
Rekolekcje
BIBLIA O FINANSACH

Poznasz zasady Bożej ekonomii, aby na-
uczyć się zarządzać finansami po Boże-
mu.

KURS FINANSOWY on-line
start 5 lutego br. godz. 19.00

W naszej parafii kursy finansowe orga-
nizowane są od kilku lat. W tym roku ze 
względu na pandemię kurs będzie pro-
wadzony tylko on-line.
Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna

Nr 620/ 24 stycznia 2021   ISSN 2080-0010 
III Niedziela Zwykła

4  Nr 620

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2021 r.

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. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Mówię 
wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, 
tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się 
radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, 
którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; 
ci, którzy używają tego świata, tak jakby     
z niego nie korzystali. Przemija bowiem 
postać tego świata.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mk 1, 15

Bliskie jest królestwo Boże.  Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA
Mk 1, 14-20

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Gdy 
Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do 
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 
I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną,            
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».       
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za 
Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli 
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał,       
a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, 
razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
  Dzisiejsze drugie czytanie pokazuje nam 
charakterystyczny dla chrześcijan dystans 
do rzeczywistości tego świata: „Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak 
jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, 
tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy 
nabywają, jak gdyby nie posiadali...” (1Kor 
7,29n). Nie jest to postawa człowieka obo-
jętnego na świat, ani człowieka, który nim 
pogardza, ale kogoś, kto wie, z jednej stro-
ny, że dobro, którego tu doświadcza jest 
prawdziwe i wartościowe, z drugiej strony 
pamięta, że jest ono jeszcze częściowe, 
nieostateczne, przemijające – „Przemija 
bowiem postać tego świata” (1Kor 7,31). 
To daje w rezultacie to, że chrześcijanin 
głęboko i całym sobą angażuje się w mał-
żeństwo, rodzinę, społeczeństwo, religię, 
jednocześnie nie rozczarowując się, że te 
rzeczywistości nie mogą mu dać ostatecz-
nego szczęścia (nawet w najlepszym mał-
żeństwie są przestrzenie niezrozumienia), 
ponieważ wszystkie te instytucje osiągną 
swoją pełnię dopiero w Bogu na końcu 
czasów. Niech nigdy nie brakuje nam tego 
chrześcijańskiego dystansu, a pocieszenia 
szukajmy w Panu Bogu.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jon 3, 1-5. 10

Czytanie z Księgi proroka Jonasza: Pan prze-
mówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: 
«Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś 
jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz 
wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. 
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na 
trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez 
miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jesz-
cze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzo-
na». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 
ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstar-
szego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich 
czyny, że odwrócili się od złego postępowania. 
I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił 
na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, * 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, * 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 7, 29-31

od 10.01.2021 do 14.02.2021
Módlmy się za osoby, 
które odeszły od Boga, 

aby za pośrednictwem Marii 
znalazły drogę powrotu 
do Miłosiernego Pana.

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

Program do rozliczenia PIT oraz 
PIT-OP dla emerytów i rencistów.

24.01.2021 r.
Niedziela SŁOWA BOŻEGO
Dzień poświęcony celebracji, 
refleksji i rozpowszechnianiu 

Słowa Bożego. 
Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, 
który ma pomóc ludziom „rozbudzić
świadomość wagi Pisma Świętego dla 
naszego życia jako wierzących, począ-
wszy od jego rezonansu w liturgii, która 
umożliwia nam żywy i stały dialog z Bo-
giem".

Znaczenie ciszy w liturgii jest ważne,
ponieważ sprzyjanie medytacji, pozwala 
by Słowo Boże było odbierane wew-
nątrz przez słuchacza.

1.

2.

Zgodnie z Wolą Ojca Świętego Franci-
szka obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa 
Bożego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach 
rocznych.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej pa-
rafii udostępniliśmy program do bezpłat-
nego rozliczenia podatku. Przypomina-
my, że nasza Fundacja poza działalnością 
charytatywną zajmuje się utrzymaniem 
zabytkowych obiektów znajdujących się 
na terenie naszej parafii.

Zgodnie z decyzją Jego Eminencji Kard. 
Kazimierz Nycz dzisiejsza niedziela jest 
dniem solidarności z Chorwacją. Po każ-
dej Mszy świętej zbieramy ofiary do pu-
szek na rzecz poszkodowanych w trzę-
sieniu ziemi w Chorwacji.

Zapraszamy na rekolekcje BIBLIA O FI-
NANSACH, które odbędą się on-line       
w sobotę 30 stycznia br. Podczas re-
kolekcji będzie można poznać zasady 
Bożej ekonomii i zapisać się na kurs fi-
nansowy, aby nauczyć się zarządzać 
finansami po Bożemu. W naszej parafii 
kursy finansowe organizowane są od 
kilku lat. W tym roku ze względu na pan-
demię kurs będzie prowadzony on-line    
w piątki o godz. 19.00 począwszy od od 
5 lutego br. 

3.

5.

4.

6.

−

−

−

Więcej informacji o tematyce rekolekcji i 
kursie finansowym oraz jak się zapisać 
znajduje się za stronie parafii i para-
fialnym profilu Facebook.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 25 stycznia, święto 
nawrócenia św. Pawła Apostoła, 
we wtorek, 26 stycznia, wspomnienie 
św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów,
w czwartek, 28 stycznia, wspomnienie 
św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Dokto-
ra Kościoła. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.

http://www.parafiawilanow.pl
http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.parafiawilanow.pl


Nr 620z w2 Nr 620

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Okres zwykły 

 3

o pewnym publicznym znaczeniu. Jest to mo-
ment, aby podejmować decyzję, które wy-
rażają chrześcijański styl pracy: przyjąć tę 
funkcję jako możliwość jaką Pan Bóg daje 
nam, aby służyć jeszcze więcej; unikać jakiej-
kolwiek niepotrzebnej korzyści osobistej; zwię-
kszyć naszą uwagę wobec najsłabszych, nie 
ulegając pokusie zapomnienia o nich, w obe-
cnej sytuacji, kiedy mamy kontakt z ludźmi, do 
których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Jest 
to także moment, aby dać przykład oderwania 
od zysków i zaszczytów właściwych wypełnia-
nej funkcji czy zadaniu, nie przywiązywać wagi 
do odbieranych gratulacji, które zwykle odbiera 
ten kto kieruje, a z drugiej strony być otwartym 
na krytykę, która zwykle jest mniej widoczna i 
ma w sobie ziarna prawdy. Jest wiele oznak 
tej prostoty w pracy: śmiać się z samych 
siebie, kiedy łapiemy się na przykład na tym, 
że od razu szukamy czy jesteśmy na jakimś 
zdjęciu albo cytują nas w jakimś artykule; 
przez-wyciężyć skłonność, aby podpisać się 
pod wszystkim, albo powiększać trudność, 
kiedy poproszono nas o radę, aby ją rozwią-
zać, jakby potrzeba było, aby zawsze się nas 
pytano o radę…

Czas należy do Boga: 
wiara i pokora

   «Świadectwa Pisma świętego są jedno-
myślne: troska Opatrzności Bożej jest konkre-
tna i bezpośrednia; obejmuje sobą wszystko, 
od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wyda-
rzeń świata i historii. Księgi święte z mocą 
potwierdzają absolutną suwerenność Boga     
w biegu wydarzeń: „Nasz Bóg jest w niebie; 
czyni wszystko, co zechce” (Ps 115, 3), a       
o Chrystusie zostało powiedziane: „Ten, co 
otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, 
a nikt nie otwiera” (Ap 3, 7). „Wiele zamierzeń 
jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się 
ziści” (Prz 19, 21)»[20]. Kierownictwo ducho-
we jest wspaniałym środkiem, aby lepiej 
umiejscowić nasze życie w kontekście tej 
prawdy. Duch Święty działa cierpliwie i liczy 
się z czasem: otrzymana rada powinna 
przejść swoją drogę w duszy. Bóg oczekuje 
pokory ucha wrażliwego na swój głos; wtedy 
można uzyskać osobistą korzyść z homilii, 
które słyszymy w naszej parafii, nie tylko, aby 
czegoś się dowiedzieć, ale przede wszystkim, 
aby stać się lepszym: zapisać jakąś myśl pod-
czas pogadanki formacyjnej albo chwili mo-
dlitwy, aby omówić ją z kimś kto dobrze zna 

   To wielka przyjemność obcować z dziećmi 
własnych dzieci, obserwować jak rosną i 
mądrzeją. Jest jednak druga strona medalu, 
czyli obowiązki wynikające z roli seniora ro-
dziny. Patrząc nieco z dystansu, w oparciu       
o własne doświadczenie rodzica, łatwiej im
wychwycić ewentualne braki w wychowaniu,
które syn z synową czy też córka z zięciem,
pochłonięci codziennymi troskami o utrzyma-
nie rodziny, mogą przegapić. Wiele taktu wy-
maga, by swoje uwagi zakomunikować
dzieciom i nie wywołać u nich reakcji sprze-
ciwu i odrzucenia rad.

        

   

Z punktu widzenia Kościoła, szczególnie 
ważnym zadaniem dla rodziców i dziadków 
jest zaszczepienie w dzieciach miłości do Bo-
ga, przekazanie im wiedzy religijnej, a wre-
szcie zakorzenienie ich w kulturze katolickiej. 
Stanowi to antidotum na ewentualne odrzu-
cenie wiary w późniejszym wieku. Niestety, 
jest to proces, a nie jednorazowa czynność,      
a zatem wymaga wytrwałości i konsekwencji.

 Nieco łatwiej proces ten przebiega, gdy trzy 
pokolenia mieszkają w jednym domu albo        
w bliskim sąsiedztwie. Gorzej, gdy dziadków 
dzielą od dzieci i wnuków setki, a czasem 
nawet tysiące kilometrów. W takim przypadku 
ułatwieniem może być fakt, że spotkania ro-
dzinne odbywają się najczęściej w święta Bo-
żego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Wszystkich 
Świętych. 

Jeśli denerwujemy się wobec mniej sprzyja-
jących okoliczności, powinniśmy wzrastać      
w wierze i pokorze. «Kiedy naprawdę zdasz 
się na Pana, nauczysz się zadowalać tym, co 
cię spotyka, i nie tracić pogody, jeżeli sprawy 
nie idą tak, jakbyś chciał, mimo że włożyłeś    
w nie cały swój wysiłek i zastosowałeś odpo-
wiednie środki... Bo „pójdą” tak, jak Bogu bę-
dzie to odpowiadało». W ten sposób unikamy 
nadmiernego niezadowolenia albo skłonno-
ści, aby zachowywać w pamięci upokorzenia: 
dziecko Boże przebacza winy, nie chowa 
uraz, radośnie idzie do przodu. I jeśli czasem 
myśli, że ktoś je obraził, stara się nie pa-
miętać o obrazie, nie chowa uraz: patrzy na 
Jezusa, wiedząc, «jakże wielki dług miłości 
ciąży na mnie, któremu wybaczył jeszcze 
więcej!». Pokorny mówi razem ze świętym 
Pawłem: «zapominając o tym, co za mną,      
a wytężając siły ku temu, co przede mną, pę-
dzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 
jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezu-
sie» (Flp 3,13-14).

Guillaume Derville

Źródło:
https://opusdei.org/pl-pl/document/drzwi-pokory/

Zakończenie w następnym numerze Klimatów.

    

naszą duszę, to także oznacza odkryć głos 
Ducha Świętego.
   Wiara i pokora idą razem: w naszej piel-
grzymce do niebiańskiej ojczyzny, konie-
cznym jest pozwolić się prowadzić przez Pa-
na Jezusa, zwracając się do Niego i słucha-
jąc jego Słowa. Spokojne czytanie Starego i 
Nowego Testamentu, z teologicznym i ducho-
wym komentarzem, pomaga nam zrozumieć 
co mówi nam Bóg w każdej chwili, zaprasza-
jąc nas do nawrócenia: «myśli moje nie są 
myślami waszymi, ani moje drogi waszymi 
drogami – mówi Pan» (Iz 55,8; por. Rz 
11,33). Pokora wiary przyklęka przed Jezu-
sem Chrystusem obecnym w Eucharystii, 
adorując Słowo wcielone tak jak pasterze       
w Betlejem. Proste zdarzenie z życia świętej 
Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein 
ilustruje tą postawę: nigdy nie zapomniała        
o kobiecie, która weszła do Kościoła z torbą     
z zakupami i uklęknęła, aby się pomodlić, 
otwierając się przed Panem Bogiem w inty-
mnej rozmowie.
    Pokora prowadzi do życia teraźniejszością, 
bez niepotrzebnej troski o przyszłość, ponie-
waż my, chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy 
«pragną z miłością jego przyjścia» (2 Tm 4,8). 

Drzwi pokory.

Posłannictwo dziadków wobec wnuków.

Cóż bardziej naturalnego, niż przy takiej oka-
zji skierować rozmowy na tematy religijne… 
Zainteresować dziecko dobrą książką, fil-
mem, pismem katolickim czy kanałem inter-
netowym... Ale przede wszystkim należy dać 
świadectwo własnej wiary, katolickiego świa-
topoglądu.    

  Naturalnym zadaniem dziadków jest nie-
wątpliwie przekazywanie wnukom tradycji 
rodzinnej. Ze względu na bogate doświad-
czenie stanowią oni naturalny pomost między 
przeszłymi pokoleniami a najmłodszą genera-
cją. O ile informacje z dziejów rodzinnej miej-
scowości, parafii czy narodu młodzi będą 
mogli w przyszłości uzupełnić m.in. z książek, 
to źródłem wiedzy o pradziadkach, prabab-
ciach, ich rodzeństwie, przeżyciach, dokona-
niach, rodowych tradycjach mogą być tylko 
rodzice i właśnie dziadkowie. Gdy łańcuch 
opowieści zostanie przerwany, bagaż doświa-
dczeń rodzinnych, pamięć, także modlitewna, 
o przodkach bezpowrotnie przepadnie.
Przedstawiciele kolejnych generacji będą
mogli tylko zazdrościć rodzinom, które o ten
przekaz zadbały.

W tradycji chrześcijańskiej najbardziej 
znanymi dziadkami są święci Joachim i Anna, 
rodzice Matki Najświętszej. Módlmy się za ich 
wstawiennictwem w intencji wszystkich dzia-
dków o zdrowie i dobry kontakt z wnukami 
oraz za wnuków, by wzrastali na pociechę 

rodzin i Kościoła, otwarci na treści katolickie 
wpajane im przez rodziców, dziadków oraz 
katechetów i kapłanów.

Źródło:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-
dziadkow-wobec-wnukow,15510,ld.html?
qval_i=InNpZD0xODAyNzIwNTImbGluay0yPSZrd29
0YT0maWR0eXR1bD1Ecm9nYSZpbWllPUVsXHUw
MTdjYmlldGEmbmF6d2lza289V3JvdGVrJmVtYWlsP
WVsYS53cm90ZWtAZ21haWwuY29tJiI%
3D&ka=570027

Pokora w pracy

  W swojej encyklice Laudato si’, Ojciec Święty 
wskazuje, że u podstaw każdej pracy leży 
«pewna idea na temat relacji, jaką człowiek 
może i powinien nawiązać» z tym, co go 
otacza, i kto go otacza. Praca daje nam wiele 
możliwości, aby wzrastać w pokorze.

 Pokorny ucieka od perfekcjonizmu, uznaje 
własne ograniczenia i liczy się z tym, że inne 
osoby mogą ulepszyć to, co on zrobił. Pokorny 
potrafi zmienić zdanie, przyznać się do błędu, 
prosić o przebaczenie. Kiedy pełni funkcje 
kierownicze, to, co daje mu przywództwo, to 
uznanie jego autorytetu, a nie tyle jego ustano-
wionej władzy.

 Osoba pokorna unika prowadzenia rozmowy 
w stronę własnego życiorysu, własnego doś-
wiadczenia, osiągnięć: unika zbytniego uzna-
nia własnych zasług. Czymś zupełnie innym 
jest z kolei przypominać sobie miłosierne 
dzieła Boże i zrozumieć, że nasze życie 
znajduje się w ramach planu Opatrzności. Jeśli 
ktoś mówi o tym, co zrobił, czyni to po to, aby 
inna osoba mogła rozwijać swój własny 
życiorys. W ten sposób, świadectwo osobiste-
go spotkania z Chrystusem, w ramach upra-
wnionej wstydliwości duszy, może pomóc 
odkryć innej osobie, że także ją Pan Jezus 
kocha, przebacza, przebóstwia. Jak wielka jest 
wtedy radość! «Jestem kochany, więc jestem».

Są momenty szczególnie odpowiednie, aby 
odnowić pragnienia pokory. Na przykład, kiedy 
otrzymujemy awans albo rozpoczynamy pracę 

Pokora nieużytecznego sługi

   W przedsięwzięciach duszpasterskich,      
w parafiach, w organizacjach dobroczyn-
nych, w inicjatywach, aby pomóc imigran-
tom, wielokrotnie rozwiązania poszczegól-
nych problemów nie są oczywiste albo po 
prostu istnieje wiele sposobów, aby się z ni-
mi zmierzyć. Pokorna postawa prowadzi, 
aby przedstawić własne zdanie, powiedzieć 
w odpowiedni sposób, jeśli jakaś kwestia 
nie jest jasna, i przyjąć być może nawet 
inny kierunek niż własny, ufając, że Bóg 
wspomaga tych, którzy sprawują swoje 
funkcje z czystością intencji i liczą się z po-
mocą specjalistów w danej dziedzinie. 
   W związku z piękną pokorą zbiorową, ma-
ło znanym faktem jest, że Kościół katolicki 
jest instytucją, która ożywia najwięcej inicj-
atyw na całym świecie, aby pomagać ubo-
gim i chorym. Właśnie pośród ludu Bożego, 
gdzie łączy się to co ludzkie z tym co bos-
kie, pokora jest szczególnie konieczna. Jak 
pięknie jest pragnąć być kopertą, którą się 
wyrzuca, kiedy czyta się jakiś list, albo igłą, 
która prowadzi nić i znika, wypełniwszy 
swoje zadanie! Pan Bóg zaprasza nas by 
powiedzieć: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy, 
wykonaliśmy to co mieliśmy wykonać» (Łk 
17,10). W ten sposób, kapłan będzie 
praktykował pokorę, aby uczyć się «nie być 
w modzie», nie starać się, aby zawsze po-
dążać za najnowszymi trendami, w awan-
gardzie we wszystkich dziedzinach; odrzu-
cać w sposób niemalże instynktowny sta-
wianie się na pierwszym planie, które czę-
sto wiąże się z mentalnością właściciela 
dusz. Ze swej strony, wierny świecki, jeśli 
jest pokorny, szanuje sługi ołtarza w zwią-
zku z tym kogo reprezentują: nie krytykują 
swojego proboszcza ani księży w ogólności, 
tylko dyskretnie im pomaga. Dzieci Noego 
zakryły nagość swojego upojonego Ojca: 
(por. Rdz 9,23). «Tak jak dobrzy synowie 
Noego okryj płaszczem miłosierdzia słabo-
ści, które dostrzeżesz u swego ojca, kapła-
na». Święty Tomasz Morus odnosił tę scenę 
nawet do Ojca Świętego, za którego lud 
chrześcijański powinien modlić się… 
zamiast go prześladować!

Nauczyć się rezygnować
z własnego zdania

   W pracy, w rodzinie, nawet przy okazji 
spędzania wolnego czasu, często oma-
wiamy jakąś sprawę z innymi osobami, które 
być może mają inny, a nawet przeciwny 
punkt widzenia. Jesteśmy tymi osobami, 
które chcą, aby inni podporządkowali się na-
szemu sposobowi myślenia? To co powinno 
się stać, to co trzeba zrobić… Zbytnia skłon-
ność do nalegania na własny punkt widzenia 
może zdradzać pewną ograniczoność umy-
słu. Oczywiście, ustąpienie nie jest czymś 
automatycznym, ale w każdym razie wiele 
razy pokazuje, że posiada się wyczucie 
danej sytuacji. Wykorzystać okazje, aby 
zrezygnować z własnego zdania jest czymś 
miłym w oczach Bożych. Trafionym zdaniem 
Benedykt XVI odnosił się do smutnego 
zwrotu jaki uczynił Tertulian w ostatnich 
latach swojego życia: «Kiedy widzi się je-
dynie własną myśl w jej wspaniałości, w koń-
cu traci się właśnie ową wspaniałość».
  Czasami mamy okazję, aby słuchać 
młodsze od nas osoby, z mniejszym doś-
wiadczeniem, ale które być może posiadają 
większe dary rozumu lub serca, albo spra-
wują funkcje związane ze specjalną łaską 
stanu. To jasne, że nie jest przyjemnym być 
uznanym za głupiego, lub bez serca, ale jeśli 
zbytnio przejmujemy się, co inni myślą o 
nas, to znaczy, że brakuje nam pokory. 
Życie Jezusa, Syna Bożego jest nieskończo-
ną lekcją dla każdego chrześcijanina obda-
rzonego dużą odpowiedzialnością w oczach 
świata. Wiwaty w Jerozolimie nie spowodo-
wały, że Król Królów zapomni, że inne osoby 
ukrzyżują go i że jest także cierpiącym Sługą 
(por. J 12,12-19).
  Święty Ludwik, król Francji, doradzał 
swojemu synowi, żeby jeśli zostanie królem, 
nie bronił gwałtownie swojej opinii na 
spotkania rady królewskiej, bez wysłuchania 
wcześniej jej członków: «Członkowie twojej 
rady mogą czuć strach przed posiadaniem 
przeciwnego zdania, czego nie należy prag-
nąć». Bardzo zdrowe jest nauczenie się 
niewyrażania opinii lekkomyślnie, szczegól-
nie kiedy w ostateczności to nie na nas 
spoczywa odpowiedzialność i nie zna się 
kontekstu danej sprawy, oprócz tego, że nie 
mamy łaski stanu ani pełni wiedzy, które być 
może posiada ten kto został obdarzony 
władzą. Z drugiej strony, tak samo ważna 
jak rozwaga i zdolność podjęcia refleksji jest 
otwartość na szlachetne i wielkoduszne 
zrezygnowanie z własnego zdania: czasami 
należy praktykować roztropność, słuchając 
doradców i zmienić zdanie, i w tym właśnie 
ukazuje się jak pokora i zdrowy rozsądek 
czynią daną osobę jeszcze większą i sku-
teczniejszą. Praca w grupie sprzyja roz-
tropności w podejmowaniu decyzji: tworzyć 
zespół, łączyć siły, wypracować pewien spo-
sób rozumowania i dojść do wspólnej decy-
zji: to wszystko to praktyka pokory i rozumu.

Co roku w styczniu obchodzimy dni babci i dziadka. Z okazji tych świeckich, ale niewątpliwie ważnych świąt, warto na chwilę zastanowić się 
nad ogromną rolą dziadków w wychowaniu wnuków. Każdy etap w życiu człowieka niesie ze sobą pewne konkretne zadania. Przed osobami, 
które spełniły swój obowiązek względem własnych dzieci jako rodzice, wcześniej czy później staje wyzwanie w postaci odnalezienia się w roli 
babci, względnie dziadka.

Modlitwa za wnuki 
za wstawiennictwem świętych 

Joachima i Anny
Święci Joachimie i Anno! Cieszycie się 
chwałą Nieba, ale już tu, na ziemi, mo-
gliście radować się oglądaniem najpięk-
niejszej z niewiast – Maryi, Waszej Cór-
ki, i mogliście być świadkami dzieciń-
stwa i wzrastania Boga-człowieka – Je-
zusa, Waszego Wnuka. 
Proszę Was, święci Joachimie i Anno, 
módlcie się za moich wnuków, aby 
wzrastali w łasce u Boga i ludzi, aby 
nigdy nie odstąpili od wiary, aby kiedyś 
mogli zająć przygotowane dla nich miej-
sce w domu Ojca. Amen.

https://opusdei.org/pl-pl/document/drzwi-pokory/
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow
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o pewnym publicznym znaczeniu. Jest to mo-
ment, aby podejmować decyzję, które wy-
rażają chrześcijański styl pracy: przyjąć tę
funkcję jako możliwość jaką Pan Bóg daje
nam, aby służyć jeszcze więcej; unikać jakiej-
kolwiek niepotrzebnej korzyści osobistej; zwię-
kszyć naszą uwagę wobec najsłabszych, nie 
ulegając pokusie zapomnienia o nich, w obe-
cnej sytuacji, kiedy mamy kontakt z ludźmi, do
których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Jest
to także moment, aby dać przykład oderwania 
od zysków i zaszczytów właściwych wypełnia-
nej funkcji czy zadaniu, nie przywiązywać wagi 
do odbieranych gratulacji, które zwykle odbiera 
ten kto kieruje, a z drugiej strony być otwartym
na krytykę, która zwykle jest mniej widoczna i 
ma w sobie ziarna prawdy. Jest wiele oznak 
tej prostoty w pracy: śmiać się z samych 
siebie, kiedy łapiemy się na przykład na tym, 
że od razu szukamy czy jesteśmy na jakimś 
zdjęciu albo cytują nas w jakimś artykule; 
przez-wyciężyć skłonność, aby podpisać się 
pod wszystkim, albo powiększać trudność, 
kiedy poproszono nas o radę, aby ją rozwią-
zać, jakby potrzeba było, aby zawsze się nas 
pytano o radę…

Czas należy do Boga: 
wiara i pokora

   «Świadectwa Pisma świętego są jedno-
myślne: troska Opatrzności Bożej jest konkre-
tna i bezpośrednia; obejmuje sobą wszystko, 
od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wyda-
rzeń świata i historii. Księgi święte z mocą 
potwierdzają absolutną suwerenność Boga     
w biegu wydarzeń: „Nasz Bóg jest w niebie; 
czyni wszystko, co zechce” (Ps 115, 3), a       
o Chrystusie zostało powiedziane: „Ten, co
otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka,
a nikt nie otwiera” (Ap 3, 7). „Wiele zamierzeń
jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się
ziści” (Prz 19, 21)»[20]. Kierownictwo ducho-
we jest wspaniałym środkiem, aby lepiej
umiejscowić nasze życie w kontekście tej
prawdy. Duch Święty działa cierpliwie i liczy
się z czasem: otrzymana rada powinna
przejść swoją drogę w duszy. Bóg oczekuje
pokory ucha wrażliwego na swój głos; wtedy
można uzyskać osobistą korzyść z homilii,
które słyszymy w naszej parafii, nie tylko, aby
czegoś się dowiedzieć, ale przede wszystkim,
aby stać się lepszym: zapisać jakąś myśl pod-
czas pogadanki formacyjnej albo chwili mo-
dlitwy, aby omówić ją z kimś kto dobrze zna

   To wielka przyjemność obcować z dziećmi 
własnych dzieci, obserwować jak rosną i 
mądrzeją. Jest jednak druga strona medalu, 
czyli obowiązki wynikające z roli seniora ro-
dziny. Patrząc nieco z dystansu, w oparciu       
o własne doświadczenie rodzica, łatwiej im
wychwycić ewentualne braki w wychowaniu,
które syn z synową czy też córka z zięciem,
pochłonięci codziennymi troskami o utrzyma-
nie rodziny, mogą przegapić. Wiele taktu wy-
maga, by swoje uwagi zakomunikować
dzieciom i nie wywołać u nich reakcji sprze-
ciwu i odrzucenia rad.

        

   

Z punktu widzenia Kościoła, szczególnie 
ważnym zadaniem dla rodziców i dziadków 
jest zaszczepienie w dzieciach miłości do Bo-
ga, przekazanie im wiedzy religijnej, a wre-
szcie zakorzenienie ich w kulturze katolickiej. 
Stanowi to antidotum na ewentualne odrzu-
cenie wiary w późniejszym wieku. Niestety, 
jest to proces, a nie jednorazowa czynność,      
a zatem wymaga wytrwałości i konsekwencji.

 Nieco łatwiej proces ten przebiega, gdy trzy 
pokolenia mieszkają w jednym domu albo        
w bliskim sąsiedztwie. Gorzej, gdy dziadków 
dzielą od dzieci i wnuków setki, a czasem 
nawet tysiące kilometrów. W takim przypadku 
ułatwieniem może być fakt, że spotkania ro-
dzinne odbywają się najczęściej w święta Bo-
żego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Wszystkich 
Świętych. 

Jeśli denerwujemy się wobec mniej sprzyja-
jących okoliczności, powinniśmy wzrastać      
w wierze i pokorze. «Kiedy naprawdę zdasz 
się na Pana, nauczysz się zadowalać tym, co 
cię spotyka, i nie tracić pogody, jeżeli sprawy 
nie idą tak, jakbyś chciał, mimo że włożyłeś    
w nie cały swój wysiłek i zastosowałeś odpo-
wiednie środki... Bo „pójdą” tak, jak Bogu bę-
dzie to odpowiadało». W ten sposób unikamy 
nadmiernego niezadowolenia albo skłonno-
ści, aby zachowywać w pamięci upokorzenia: 
dziecko Boże przebacza winy, nie chowa 
uraz, radośnie idzie do przodu. I jeśli czasem 
myśli, że ktoś je obraził, stara się nie pa-
miętać o obrazie, nie chowa uraz: patrzy na 
Jezusa, wiedząc, «jakże wielki dług miłości 
ciąży na mnie, któremu wybaczył jeszcze 
więcej!». Pokorny mówi razem ze świętym 
Pawłem: «zapominając o tym, co za mną,      
a wytężając siły ku temu, co przede mną, pę-
dzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 
jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezu-
sie» (Flp 3,13-14).

Guillaume Derville

Źródło:
https://opusdei.org/pl-pl/document/drzwi-pokory/

Zakończenie w następnym numerze Klimatów.

    

naszą duszę, to także oznacza odkryć głos 
Ducha Świętego.
   Wiara i pokora idą razem: w naszej piel-
grzymce do niebiańskiej ojczyzny, konie-
cznym jest pozwolić się prowadzić przez Pa-
na Jezusa, zwracając się do Niego i słucha-
jąc jego Słowa. Spokojne czytanie Starego i 
Nowego Testamentu, z teologicznym i ducho-
wym komentarzem, pomaga nam zrozumieć 
co mówi nam Bóg w każdej chwili, zaprasza-
jąc nas do nawrócenia: «myśli moje nie są 
myślami waszymi, ani moje drogi waszymi 
drogami – mówi Pan» (Iz 55,8; por. Rz 
11,33). Pokora wiary przyklęka przed Jezu-
sem Chrystusem obecnym w Eucharystii, 
adorując Słowo wcielone tak jak pasterze       
w Betlejem. Proste zdarzenie z życia świętej 
Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein 
ilustruje tą postawę: nigdy nie zapomniała        
o kobiecie, która weszła do Kościoła z torbą     
z zakupami i uklęknęła, aby się pomodlić,
otwierając się przed Panem Bogiem w inty-
mnej rozmowie.

 Pokora prowadzi do życia teraźniejszością, 
bez niepotrzebnej troski o przyszłość, ponie-
waż my, chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy 
«pragną z miłością jego przyjścia» (2 Tm 4,8). 

Drzwi pokory.

Posłannictwo dziadków wobec wnuków.

Cóż bardziej naturalnego, niż przy takiej oka-
zji skierować rozmowy na tematy religijne… 
Zainteresować dziecko dobrą książką, fil-
mem, pismem katolickim czy kanałem inter-
netowym... Ale przede wszystkim należy dać 
świadectwo własnej wiary, katolickiego świa-
topoglądu.    

  Naturalnym zadaniem dziadków jest nie-
wątpliwie przekazywanie wnukom tradycji 
rodzinnej. Ze względu na bogate doświad-
czenie stanowią oni naturalny pomost między 
przeszłymi pokoleniami a najmłodszą genera-
cją. O ile informacje z dziejów rodzinnej miej-
scowości, parafii czy narodu młodzi będą 
mogli w przyszłości uzupełnić m.in. z książek, 
to źródłem wiedzy o pradziadkach, prabab-
ciach, ich rodzeństwie, przeżyciach, dokona-
niach, rodowych tradycjach mogą być tylko 
rodzice i właśnie dziadkowie. Gdy łańcuch 
opowieści zostanie przerwany, bagaż doświa-
dczeń rodzinnych, pamięć, także modlitewna, 
o przodkach bezpowrotnie przepadnie.
Przedstawiciele kolejnych generacji będą
mogli tylko zazdrościć rodzinom, które o ten
przekaz zadbały.

W tradycji chrześcijańskiej najbardziej 
znanymi dziadkami są święci Joachim i Anna, 
rodzice Matki Najświętszej. Módlmy się za ich 
wstawiennictwem w intencji wszystkich dzia-
dków o zdrowie i dobry kontakt z wnukami 
oraz za wnuków, by wzrastali na pociechę 

rodzin i Kościoła, otwarci na treści katolickie 
wpajane im przez rodziców, dziadków oraz 
katechetów i kapłanów.
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Pokora w pracy

W swojej encyklice Laudato si’, Ojciec Święty 
wskazuje, że u podstaw każdej pracy leży 
«pewna idea na temat relacji, jaką człowiek 
może i powinien nawiązać» z tym, co go 
otacza, i kto go otacza. Praca daje nam wiele 
możliwości, aby wzrastać w pokorze.

Pokorny ucieka od perfekcjonizmu, uznaje 
własne ograniczenia i liczy się z tym, że inne 
osoby mogą ulepszyć to, co on zrobił. Pokorny 
potrafi zmienić zdanie, przyznać się do błędu, 
prosić o przebaczenie. Kiedy pełni funkcje 
kierownicze, to, co daje mu przywództwo, to 
uznanie jego autorytetu, a nie tyle jego ustano-
wionej władzy.

Osoba pokorna unika prowadzenia rozmowy 
w stronę własnego życiorysu, własnego doś-
wiadczenia, osiągnięć: unika zbytniego uzna-
nia własnych zasług. Czymś zupełnie innym 
jest z kolei przypominać sobie miłosierne 
dzieła Boże i zrozumieć, że nasze życie 
znajduje się w ramach planu Opatrzności. Jeśli 
ktoś mówi o tym, co zrobił, czyni to po to, aby 
inna osoba mogła rozwijać swój własny 
życiorys. W ten sposób, świadectwo osobiste-
go spotkania z Chrystusem, w ramach upra-
wnionej wstydliwości duszy, może pomóc 
odkryć innej osobie, że także ją Pan Jezus 
kocha, przebacza, przebóstwia. Jak wielka jest 
wtedy radość! «Jestem kochany, więc jestem».

Są momenty szczególnie odpowiednie, aby 
odnowić pragnienia pokory. Na przykład, kiedy 
otrzymujemy awans albo rozpoczynamy pracę 

Pokora nieużytecznego sługi

W przedsięwzięciach duszpasterskich,      
w parafiach, w organizacjach dobroczyn-
nych, w inicjatywach, aby pomóc imigran-
tom, wielokrotnie rozwiązania poszczegól-
nych problemów nie są oczywiste albo po 
prostu istnieje wiele sposobów, aby się z ni-
mi zmierzyć. Pokorna postawa prowadzi, 
aby przedstawić własne zdanie, powiedzieć 
w odpowiedni sposób, jeśli jakaś kwestia 
nie jest jasna, i przyjąć być może nawet 
inny kierunek niż własny, ufając, że Bóg 
wspomaga tych, którzy sprawują swoje 
funkcje z czystością intencji i liczą się z po-
mocą specjalistów w danej dziedzinie. 

W związku z piękną pokorą zbiorową, ma-
ło znanym faktem jest, że Kościół katolicki 
jest instytucją, która ożywia najwięcej inicj-
atyw na całym świecie, aby pomagać ubo-
gim i chorym. Właśnie pośród ludu Bożego, 
gdzie łączy się to co ludzkie z tym co bos-
kie, pokora jest szczególnie konieczna. Jak 
pięknie jest pragnąć być kopertą, którą się 
wyrzuca, kiedy czyta się jakiś list, albo igłą, 
która prowadzi nić i znika, wypełniwszy 
swoje zadanie! Pan Bóg zaprasza nas by 
powiedzieć: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy, 
wykonaliśmy to co mieliśmy wykonać» (Łk 
17,10). W ten sposób, kapłan będzie 
praktykował pokorę, aby uczyć się «nie być 
w modzie», nie starać się, aby zawsze po-
dążać za najnowszymi trendami, w awan-
gardzie we wszystkich dziedzinach; odrzu-
cać w sposób niemalże instynktowny sta-
wianie się na pierwszym planie, które czę-
sto wiąże się z mentalnością właściciela 
dusz. Ze swej strony, wierny świecki, jeśli 
jest pokorny, szanuje sługi ołtarza w zwią-
zku z tym kogo reprezentują: nie krytykują 
swojego proboszcza ani księży w ogólności, 
tylko dyskretnie im pomaga. Dzieci Noego 
zakryły nagość swojego upojonego Ojca: 
(por. Rdz 9,23). «Tak jak dobrzy synowie 
Noego okryj płaszczem miłosierdzia słabo-
ści, które dostrzeżesz u swego ojca, kapła-
na». Święty Tomasz Morus odnosił tę scenę 
nawet do Ojca Świętego, za którego lud 
chrześcijański powinien modlić się… 
zamiast go prześladować!

Nauczyć się rezygnować
z własnego zdania

W pracy, w rodzinie, nawet przy okazji 
spędzania wolnego czasu, często oma-
wiamy jakąś sprawę z innymi osobami, które 
być może mają inny, a nawet przeciwny 
punkt widzenia. Jesteśmy tymi osobami,
które chcą, aby inni podporządkowali się na-
szemu sposobowi myślenia? To co powinno 
się stać, to co trzeba zrobić… Zbytnia skłon-
ność do nalegania na własny punkt widzenia
może zdradzać pewną ograniczoność umy-
słu. Oczywiście, ustąpienie nie jest czymś 
automatycznym, ale w każdym razie wiele 
razy pokazuje, że posiada się wyczucie
danej sytuacji. Wykorzystać okazje, aby 
zrezygnować z własnego zdania jest czymś 
miłym w oczach Bożych. Trafionym zdaniem 
Benedykt XVI odnosił się do smutnego
zwrotu jaki uczynił Tertulian w ostatnich 
latach swojego życia: «Kiedy widzi się je-
dynie własną myśl w jej wspaniałości, w koń-
cu traci się właśnie ową wspaniałość».

Czasami mamy okazję, aby słuchać 
młodsze od nas osoby, z mniejszym doś-
wiadczeniem, ale które być może posiadają 
większe dary rozumu lub serca, albo spra-
wują funkcje związane ze specjalną łaską 
stanu. To jasne, że nie jest przyjemnym być 
uznanym za głupiego, lub bez serca, ale jeśli 
zbytnio przejmujemy się, co inni myślą o 
nas, to znaczy, że brakuje nam pokory. 
Życie Jezusa, Syna Bożego jest nieskończo-
ną lekcją dla każdego chrześcijanina obda-
rzonego dużą odpowiedzialnością w oczach
świata. Wiwaty w Jerozolimie nie spowodo-
wały, że Król Królów zapomni, że inne osoby 
ukrzyżują go i że jest także cierpiącym Sługą 
(por. J 12,12-19).

Święty Ludwik, król Francji, doradzał 
swojemu synowi, żeby jeśli zostanie królem, 
nie bronił gwałtownie swojej opinii na 
spotkania rady królewskiej, bez wysłuchania 
wcześniej jej członków: «Członkowie twojej 
rady mogą czuć strach przed posiadaniem 
przeciwnego zdania, czego nie należy prag-
nąć». Bardzo zdrowe jest nauczenie się 
niewyrażania opinii lekkomyślnie, szczegól-
nie kiedy w ostateczności to nie na nas 
spoczywa odpowiedzialność i nie zna się 
kontekstu danej sprawy, oprócz tego, że nie 
mamy łaski stanu ani pełni wiedzy, które być 
może posiada ten kto został obdarzony 
władzą. Z drugiej strony, tak samo ważna 
jak rozwaga i zdolność podjęcia refleksji jest 
otwartość na szlachetne i wielkoduszne 
zrezygnowanie z własnego zdania: czasami 
należy praktykować roztropność, słuchając 
doradców i zmienić zdanie, i w tym właśnie 
ukazuje się jak pokora i zdrowy rozsądek 
czynią daną osobę jeszcze większą i sku-
teczniejszą. Praca w grupie sprzyja roz-
tropności w podejmowaniu decyzji: tworzyć 
zespół, łączyć siły, wypracować pewien spo-
sób rozumowania i dojść do wspólnej decy-
zji: to wszystko to praktyka pokory i rozumu.

   Co roku w styczniu obchodzimy dni babci i dziadka. Z okazji tych świeckich, ale niewątpliwie ważnych świąt, warto na chwilę zastanowić się 
nad ogromną rolą dziadków w wychowaniu wnuków. Każdy etap w życiu człowieka niesie ze sobą pewne konkretne zadania. Przed osobami, 
które spełniły swój obowiązek względem własnych dzieci jako rodzice, wcześniej czy później staje wyzwanie w postaci odnalezienia się w roli 
babci, względnie dziadka.

Modlitwa za wnuki 
za wstawiennictwem świętych 

Joachima i Anny
Święci Joachimie i Anno! Cieszycie się 
chwałą Nieba, ale już tu, na ziemi, mo-
gliście radować się oglądaniem najpięk-
niejszej z niewiast – Maryi, Waszej Cór-
ki, i mogliście być świadkami dzieciń-
stwa i wzrastania Boga-człowieka – Je-
zusa, Waszego Wnuka. 
Proszę Was, święci Joachimie i Anno, 
módlcie się za moich wnuków, aby 
wzrastali w łasce u Boga i ludzi, aby 
nigdy nie odstąpili od wiary, aby kiedyś 
mogli zająć przygotowane dla nich miej-
sce w domu Ojca. Amen.

https://opusdei.org/pl-pl/document/drzwi-pokory/
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow
https://dladuszy.piotrskarga.pl/poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow


Rekolekcje
BIBLIA O FINANSACH

Poznasz zasady Bożej ekonomii, aby na-
uczyć się zarządzać finansami po Boże-
mu.

KURS FINANSOWY on-line
start 5 lutego br. godz. 19.00

W naszej parafii kursy finansowe orga-
nizowane są od kilku lat. W tym roku ze 
względu na pandemię kurs będzie pro-
wadzony tylko on-line.
Więcej informacji na stronie: 
www.parafiawilanow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian: Mówię 
wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, 
tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się 
radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, 
którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; 
ci, którzy używają tego świata, tak jakby     
z niego nie korzystali. Przemija bowiem 
postać tego świata.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mk 1, 15

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA
Mk 1, 14-20

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Gdy 
Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do 
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 
I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną,            
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».       
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za 
Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli 
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał,       
a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, 
razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
Dzisiejsze drugie czytanie pokazuje nam 

charakterystyczny dla chrześcijan dystans 
do rzeczywistości tego świata: „Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak 
jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, 
tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy 
nabywają, jak gdyby nie posiadali...” (1Kor 
7,29n). Nie jest to postawa człowieka obo-
jętnego na świat, ani człowieka, który nim 
pogardza, ale kogoś, kto wie, z jednej stro-
ny, że dobro, którego tu doświadcza jest 
prawdziwe i wartościowe, z drugiej strony 
pamięta, że jest ono jeszcze częściowe, 
nieostateczne, przemijające – „Przemija 
bowiem postać tego świata” (1Kor 7,31). 
To daje w rezultacie to, że chrześcijanin 
głęboko i całym sobą angażuje się w mał-
żeństwo, rodzinę, społeczeństwo, religię, 
jednocześnie nie rozczarowując się, że te 
rzeczywistości nie mogą mu dać ostatecz-
nego szczęścia (nawet w najlepszym mał-
żeństwie są przestrzenie niezrozumienia), 
ponieważ wszystkie te instytucje osiągną 
swoją pełnię dopiero w Bogu na końcu 
czasów. Niech nigdy nie brakuje nam tego 
chrześcijańskiego dystansu, a pocieszenia 
szukajmy w Panu Bogu.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jon 3, 1-5. 10

Czytanie z Księgi proroka Jonasza: Pan prze-
mówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: 
«Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś 
jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz 
wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. 
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na 
trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez 
miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jesz-
cze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzo-
na». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 
ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstar-
szego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich 
czyny, że odwrócili się od złego postępowania. 
I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił 
na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, * 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, * 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 7, 29-31

od 10.01.2021 do 14.02.2021
Módlmy się za osoby, 
które odeszły od Boga, 

aby za pośrednictwem Marii 
znalazły drogę powrotu 
do Miłosiernego Pana.

Na stronie 
www.parafiawilanow.pl 

Program do rozliczenia PIT oraz 
PIT-OP dla emerytów i rencistów.

24.01.2021 r.
Niedziela SŁOWA BOŻEGO
Dzień poświęcony celebracji, 
refleksji i rozpowszechnianiu 

Słowa Bożego. 
Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, 
który ma pomóc ludziom „rozbudzić 
świadomość wagi Pisma Świętego dla 
naszego życia jako wierzących, począ-
wszy od jego rezonansu w liturgii, która 
umożliwia nam żywy i stały dialog z Bo-
giem".

Znaczenie ciszy w liturgii jest ważne, 
ponieważ sprzyjanie medytacji, pozwala 
by Słowo Boże było odbierane wew-
nątrz przez słuchacza.

1.

2.

Zgodnie z Wolą Ojca Świętego Franci-
szka obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa 
Bożego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach 
rocznych.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej pa-
rafii udostępniliśmy program do bezpłat-
nego rozliczenia podatku. Przypomina-
my, że nasza Fundacja poza działalnością 
charytatywną zajmuje się utrzymaniem 
zabytkowych obiektów znajdujących się 
na terenie naszej parafii.

Zgodnie z decyzją Jego Eminencji Kard. 
Kazimierz Nycz dzisiejsza niedziela jest 
dniem solidarności z Chorwacją. Po każ-
dej Mszy świętej zbieramy ofiary do pu-
szek na rzecz poszkodowanych w trzę-
sieniu ziemi w Chorwacji.

Zapraszamy na rekolekcje BIBLIA O FI-
NANSACH, które odbędą się on-line       
w sobotę 30 stycznia br. Podczas re-
kolekcji będzie można poznać zasady 
Bożej ekonomii i zapisać się na kurs fi-
nansowy, aby nauczyć się zarządzać 
finansami po Bożemu. W naszej parafii 
kursy finansowe organizowane są od 
kilku lat. W tym roku ze względu na pan-
demię kurs będzie prowadzony on-line    
w piątki o godz. 19.00 począwszy od od 
5 lutego br. 

3.

5.

4.

6.

−

−

−

Więcej informacji o tematyce rekolekcji i 
kursie finansowym oraz jak się  zapisać 
znajduje się za stronie parafii i para-
fialnym profilu Facebook.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 25 stycznia, święto 
nawrócenia św. Pawła Apostoła, 
we wtorek, 26 stycznia, wspomnienie 
św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów,
w czwartek, 28 stycznia, wspomnienie 
św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Dokto-
ra Kościoła. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.

http://www.parafiawilanow.pl
http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.parafiawilanow.pl
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