się pod wielkim namiotem, który 
jest już brudny i postrzępiony z powodu inten-
sywnego użytkowania. Siedzimy na starych, 
wyrzuconych przez wojsko ławkach, z których 
wiele się połamało, powykrzywiało i pordze-
wiało. Do wnętrza przedostaje się deszcz 
i wiatr. Chmury pyłu unoszą się w powietrze, 
kiedy śpiewamy i tańczymy. Wieczorami prawie 
nic nie widzimy przy świetle jednej czy dwóch 
jarzeniówek. (…) Chcemy okazywać Mu jak 
bardzo Go kochamy i pragniemy. Modlimy się 
by Bóg był poruszony, odbierając naszą ofiarę 
uwielbienia, wznoszącą się ku Niebu jak 
kadzidło w tym oddalonym od cywilizacji, 
prostym ośrodku, gdzie jedyną wartościową 
rzeczą jaką posiadamy, jest obecność Ducha 
Świętego.”

    Nie tak dawno w jednym z listów paster-
skich nasi polscy biskupi pisali o „pułapce 
dobrobytu”. O niebezpieczeństwie pewnego 
wygodnictwa, o tak silnym osadzeniu się na 
tej Ziemi w cieple, komforcie i wygodach, że w 
zasadzie Bóg przestaje nam być potrzebny, a 
nawet jeśli gdzieś tam w głębi serca za Nim 
tęsknimy, to i tak bardziej od spotkania z Nim 
w Eucharystii cieszy nas nowy telewizor czy 
sukienka. Papież Franciszek nazwał konsum-
pcjonizm „rakiem społeczeństwa”. Rak odbiera 
nie tylko zdrowie i siły, ale także radość. 
Chorego, który cierpi wszystko drażni. Tak jak 
i nas, trawionych ową chorobą wygodnictwa, 
drażni podczas Mszy Świętej starszy pan, 
który co chwila odchrząkuje w chusteczkę czy 
trzylatek, który wprawdzie nic nie mówi, ale 
chodzi w kółko i nas rozprasza. Denerwuje 
nas

z w2

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 359

Zapraszamy na 
MODLITWĘ UWIELBIENIA 

i UZDROWIENIA 
która odbędzie się 

w dzwonnicy przy kościele 
w piątek – 29 stycznia 

– o godz. 19.00 
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 

wraz z ks. Robertem Mikosem

Zapraszamy na strony internetowe Parafi i pw. św. Anny

www.parafi awilanow.pl

nas organista, który dla jednych gra za cicho, 
dla innych za głośno, dla jeszcze innych wciąż 
wybiera nie takie pieśni jak powinien. Najchęt-
niej w ogóle zrezygnowalibyśmy z obecności 
innych podczas Mszy świętej lub wyselekcjo-
nowali tych, w których towarzystwie ewentu-
alnie moglibyśmy przeżywać nasze spotkanie 
z Bogiem. 
    Wiem, że to trudne słowa i dość przykra 
refleksja. Nie chcę nikogo urazić, a jeśli tak się 
stało to przepraszam, nie było to moją inten-
cją. Chciałam tylko, żebyśmy przed następną 
Mszą świętą spróbowali wyobrazić sobie, że 
jesteśmy w Mozambiku. Że nie mamy na sobie 
pięknej sukienki czy eleganckiego garnituru, 
wypastowanych butów, tylko stoimy boso 
w łachmanach na ubitej glinie. Wyobraźmy 
sobie, że nie mamy w portfelu żadnych pienię-
dzy, nie mamy lodówki pełnej jedzenia ani 
sklepów, w których ewentualnie moglibyśmy 
się zaopatrzyć. Spróbujmy sobie uświadomić, 
że jedyne co mamy to Jezus Chrystus! Nasz 
Pan i Zbawiciel i Jego Miłość do nas! Poczuj-
my się bogaci tylko z tego powodu, bo jak 
pisał Zbigniew Herbert „w ostatecznym rozra-
chunku jedynie to się liczy”. Jeśli jesteśmy 
blisko Boga mamy zawsze, wszystkiego pod 
dostatkiem, choćby świat wmawiał nam coś 
innego. Mamy Boga, więc mamy wszystko! 
Rozradujmy się tym darem! Nie stawiajmy 
barier materialnych Duchowi Świętemu 
niosącemu radość!
  Bądźmy jak Maryja, uwielbiajmy Boga! 
Uwielbiajmy Boga w pięknie liturgii, w drugim 
człowieku – naszym bracie, prawdziwym 
bracie w Chrystusie i bądźmy wdzięczni za to 
wszystko co mamy! Niech nasze dusze 
wielbią Pana, a nasz duch niech się raduje 
w Bogu naszym Zbawcy. W Tym, który nie 
patrzy na nasze ubranie, samochód, manicure 
lub jego brak, na telefon komórkowy czy 
pozycję w firmie. Dla Boga ważne jest serce! 
To jest nasze jedyne faktyczne bogactwo na 
tym świecie i w wieczności! Módlmy się, 
prosząc o Ducha Radości i korzystajmy z tego 
daru. Jak pisał święty Paweł w Liście do 
Filipian (Flp 4, 4) „Radujcie się zawsze 
w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!" 

Spotkanie biblijne 
w sobotę, 30 stycznia

o godz. 19.00
w saloniku – dzwonnicy.

 Bóg chce dzielić się z tobą 
sekretami swego serca!

W Słowie Pisma św. 
spotykamy się z Bogiem, 

z Chrystusem, 
odkrywamy Boga.

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.

BOGA ŻYWEGO
SPOTKANIE 
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Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00 
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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Wydawca

– środa, 27 stycznia – ul. Kostki Potockiego (strona parzysta)

Uprzejmie informujemy, że osoby, które z różnych powodów nie mogły przyjąć księdza 
z wizytą duszpasterską w wyznaczonym terminie, a pragną to uczynić w tym roku, 

mogą zgłaszać się indywidualnie do kancelarii parafialnej.

– ul. Łucznicza, ul. Sielanki, ul. Kolegiacka;

– wtorek, 26 stycznia – ul. Kostki Potockiego (strona nieparzysta)
ul. Przedatki, 
Pałac Wilanowski;

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

– poniedziałek, 25 stycznia

III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2016 r. 

1.

2.

3.

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. 
Serdecznie zapraszamy  naszych parafian 
do udziału w 50. jubileuszowej wystawie. 
Wystawa prezentowana będzie w dzwonnicy 
w okresie wielkanocnym: marzec–kwiecień. 
Prace prosimy składać w dzwonnicy w każdą 
niedzielę, najpóźniej do 20 lutego. 

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

4.

Przy naszej parafii powstała wspólnota 
„Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej” 
pod patronatem św. s. Faustyny. Charyzma-
tem wspólnoty jest szerzenie miłosierdzia 
Bożego oraz modlitwa wypraszająca Boże 
miłosierdzie dla nas i całego świata. Serdecz-
nie zapraszamy do udziału w spotkaniach, 
które odbywają się w każdy poniedziałek, po 
Mszy św. o godz. 18.00, w dzwonnicy.

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

6.

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 przyniesie-
nie na tę Mszę świec od chrztu św. oraz 
zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii parafial-
nej imion dzieci, w których intencji będziemy 
się modlić.

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 II.

–

5.

7.

8.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w czwartek, 28 stycznia, Wspomnienie 
św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora 
Kościoła.

–

we wtorek, 26 stycznia, Wspomnienie 
świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa; 

–

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

9.

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

w środę, 27 stycznia, Wspomnienie 
bł. Jerzego Matulewicza, biskupa;

–

w poniedziałek, 25 stycznia, Święto 
nawrócenia św. Pawła Apostoła; 

–

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●
● zestawy kolędowe ●
● różańce ● medaliki ● 

i inne dewocjonalia.
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