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1. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 4. Rozpoczynamy 7. edycję kursu finansoodprawiona o godz. 17.00. Po nabo- wego, którego celem jest nauka zarzążeństwie modlić się będziemy za zmarłych dzania finansami w oparciu o rady biblijne
oraz narzędzia ekonomiczne. Kurs będzie
polecanych w wypominkach rocznych.
odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00
2. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na w dzwonnicy. Osoby zainteresowane zarzecz fundacji parafialnej „Fundacja praszamy na spotkanie informacyjne w poEcclesia Villanovensis”. Darmowy program niedziałek, 24 lutego br. na godz. 19.00. do
do rozliczenia podatku jest dostępny na dzwonnicy. Będzie możliwość zapisania
się na kurs i zakupienia podręczników.
stronie internetowej parafii.
3. Środą Popielcową, w dniu 26 lutego br., 5. Z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kard
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącśw. z obrzędem posypania głów popiołem lecia planujemy wydać specjalny numer
sprawowane będą o godzinie 7.00, 12.00, Klimatów św. Anny poświęcony ks. Kardy17.00 i 18.00. W Środę Popielcową obo- nałowi odwiedzającemu naszą parafię i
spotykającemu się z parafianami. W zwiąwiązuje post ścisły i wstrzymanie się od
zku z tym prosimy o przyniesienie do kanpokarmów mięsnych. W Wielkim Poście celarii parafialnej zdjęć z ks. Kard. S.
zapraszamy do wspólnego rozważania Wyszyńskim i innych dokumentów, które
męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostaną zamieszczone w Klimatach. Maodprawiane będzie w każdą niedzielę teriały dobrej jakości można również
o godz. 17.00, a Nabożeństwo Drogi krzy- przesłać na adres:
żowej w piątki o godz. 12.30, 16.30 - dla kancelaria@parafiawilanow.pl.
Dostarczone materiały zostaną zwrócone.
dzieci i 18.30.

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej
w kawiarence w dzwonnicy.

24 lutego 2020 roku
(poniedziałek)
o godz. 19.00 w dzwonnicy
Spotkanie informacyjne
dot. kursu finansowego
Celem kursu finansowego jest nauka zarządzania finansami w oparciu o rady biblijne oraz narzędzia
ekonomiczne.
Kurs będzie odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00 w dzwonnicy.
Osoby zainteresowane zapraszamy
na spotkanie informacyjne. Będzie
możliwość zapisania się na kurs i
zakupienia podręczników do kursu.
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PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Posługa w niedzielę w godzinach:
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą
proszone są o kontakt telefoniczny
z panią Grażyną - tel. 506 097 455
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00
w dzwonnicy.

L I T U R G I A

Prosimy o przyniesienie do kancelarii parafialnej zdjęć z ks. Kard.
Stefanem Wyszyńskim i dokumentów, które zostaną zamieszczone
w Klimatach św. Anny - specjalnym
numerze z okazji beatyfikacji księdza Kard. S. Wyszyńskiego. Materiały dobrej jakości można również przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną zeskanowane i zwrócone.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się,
za zgromadzenia zakonne
a w szczególności za Siostry
posługujące w naszej parafii.
Niech Maryja wyprasza im
wszelkie potrzebne łaski.
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Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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23-29 lutego 2020 roku
53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Jest to "taktyka podania dłoni" zamiast
głoszenia haseł i programów, które jeszcze
nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając
innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej
wolności.
Tylko człowiek wolny
może wyzwalać innych.

Człowiek nie może być sobą, po prostu nie może być sobą; nie jest godny swojego imienia,
jeśli nie potrafi sobie mówić nie. Otóż to nie, to jest właśnie znaczenie Wielkiego Postu,
praktyki postu, to twórcze "nie" muszę umieć sobie odmówić. Na to, żeby umieć odmówić
sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie również rzeczy dozwolonych. Na
pewno w naszej polskiej praktyce wielkopostnej dochodzi w szczególny sposób, do głosu
potrzeba trzeźwości. Niedawno czytałem w Tygodniku Powszechnym apel mojego następcy
w Krakowie na ten temat, nie mogę nic innego zrobić, tylko się pod tym apelem z całego
serca podpisuję i całym sercem go powtarzam pod adresem wszystkich, którym potrzebne
jest to "nie", ażeby zachować ludzką godność i żeby służyć dobru wspólnemu rodziny,
narodu, ojczyzny. Niech tyle wystarczy, resztę już sami zechciejcie domyśleć.

Ks. Franciszek Blachnicki
Źródło:
Fragment Abstynenckiego "Credo" Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka
www.kwc.oaza.pl/abstynenckie-credo-krucjatywyzwolenia-czlowieka#osobowosc

Jan Paweł II (środowa audiencja w dniu 21.03.79)

We czwartek
27 lutego 2020 roku
33. rocznica
nagłej śmierci
ks. F. Blachnickiego

Idea Abstynencji
Moralne oparcie

Walka z alkoholizmem

Abstynencja ma wartość praktyczną w walce z alkoholizmem jako środek niezbędny do
ratowania alkoholików i środek skutecznie
godzący w przyczyny alkoholizmu.
Jest dzisiaj pewnikiem naukowym, nie
podlegającym dyskusji że alkoholik może być
wyratowany z nałogu jedynie pod tym warunkiem, że stanie się całkowitym abstynentem
od alkoholu do końca życia. Aby jednak
alkoholik, z reguły człowiek o słabej woli, mógł
wytrwać w postanowieniu abstynencji, musi
znaleźć moralne oparcie w dobrowolnych
abstynentach o silnej woli, cieszących się
poważaniem innych, musi znaleźć się w środowisku abstynenckim lub przynajmniej
w środowisku, gdzie obecność jednego lub
kilku abstynentów złamała powszechny towarzyski przymus picia. Stąd postulat dobrowolnej abstynencji podjętej z myślą o ratowaniu
bliźnich, będących ofiarami nałogu, a więc
z motywu miłości bliźniego. Abstynencja z tego punktu widzenia ukazuje się nam jako
niezbędny składnik akcji ratunkowej na rzecz
alkoholików oraz jako czyn chrześcijańskiej
miłości bliźniego.

Abstynencja godzi skutecznie w przyczyny
alkoholizmu a zwłaszcza w zwyczaje alkoholowe, które powszechnie panują w życiu
towarzyskim i w łączący się z nimi towarzyski
przymus picia. Zwyczaje alkoholowe - to główna ostoja alkoholizmu. Dopóki one panują
nie może być mowy o ratowaniu alkoholików
i o ustrzeżeniu od popadnięcia w nałóg
narastających pokoleń. Reforma zwyczajów
towarzyskich, złamanie towarzyskiego terroru
alkoholowego, to conditio sine qua non
powodzenia wszelkiej akcji przeciwalkoholowej. Tego zaś nie da się osiągnąć bez abstynencji i dlatego abstynencja staje się koniecznym środkiem w walce z nowoczesnym
alkoholizmem.

Profilaktyka
przeciwalkoholowa
Abstynencja nabiera wielkiego znaczenia
z punktu widzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, w odniesieniu zwłaszcza do dzieci i
młodzieży. Utrzymanie dzieci i młodzieży
w całkowitej abstynencji przez okres jak najdłuższy - przynajmniej do 18 roku życia - to
postulat wychowawczy, którego wartości i
potrzeby nikt rozumny dziś nie neguje.
Zrealizowanie tego postulatu będzie jednak
praktycznie niemożliwe, jeżeli młodzież nie
będzie na każdym kroku stykała się z przykładem abstynencji wychowawców i innych
przedstawicieli starszego pokolenia, zwłaszcza tych, którzy dla niej są wzorem i autorytetem. Jeżeli picie alkoholu w oczach młodzieży będzie uchodziło za rzecz dozwoloną
"tylko dla dorosłych", to będzie ono właśnie
dlatego rzeczą atrakcyjną i pociągającą.
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jest jednak jako takie hasło i środek w walce
z alkoholizmem całkowicie bezużyteczne.
Chociażby powszechne prawdziwe umiarkowanie wszystkich było celem ruchu przeciwalko-holowego, to osiągnąć je można
tylko przez dobrowolną abstynencję wielu.
Człowiek umiarkowany zajmuje w walce
z alkoholizmem pozycję obojętną, neutralną,
a dopiero abstynent wnosi pozytywny wkład
w dzieło otrzeźwienia narodu. Z tego względu Krucjata Wyzwolenia Człowieka uważa za
bezcelowe organizowanie w ruchu przeciwWartości wychowawcze
alkoholowym ludzi umiarkowanych i propaKrucjata Wyzwolenia Człowieka (powołana guje zdecydo-wanie całkowitą abstynencję.
przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch
Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Abstynencja przyjęta świadomie i doŚwiętego Jana Pawła II - przyp red.) pro- browolnie wyzwala tego, kto ją praktykuje,
paguje abstynencję również ze względu na bowiem osoba określa i tworzy sama siebie
jej wartości wychowawcze. Jest ona dosko- przez decyzję. Im ta decyzja jest bardziej
nałym środkiem wyrabiania cnoty wstrze- dojrzała, tym pełniej człowiek realizuje siebie
mięźliwości, siły woli i charakteru, a prze- jako osobę. Czyn abstynencji wyzwala:
de wszystkim tak potrzebnej dzisiaj sa od względu ludzkiego, który często pamodzielności i odwagi moralnej uzdalniaraliżuje wolne postępowanie człowieka;
jącej do płynięcia przeciw prądowi opinii i
 od bezmyślności; człowiek poddający
powszechnych zwyczajów. Jest ona także
się naciskom, sloganom, zwyczajom,
doskonałym środkiem wyodrębnienia sponie jest wolny; wolnym jest wtedy, gdy
śród biernej masy i zorganizowania do jednowybiera rozumnie;
litej akcji przeciwalkoholowej ludzi akty od zależności od alkoholu; częste
wnych, idealistów z poczuciem społecznej
używanie alkoholu prowadzi bowiem
odpowiedzialności i o nastawieniu apostoldo zaburzenia zdolności decyzji.
skim. Tylko tacy ludzie, którzy dla ratowania
bliźnich i narodu od klęski alkoholizmu zdoAlkoholicy nie są ludźmi wolnymi. Tylko
będą się na osobistą ofiarę wyrzeczenia się
abstynencja daje pełną gwarancję
alkoholu, którzy sami wyzwolą się spod
zabezpieczenia się przed takim uzalewszelkich alkoholowych przesądów i zajmą
żnieniem;
postawę bezkompromisową wobec alkoholo od przymusu, który prowadzi ludzi do
wych zwyczajów, są zdolni do prowadzenia
postawy określanej często słowem
walki i do stworzenia aktywnego, bojowego i
"musiałem".
zwycięskiego ruchu przeciwalkoholowego.
Abstynencja
wyzwala drugiego człowieka
Tylko abstynencja jest skutecznym hasłem
mobilizującym do walki i środkiem walki poprzez solidarne stanięcie obok niego tam,
z alkoholizmem, umiarkowanie natomiast - gdzie chcemy go doprowadzić.
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28 lutego 2020 r. o godz. 19.00
Msza św. o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia
pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego

oprawę muzyczną zapewni nasz chór parafialny "Sanctae Annae"
Po Mszy św. prelekcję pt. "Wpływ Wielkiej Nowenny Millenium na odzyskanie przez
Polskę wolności" wygłosi dr Ewa Czaczkowska.
Każdego 28. dnia miesiąca od listopada 2019 do maja 2020 w archikatedrze
warszawskiej zaplanowano przygotowanie pastoralne do beatyfikacji Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, która będzie miała miejsce 7 czerwca 2020 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Jako datę cyklicznych spotkań w archikatedrze specjalnie wybrano 28 dzień miesiąca,
aby w ten sposób nawiązać do daty śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1981 r
Dotychczas, co miesiąc 28. dnia w stołecznej archikatedrze wierni modlili się o jego
beatyfikację, a teraz proszą Boga o owoce tej beatyfikacji.
“Wszyscy winniśmy się dobrze przygotować do czerwcowej beatyfikacji, aby nie stała się
ona tylko jednorazowym wydarzeniem, o którym szybko zapomnimy. Jestem głęboko
przekonany, że w każdej polskiej diecezji i w każdej wspólnocie parafialnej winna
odbywać się refleksja skoncentrowana wokół nauczania kard. Wyszyńskiego, jak również
wokół pytania: jakim jest on wzorem świętości na dziś, tu i teraz” – podkreśla kard.
Kazimierz Nycz.

Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki
jest znany jako założyciel Ruchu Światło-Życie, aby wychowywać dojrzałych chrześcijan i
zrealizować soborową wizję Kościoła –
wspólnotę wspólnot. W roku 1979 powołal
Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu
przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku
1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.
W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981)
ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną,
mającą upowszechniać ideę ,,Prawda –
Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu
chrześ-cijańskiej nauki społecznej i ruchu
wyzwolenia bez przemocy.
10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu i tam zastał go stan wojenny.
W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum
Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim
pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów.
Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą
nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi
ruchami odnowy. Zmarł nagle w Carlsbergu
27 lutego 1987 roku.
Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla
Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła,
i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.
Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i
ascetyczno-formacyjny
(w tym wiele homilii i konferencji w zapisie magnetofonowym).
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Z Dzienniczka siostry Faustyny
NIKT NIE POJMIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
O nie pojęta dobroci Boża, która nas osłaniasz na każdym kroku, niech
będzie cześć nieustanna miłosierdziu Twemu, żeś się zbratał nie z Aniołami,
ale z ludźmi, jest to cud niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia Twego. Cała
ufność nasza jest w Tobie, Bracie nasz pierworodny, Jezu Chryste, prawdziwy
Boże i prawdziwy Człowiecze. Serce mi drży z radości widząc jak Bóg jest
dobry dla nas ludzi tak nędznych i niewdzięcznych, a jako dowód swej miłości,
daje nam niepojęty dar, to jest sam Siebie w Osobie Syna Swego Tej
tajemnicy miłości nie wyczerpiemy przez wieczność całą. O ludzkości, czemu
tak mało myślisz o tym, że Bóg jest prawdziwie pośród nas. O Baranku Boży,
nie wiem co wpierw podziwiać w Tobie: czy Twą cichość, ukrycie i
wyniszczenie się dla człowieka, czy też ten nieustanny cud miłosierdzia
Twego, który przeistacza dusze i wskrzesza je do życia wiekuistego. Choć
jesteś tak ukryty, to wszechmoc Twoja objawia się tu więcej niż w stworzeniu
człowieka; chociaż działa wszechmoc miłosierdzia Twego w usprawiedliwieniu grzesznika, jednak działanie Twoje jest tak ciche, ukryte
(Dz 1584).
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej
Spotkania wspólnoty odbywają się
w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy
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23-29 lutego 2020 roku
53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Jest to "taktyka podania dłoni" zamiast
głoszenia haseł i programów, które jeszcze
nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając
innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej
wolności.
Tylko człowiek wolny
może wyzwalać innych.

Człowiek nie może być sobą, po prostu nie może być sobą; nie jest godny swojego imienia,
jeśli nie potrafi sobie mówić nie. Otóż to nie, to jest właśnie znaczenie Wielkiego Postu,
praktyki postu, to twórcze "nie" muszę umieć sobie odmówić. Na to, żeby umieć odmówić
sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie również rzeczy dozwolonych. Na
pewno w naszej polskiej praktyce wielkopostnej dochodzi w szczególny sposób, do głosu
potrzeba trzeźwości. Niedawno czytałem w Tygodniku Powszechnym apel mojego następcy
w Krakowie na ten temat, nie mogę nic innego zrobić, tylko się pod tym apelem z całego
serca podpisuję i całym sercem go powtarzam pod adresem wszystkich, którym potrzebne
jest to "nie", ażeby zachować ludzką godność i żeby służyć dobru wspólnemu rodziny,
narodu, ojczyzny. Niech tyle wystarczy, resztę już sami zechciejcie domyśleć.

Ks. Franciszek Blachnicki
Źródło:
Fragment Abstynenckiego "Credo" Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka
www.kwc.oaza.pl/abstynenckie-credo-krucjatywyzwolenia-czlowieka#osobowosc

Jan Paweł II (środowa audiencja w dniu 21.03.79)

We czwartek
27 lutego 2020 roku
33. rocznica
nagłej śmierci
ks. F. Blachnickiego

Idea Abstynencji
Moralne oparcie

Walka z alkoholizmem

Abstynencja ma wartość praktyczną w walce z alkoholizmem jako środek niezbędny do
ratowania alkoholików i środek skutecznie
godzący w przyczyny alkoholizmu.
Jest dzisiaj pewnikiem naukowym, nie
podlegającym dyskusji że alkoholik może być
wyratowany z nałogu jedynie pod tym warunkiem, że stanie się całkowitym abstynentem
od alkoholu do końca życia. Aby jednak
alkoholik, z reguły człowiek o słabej woli, mógł
wytrwać w postanowieniu abstynencji, musi
znaleźć moralne oparcie w dobrowolnych
abstynentach o silnej woli, cieszących się
poważaniem innych, musi znaleźć się w środowisku abstynenckim lub przynajmniej
w środowisku, gdzie obecność jednego lub
kilku abstynentów złamała powszechny towarzyski przymus picia. Stąd postulat dobrowolnej abstynencji podjętej z myślą o ratowaniu
bliźnich, będących ofiarami nałogu, a więc
z motywu miłości bliźniego. Abstynencja z tego punktu widzenia ukazuje się nam jako
niezbędny składnik akcji ratunkowej na rzecz
alkoholików oraz jako czyn chrześcijańskiej
miłości bliźniego.

Abstynencja godzi skutecznie w przyczyny
alkoholizmu a zwłaszcza w zwyczaje alkoholowe, które powszechnie panują w życiu
towarzyskim i w łączący się z nimi towarzyski
przymus picia. Zwyczaje alkoholowe - to główna ostoja alkoholizmu. Dopóki one panują
nie może być mowy o ratowaniu alkoholików
i o ustrzeżeniu od popadnięcia w nałóg
narastających pokoleń. Reforma zwyczajów
towarzyskich, złamanie towarzyskiego terroru
alkoholowego, to conditio sine qua non
powodzenia wszelkiej akcji przeciwalkoholowej. Tego zaś nie da się osiągnąć bez abstynencji i dlatego abstynencja staje się koniecznym środkiem w walce z nowoczesnym
alkoholizmem.

Profilaktyka
przeciwalkoholowa
Abstynencja nabiera wielkiego znaczenia
z punktu widzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, w odniesieniu zwłaszcza do dzieci i
młodzieży. Utrzymanie dzieci i młodzieży
w całkowitej abstynencji przez okres jak najdłuższy - przynajmniej do 18 roku życia - to
postulat wychowawczy, którego wartości i
potrzeby nikt rozumny dziś nie neguje.
Zrealizowanie tego postulatu będzie jednak
praktycznie niemożliwe, jeżeli młodzież nie
będzie na każdym kroku stykała się z przykładem abstynencji wychowawców i innych
przedstawicieli starszego pokolenia, zwłaszcza tych, którzy dla niej są wzorem i autorytetem. Jeżeli picie alkoholu w oczach młodzieży będzie uchodziło za rzecz dozwoloną
"tylko dla dorosłych", to będzie ono właśnie
dlatego rzeczą atrakcyjną i pociągającą.
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jest jednak jako takie hasło i środek w walce
z alkoholizmem całkowicie bezużyteczne.
Chociażby powszechne prawdziwe umiarkowanie wszystkich było celem ruchu przeciwalko-holowego, to osiągnąć je można
tylko przez dobrowolną abstynencję wielu.
Człowiek umiarkowany zajmuje w walce
z alkoholizmem pozycję obojętną, neutralną,
a dopiero abstynent wnosi pozytywny wkład
w dzieło otrzeźwienia narodu. Z tego względu Krucjata Wyzwolenia Człowieka uważa za
bezcelowe organizowanie w ruchu przeciwWartości wychowawcze
alkoholowym ludzi umiarkowanych i propaKrucjata Wyzwolenia Człowieka (powołana guje zdecydo-wanie całkowitą abstynencję.
przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch
Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Abstynencja przyjęta świadomie i doŚwiętego Jana Pawła II - przyp red.) pro- browolnie wyzwala tego, kto ją praktykuje,
paguje abstynencję również ze względu na bowiem osoba określa i tworzy sama siebie
jej wartości wychowawcze. Jest ona dosko- przez decyzję. Im ta decyzja jest bardziej
nałym środkiem wyrabiania cnoty wstrze- dojrzała, tym pełniej człowiek realizuje siebie
mięźliwości, siły woli i charakteru, a prze- jako osobę. Czyn abstynencji wyzwala:
de wszystkim tak potrzebnej dzisiaj sa od względu ludzkiego, który często pamodzielności i odwagi moralnej uzdalniaraliżuje wolne postępowanie człowieka;
jącej do płynięcia przeciw prądowi opinii i
 od bezmyślności; człowiek poddający
powszechnych zwyczajów. Jest ona także
się naciskom, sloganom, zwyczajom,
doskonałym środkiem wyodrębnienia sponie jest wolny; wolnym jest wtedy, gdy
śród biernej masy i zorganizowania do jednowybiera rozumnie;
litej akcji przeciwalkoholowej ludzi akty od zależności od alkoholu; częste
wnych, idealistów z poczuciem społecznej
używanie alkoholu prowadzi bowiem
odpowiedzialności i o nastawieniu apostoldo zaburzenia zdolności decyzji.
skim. Tylko tacy ludzie, którzy dla ratowania
bliźnich i narodu od klęski alkoholizmu zdoAlkoholicy nie są ludźmi wolnymi. Tylko
będą się na osobistą ofiarę wyrzeczenia się
abstynencja daje pełną gwarancję
alkoholu, którzy sami wyzwolą się spod
zabezpieczenia się przed takim uzalewszelkich alkoholowych przesądów i zajmą
żnieniem;
postawę bezkompromisową wobec alkoholo od przymusu, który prowadzi ludzi do
wych zwyczajów, są zdolni do prowadzenia
postawy określanej często słowem
walki i do stworzenia aktywnego, bojowego i
"musiałem".
zwycięskiego ruchu przeciwalkoholowego.
Abstynencja
wyzwala drugiego człowieka
Tylko abstynencja jest skutecznym hasłem
mobilizującym do walki i środkiem walki poprzez solidarne stanięcie obok niego tam,
z alkoholizmem, umiarkowanie natomiast - gdzie chcemy go doprowadzić.
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28 lutego 2020 r. o godz. 19.00
Msza św. o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia
pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego

oprawę muzyczną zapewni nasz chór parafialny "Sanctae Annae"
Po Mszy św. prelekcję pt. "Wpływ Wielkiej Nowenny Millenium na odzyskanie przez
Polskę wolności" wygłosi dr Ewa Czaczkowska.
Każdego 28. dnia miesiąca od listopada 2019 do maja 2020 w archikatedrze
warszawskiej zaplanowano przygotowanie pastoralne do beatyfikacji Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, która będzie miała miejsce 7 czerwca 2020 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Jako datę cyklicznych spotkań w archikatedrze specjalnie wybrano 28 dzień miesiąca,
aby w ten sposób nawiązać do daty śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1981 r
Dotychczas, co miesiąc 28. dnia w stołecznej archikatedrze wierni modlili się o jego
beatyfikację, a teraz proszą Boga o owoce tej beatyfikacji.
“Wszyscy winniśmy się dobrze przygotować do czerwcowej beatyfikacji, aby nie stała się
ona tylko jednorazowym wydarzeniem, o którym szybko zapomnimy. Jestem głęboko
przekonany, że w każdej polskiej diecezji i w każdej wspólnocie parafialnej winna
odbywać się refleksja skoncentrowana wokół nauczania kard. Wyszyńskiego, jak również
wokół pytania: jakim jest on wzorem świętości na dziś, tu i teraz” – podkreśla kard.
Kazimierz Nycz.

Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki
jest znany jako założyciel Ruchu Światło-Życie, aby wychowywać dojrzałych chrześcijan i
zrealizować soborową wizję Kościoła –
wspólnotę wspólnot. W roku 1979 powołal
Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu
przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku
1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.
W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981)
ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną,
mającą upowszechniać ideę ,,Prawda –
Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu
chrześ-cijańskiej nauki społecznej i ruchu
wyzwolenia bez przemocy.
10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu i tam zastał go stan wojenny.
W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum
Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim
pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów.
Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą
nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi
ruchami odnowy. Zmarł nagle w Carlsbergu
27 lutego 1987 roku.
Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla
Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła,
i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.
Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i
ascetyczno-formacyjny
(w tym wiele homilii i konferencji w zapisie magnetofonowym).
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Z Dzienniczka siostry Faustyny
NIKT NIE POJMIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
O nie pojęta dobroci Boża, która nas osłaniasz na każdym kroku, niech
będzie cześć nieustanna miłosierdziu Twemu, żeś się zbratał nie z Aniołami,
ale z ludźmi, jest to cud niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia Twego. Cała
ufność nasza jest w Tobie, Bracie nasz pierworodny, Jezu Chryste, prawdziwy
Boże i prawdziwy Człowiecze. Serce mi drży z radości widząc jak Bóg jest
dobry dla nas ludzi tak nędznych i niewdzięcznych, a jako dowód swej miłości,
daje nam niepojęty dar, to jest sam Siebie w Osobie Syna Swego Tej
tajemnicy miłości nie wyczerpiemy przez wieczność całą. O ludzkości, czemu
tak mało myślisz o tym, że Bóg jest prawdziwie pośród nas. O Baranku Boży,
nie wiem co wpierw podziwiać w Tobie: czy Twą cichość, ukrycie i
wyniszczenie się dla człowieka, czy też ten nieustanny cud miłosierdzia
Twego, który przeistacza dusze i wskrzesza je do życia wiekuistego. Choć
jesteś tak ukryty, to wszechmoc Twoja objawia się tu więcej niż w stworzeniu
człowieka; chociaż działa wszechmoc miłosierdzia Twego w usprawiedliwieniu grzesznika, jednak działanie Twoje jest tak ciche, ukryte
(Dz 1584).
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej
Spotkania wspólnoty odbywają się
w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy
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VII Niedziela Zwykła
1. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 4. Rozpoczynamy 7. edycję kursu finansoodprawiona o godz. 17.00. Po nabo- wego, którego celem jest nauka zarzążeństwie modlić się będziemy za zmarłych dzania finansami w oparciu o rady biblijne
oraz narzędzia ekonomiczne. Kurs będzie
polecanych w wypominkach rocznych.
odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00
2. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na w dzwonnicy. Osoby zainteresowane zarzecz fundacji parafialnej „Fundacja praszamy na spotkanie informacyjne w poEcclesia Villanovensis”. Darmowy program niedziałek, 24 lutego br. na godz. 19.00. do
do rozliczenia podatku jest dostępny na dzwonnicy. Będzie możliwość zapisania
się na kurs i zakupienia podręczników.
stronie internetowej parafii.
3. Środą Popielcową, w dniu 26 lutego br., 5. Z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kard
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącśw. z obrzędem posypania głów popiołem lecia planujemy wydać specjalny numer
sprawowane będą o godzinie 7.00, 12.00, Klimatów św. Anny poświęcony ks. Kardy17.00 i 18.00. W Środę Popielcową obo- nałowi odwiedzającemu naszą parafię i
spotykającemu się z parafianami. W zwiąwiązuje post ścisły i wstrzymanie się od
zku z tym prosimy o przyniesienie do kanpokarmów mięsnych. W Wielkim Poście celarii parafialnej zdjęć z ks. Kard. S.
zapraszamy do wspólnego rozważania Wyszyńskim i innych dokumentów, które
męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostaną zamieszczone w Klimatach. Maodprawiane będzie w każdą niedzielę teriały dobrej jakości można również
o godz. 17.00, a Nabożeństwo Drogi krzy- przesłać na adres:
żowej w piątki o godz. 12.30, 16.30 - dla kancelaria@parafiawilanow.pl.
Dostarczone materiały zostaną zwrócone.
dzieci i 18.30.

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej
w kawiarence w dzwonnicy.

24 lutego 2020 roku
(poniedziałek)
o godz. 19.00 w dzwonnicy
Spotkanie informacyjne
dot. kursu finansowego
Celem kursu finansowego jest nauka zarządzania finansami w oparciu o rady biblijne oraz narzędzia
ekonomiczne.
Kurs będzie odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00 w dzwonnicy.
Osoby zainteresowane zapraszamy
na spotkanie informacyjne. Będzie
możliwość zapisania się na kurs i
zakupienia podręczników do kursu.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Posługa w niedzielę w godzinach:
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą
proszone są o kontakt telefoniczny
z panią Grażyną - tel. 506 097 455
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00
w dzwonnicy.

L I T U R G I A

Prosimy o przyniesienie do kancelarii parafialnej zdjęć z ks. Kard.
Stefanem Wyszyńskim i dokumentów, które zostaną zamieszczone
w Klimatach św. Anny - specjalnym
numerze z okazji beatyfikacji księdza Kard. S. Wyszyńskiego. Materiały dobrej jakości można również przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną zeskanowane i zwrócone.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się,
za zgromadzenia zakonne
a w szczególności za Siostry
posługujące w naszej parafii.
Niech Maryja wyprasza im
wszelkie potrzebne łaski.
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Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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