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

Iz 6, 1–2a.3–8

  W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem 
Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym 
tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. 
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał 
po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: 
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. 
Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu 
tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świą-
tynia napełniła się dymem. I powiedziałem: 
Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem 
mężem o nieczystych wargach i mieszkam 
pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy 
moje oglądały Króla, Pana Zastępów! 
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafi-
nów, trzymając w ręce węgiel, który klesz-
czami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i 
rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina 
jest zmazana, zgładzony twój grzech. I 
usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo 
mam posłać? Kto by Nam poszedł? 
Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138, 1–5.7–8

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 19

Oto słowo Boże
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EWANGELIA  

   Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do 
Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 
nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, 
stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich 
i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która 
należała do Szymona, poprosił go, żeby 
nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do 
Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 
na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, 
całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. 
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to 
uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że 
sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili 
obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi 
do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo 
jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, 
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie 
wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak 
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus 
rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do 
brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Dziś ostatnia niedziela tegorocznego, nader krótkiego karnawału. Ale to nie powinno powo-
dować naszej frustracji, bo Pan Jezus zawsze obdarza nas miłością, a to jest prawdziwą radością.

DUC IN ALTUM – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! Jakie to istotne w naszej duchowej drodze. Często 
bowiem zadowalamy się powierzchownością, dajemy się wciągnąć „kulturze instant” – natych-
miastowości (O. Jordan Śliwiński OFM Cap.), jesteśmy niecierpliwi. A Boże Miłosierdzie – lecząca 
Boża miłość potrzebują owego DUC IN ALTUM, aby zadziałało skutecznie. Z pragnieniem 
duchowej głębi przyjmijmy w najbliższą środę popiół na głowę, rozpoczynając błogosławiony 
czas Wielkiego Postu.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o cudownym połowie ryb przez apostołów w Jeziorze 
Galilejskim – kolejny cud Pana Jezusa. Cud, bo wcześniejsze próby połowu nie dały rezultatu. 
Św. Piotr, rybak z zawodu, fachowiec w tej dziedzinie, razem z innymi apostołami, próbowali 
połowu w nocy. Wiedzieli, co robili. A jednak objawił się tu kres ludzkich umiejętności. Gdy Mistrz 
poleca wypłynięcie na głębię i zarzucenie sieci, Szymon Piotr czyni to, niejako wbrew sobie – ale 
na „słowo Pana”. Efekt jest zdumiewający: złowili tak wielką liczbę ryb, że potrzebna była pomoc 
następnych rybaków w ich wyciągnięciu. Warto podkreślić zaufanie pierwszego papieża do 
Mistrza – wypełnił polecenie Jezusa „na Jego słowo”, chociaż nie był pewny rezultatu połowu po 
nocy, gdy „ryby nie brały”. Zaufać Bogu w przekonaniu, że On nie zawiedzie... 

ks. Robert Mikos
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DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 1–11

K O M E N T A R Z
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     Przypominam, bracia, Ewangelię, którą 
wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 
trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, 
jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkaza-
łem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. 
Przekazałem wam na początku to, co przeją-
łem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem 
– za nasze grzechy, że został pogrzebany,
że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie
z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem
Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciu-
set braciom równocześnie; większość z nich
żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem uka-
zał się Jakubowi, później wszystkim aposto-
łom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się
także i mnie jako poronionemu płodowi.
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich
apostołów i niegodzien zwać się apostołem,
bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za
łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana
mi łaska Jego nie okazała się daremna; prze-
ciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, 
nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy
i tak wyście uwierzyli.

Oto słowo Boże

Pójdźcie za Mną, 
a uczynię was rybakami ludzi.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność, 
bo ponad wszystko 
wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. 
Wysłuchałeś mnie kiedy, Cię wzywałem, 
pomnożyłeś pomoc mojej duszy. Oto słowo Pańskie

Wszyscy królowie ziemi 
będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.
Wybawia mnie Twoja prawica. 
Pan za mnie wszystko dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki; 
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Łk 5, 1–11
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Mam nadzieję, że pierwszy tydzień ferii 
zimowych bez względu na to czy szusowa-
liście po ośnieżonych stokach w Szwajcarii 
lub Zakopanym czy wypoczywaliście z blis-
kimi w domu, przyjemnie Wam upłynął. Dni 
wolne, nawet jeśli osobiście nie mamy w tym 
czasie urlopu, charakteryzują się jednak jakąś 
odmienną atmosferą „ogólnomiejską”. Ostat-
nio odkryłam, że dni wolne od szkoły cieszą 
nawet tych, którzy maturę mają już dawno za 
sobą! Otóż nie ma chyba warszawiaka, 
którego nie radowałoby rozluźnienie ruchu 
ulicznego w stolicy, co ma miejsce zawsze, 
gdy dziatwa szkolna ma wolne. To tyle jeśli 
chodzi o obserwacje socjologiczno-drogowe, 
bo zasadniczo chciałam się dziś z Wami 
podzielić przemyśleniami na temat bliskości.

  Jeśli czujesz, że oddalasz się od męża, 
żony, dzieci, nikt cię nie kocha i nie rozumie, 
porzuć niecierpiące zwłoki, a często nic nie 
wnoszące do pracy, e-maile i przytul się do 
ukochanej osoby. Zacznij żyć i kochać, ugaś 
miłością pragnienie swoje i twoich najbliż-
szych. Po wejściu do domu wyłącz telefon. 
Świat się nie zawali jak ktoś nagra ci się na 
sekretarkę, ale może się zachwiać lub runąć 
w posadach, gdy nie usłyszysz głosu tęsknią-
cych za Tobą bliskich.

   I oto na przykład niedawno dowiedziałam się, 
że kanadyjska psycholog rozwojowa, Susan 
Pinker w jednej ze swoich książek obliczyła, że 
każda wysłana lub otrzymana prywatna wiado-
mość e-mail skraca czas spędzony z rodziną o 
minutę. Wg jej obliczeń każdy z nas otrzymuje 
średnio ok. 13 wiadomości dziennie, a zatem 
czas dla rodziny kurczy się o 13 minut, czyli 1,5 
godziny tygodniowo. Przerażające jak dużo 
czasu dla bliskich, którzy są tuż obok, pożera 
nam utrzymywanie nieistniejących faktycznie 
relacji, kurtuazyjne podtrzymywanie znajomo-
ści z ludźmi, z którymi ją podtrzymać wypada.

   Ekran nie zaspokoi naszej potrzeby 
bliskości, nie ugasi pragnienia, tęsknoty za 
obecnością drugiego człowieka. Tak jak drugi 
człowiek nie ugasi pragnienia i tęsknoty za 
Bogiem. W Ewangelii św. Jana padają znane 
nam wszystkim słowa: „Jeśli ktoś jest 
spragniony, a wierzy we Mnie – niech 
przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7, 37)

  Wspomniana przeze mnie powyżej pani 
psycholog szczegółowo omawia to zagad-
nienie w swojej książce pod wiele mówiącym 
tytułem „Efekt wioski. Jak kontakty twarzą 
w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, 
szczęśliwszymi i mądrzejszymi”.

    Wybaczcie mi, proszę tę falę psychologizu-
jących felietonów, ale ostatnimi czasy, za 
każdym razem gdy zaglądam do serwisów 
informacyjnych, natykam się na tego typu 
„smaczki”, które potem wędrują swobodnie po 
moich myślach, skłaniając do refleksji nad 
życiem, światem i człowiekiem.

     Nie ma bliskości bez spędzanego wspólnie 
czasu. Nie ma bliskości bez kontaktu twarzą 
w twarz. Nie wszystko widać na ekranie, nie 
wszystko słychać przez telefon, a przecież 
w relacji, prawdziwej relacji z drugim człowie-
kiem, tak wiele powiedziane jest między 
słowami.

   Dzisiejszy  świat  przekonuje  nas,  że  
elektroniczno-internetowe  substytuty  bycia  
razem  wystarczą,  by  utrzymać,  a  wręcz  
nierzadko pomagają wzmacniać nasze relacje
  z  bliskimi.  Jednak  naukowcy  badający  te 
zagadnienia biją na alarm.

    „W nas przede wszystkim zanika potrzeba 
więzi. Jesteśmy tak przebodźcowani, że kiedy 
na horyzoncie pojawia się możliwość 
odwiedzin kuzyna, to ta propozycja przegrywa 
z tym, co mamy pod ręką. Unikamy relacji, bo 
boimy się odcięcia od bodźców, które są na 
pstryknięcie palcami. A nikt z nas nie zasta-
nawia się, czym jest ekran telewizora, monitor 
laptopa czy smartfona. To źródła światła 
i każdy piksel uderza w nasze gałki oczne, co 
pobudza, hipnotyzuje i powoduje zanik 
produkcji melatoniny. Jesteśmy oślepiani 
milionem świateł jak w kasynie. Można się od 
tego uzależnić do tego stopnia, że kiedy 
będziemy wstawać o drugiej w nocy do 
toalety, to będziemy sprawdzać, czy ktoś nam 
lajka nie postawił, a pierwszą rzeczą, na którą 
będziemy patrzeć rano po przebudzeniu, 
będzie nasz smartfon.”

UGASIĆ 
PRAGNIENIE

  Słuchajmy słów Jezusa, bo to wbrew 
pozorom znacznie ułatwia życie! Jeśli 
usychasz z pragnienia Boga, z tęsknoty za 
Stwórcą – pójdź do Niego! Zostaw za sobą 
wirtualny świat, komórkę, laptopa, tablet 
i pójdź na adorację Najświętszego Sakra-
mentu, opowiedz mu o swojej tęsknocie, 
napij się.

   Pamiętasz jak Mojżesz rozmawiał z Bogiem? 
„Twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyja-
cielem.” (Wj 33, 11a) I tak też powinniśmy 
rozmawiać nie tylko ze Stwórcą, ale i z tymi, 
których postawił na naszej drodze, bo tylko 
tak można naprawdę dostrzec drugiego 
człowieka, poznać go i próbować zrozumieć 
lub przynajmniej zadziwić się tym co 
niezrozumiałe. Tylko twarzą w twarz można 
kochać i pozwolić siebie kochać.  Pamiętajcie, 
że jak pisał ksiądz Twardowski „ten, którego 
kochają zostanie zbawiony”.

  Problem bowiem leży nie tyle w częstotli-
wości kontaktu, a w jego jakości. Relacja z 
definicji wymaga interakcji uczuć, pozytyw-
nych bądź negatywnych, pomiędzy osobami. 
Nie ma bowiem relacji bez osobowego 
kontaktu, bez bliskości.

Ks. Jan Twardowski „Zbawiony”
„Ten którego kochają zostanie zbawiony
choć kocha się dlatego, że się nie rozumie
niekiedy tylko ogarnia zdumienie
jakby się księżyc świntuch rozebrał do naga
Ten którego kochają zostanie zbawiony
Ile razy błądziłeś ale ktoś cię kochał
czekał w oknie bo oddech pozostał na szybie
ile razy grzeszyłeś – łza cię uzdrowiła
a miłość jest już czysta gdy przy końcu płacze
i jak lew nieśmiało tyłem się odwraca
Jeśli bliskich zabraknie, sam Pan Bóg 
przygarnie
Powie ci to na starość ślimak zamyślony
rozpacz stara kłamczucha co rozrabia na dnie
czas już poza czasem
słowo ponad słowem
gwiazda co przez okno chce się stuknąć 
w głowę
ten którego kochają zostanie zbawiony”
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Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska



3

Autor: Maciej Lichota

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

1. Kiedy obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego?

G 2 stycznia
Ś 2 lutego
L 6 stycznia
S 1 stycznia

2. Po ilu dniach od uroczystości Narodzenia Pańskiego obchodzimy święto
Ofiarowania Pańskiego?

O  50
W 40
A  30
P  65

3. Jak inaczej nazywamy w polskiej tradycji święto Ofiarowania Pańskiego?

F Matki Bożej Bolesnej
S Matki Bożej Śnieżnej
I Matki Bożej Gromnicznej
U Matki Bożej Licheńskiej

4. Zgodnie z jakim prawem Maryja i Józef zanieśli małego Jezusa
do świątyni, aby ofiarować Go Bogu?

D prawem Dawidowym
P prawem Abrahama
A prawem Mojżeszowym
M prawem Salomonowym

5. Jaką ofiarę mieli złożyć Maryja i Józef przy ofiarowaniu Pana Jezusa?

T parę synogarlic lub dwa młode gołębie
B parę gołębi lub cztery synogarlice
Z dwie pary synogarlic lub trzy stare gołębie
T trzy pary synogarlic lub dwa młode gołębie

6. Kto wypowiedział słowa: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa” (Łk 2, 29)?

N św. Jan
Ł starzec Symeon
A Jan Chrzciciel
R św. Józef

7. O kim mówią słowa: „Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem
i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia”?

J o św. Annie
O o prorokini Annie
E o św. Elżbiecie
B o św. Monice

Nr 361

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.

 KONKURS
WIELKOPOSTNY
„Moja ulubiona stacja 

Drogi Krzyżowej”
   Dzieci i młodzież zapraszamy 
do wzięcia udziału w konkursie. 

Technika prac dowolna.

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, 
przygotowujący do przeżycia największych 
świąt dla chrześcijan: Świąt Wielkanocy. 
Obejmuje on czterdzieści dni, liczonych 
od Środy Popielcowej do początku Mszy 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

Kościół zaleca trzy wielkopostne praktyki: 
post, jałmużna i modlitwa.
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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
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

V Niedziela Zwykła – 7 lutego 2016 r. 

1.

2.

3.

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

W następną niedzielę, 14 lutego, będziemy 
gościć wolontariuszy Diecezjalnego Centrum 
Światowych Dni Młodzieży na czele z ks. 
Tomaszem Zapertym, koordynatorem ŚDM 
w Archidiecezji Warszawskiej. W tym dniu 
podczas każdej Mszy św. przedstawiciele 
Diecezjalnego Centrum opowiedzą o przy-
gotowaniach do Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie, podzielą się swoimi wspomnie-
niami z minionych Spotkań Młodych z Ojcem 
Świętym oraz świadectwami wiary i odpo-
wiedzą na Państwa pytania. Po Mszy św. 
o godz. 13.00 przedstawiciele Diecezjalnego 
Centrum zapraszają na spotkanie w dzwon-
nicy osoby, które pragną przyjąć pielgrzy-
mów w swoich domach oraz chcą włączyć 
się w organizację i obsługę ich pobytu 
w naszej parafii.

5.

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.

4.

9.

8.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

–

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

7.

w środę, 10 lutego, Wspomnienie 
św. Scholastyki, dziewicy; 
w czwartek, 11 lutego, Wspomnienie 
NMP z Lourdes.

–

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.

Środą Popielcową, 10 lutego br., rozpoczy-
namy okres Wielkiego Postu. Msze Święte                         
z obrzędem posypania głów popiołem spra-
wowane będą o godzinie: 7.00, 9.00, 12.00, 
17.00 i 18.00. W Środę Popielcową 
obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od 
pokarmów mięsnych. W Wielkim Poście 
zapraszamy do wspólnego rozważania 
męki Pana; Nabożeństwo Gorzkich Żali w 
niedzielę o godz. 17.00, Nabożeństwo Drogi 
krzyżowej w piątki o godzinie 12.30, 16.30 
dla dzieci i 18.30.
Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w czwartek, 11 lutego. 
Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy 
wszystkie osoby w podeszłym wieku i chore. 
Prosimy również wolontariuszy o pomoc 
w dowiezieniu do kościoła osób, które same 
nie będą mogły przybyć na tę uroczystość.

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.

6. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy 
odpowiedzieli na prośbę Parafialnego 
Ośrodka Wsparcia Najuboższych o pomoc 
w przygotowaniu wyprawki dla ciężarnej, 
samotnej matki. Za wszelką pomoc, datki 
rzeczowe i wpłaty pieniężne, w imieniu mamy 
spodziewającej się dziecka, serdecznie 
dziękujemy.

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. Serde-
cznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, 
które odbywają się w każdy poniedziałek, po 
Mszy św. o godz. 18.00, w dzwonnicy.

do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, 
podzielą się swoimi wspomnieniami z minio-
nych Spotkań Młodych z Ojcem Świętym 
oraz świadectwami wiary, odpowiedzą na 
nurtujące Państwa pytania.
Będzie to niepowtarzalna okazja, by podjąć 
ostateczną decyzję, jak mogę się włączyć 
w rozpoczynający się w ostatniej dekadzie 
lipca br. festiwal radości młodych z całego 
świata. Może przyjmę pielgrzymów do 
swojego domu, gdy przybędą do Wilanowa 
na „Dni w Diecezjach”, a może sam pojadę 
do Krakowa na centralne wydarzenia ŚDM?
Zapraszamy na spotkanie do dzwonnicy po 
Mszy św. o godz. 13.00.

14 lutego br. podczas każdej 
Mszy św. przedstawiciele 
Diecezjalnego Centrum ŚDM 
Archidiecezji Warszawskiej 
opowiedzą o przygotowaniach

„Serce Moje jest miłosierdziem samym. 
Z tego morza miłosierdzia 

rozlewają się łaski na świat cały. 
Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, 

nie odeszła bez pociech. 
Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, 

a wszelka łaska tryska z tego źródła 
- zbawcza i uświęcająca"

Dzienniczek, 1777




