KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Adwentu – 19 grudnia 2021 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym
kościele będzie odprawiona tylko o godz.
7.00 rano. Wszystkich parafian zapraszamy na Pasterkę o północy. Zachęcamy do
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i
prosimy o urządzenie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane
są w zakrystii i kancelarii parafialnej.
5. W tym roku, ze względu na obostrzenia
sanitarne związane z pandemią, nie będzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą
chęć przyjęcia księdza w swoim domu.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie
w czasie pracy kancelarii parafialnej lub
drogą e-mailową.

3. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane
będą w następujących godzinach: 8.30.,
10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy
dzień świat nie będzie Mszy św. o godz.
7.00. i 20.00. W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. sprawowane będą o godzinie 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
4. Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim dniu roku sprawowana jest Msza św.
za zmarłych z naszej parafii, jak również
wszystkich pochowanych na naszym
cmentarzu w ostatnim roku. W tym roku
Mszę św. za naszych zmarłych sprawować będziemy w czwartek, 31 grudnia

6. Piąta, Nocna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy, w intencji "powstrzymania aborcji" odbędzie się z piątku,
31 grudnia na sobotę, 1 stycznia. Adoracja rozpocznie się o godz. 19.00., a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy
parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii i
facebooku.
7. Opłatki i sianko na stół wigilijny można nabyć przed kościołem, po każdej Mszy św.
Można również nabyć kalendarz ze zdjęciami z naszej parafii.
8. Zapraszamy przed dzwonnicę na kiermasz owoców i soków, który będzie trwał
do godz. 14.00.

Drodzy Czytelnicy "Klimatów św. Anny",
W nadchodzącym dniu Bożego Narodzenia pragniemy razem z Wami przeżywać radość, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Niech pokój, miłość i dobro będą obecne w Waszych rodzinach, a Boża łaska niech przenika i przemienia Wasze codzienne sprawy i troski.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja.
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Adwent przypomina, że
całe nasze życie jest
oczekiwaniem.
Oczekiwanie towarzyszy nam przez całe życie.
Najpierw czekamy na szkołę, na wakacje, potem na dorosłość, na powrót kogoś bliskiego, na
miłość, na dzieci, na rozwiązanie problemów, na
święta, na wieczność...
W Adwencie oczekujemy na przyjście Jezusa.
To oczekiwanie jest źródłem radości, ale przygotowanie do Bożego Narodzenia polega jednak na pokucie, dlatego kolor szat liturgicznych
jest fioletowy. Upływ czasu odmierzają, po kolei
zapalane, świece na wieńcu adwentowym.
Wierni uczestniczący w mszach roratnich, ku
czci Najświętszej Maryi Panny, na co dzień widzą biały kolor szat liturgicznych. Zamiast zapalonych świec na wieńcu adwentowym, zapaloną
świecę roratnią – jest ona biała, ozdobiona białą
lub niebieską wstążką ponieważ symbolizuje
Maryję, która poprzedziła przyjście Jezusa tak,
jak jutrzenka poprzedza świt. Msza roratnia zazwyczaj rozpoczyna się przed wschodem słońca.
Adwent nie ma charakteru pokutnego jak Wielki
Post, tyko radosny, ale ma być dla nas czasem
nawrócenia i pokuty, ponieważ postawa pokory
jest niezbędna, aby być otwartym na Boga i Jego dary.
Dzieci czekają na prezenty, a dorośli? Prezenty
przygotowują. W ferworze przygotowań do świąt
czasami zapominamy, że Bóg też pragnie nas
obdarować? Jaki dar (prezent) przygotował dla
nas w tym roku? Czy zauważymy ten dar? Czy
go przyjmiemy? Czy będziemy wdzięczni?
Zdarzają się tzw. prezenty nietrafione. Jednak
nie w przypadku Boga, bo On wie czego naprawdę potrzebujemy. Niestety my sami tego często nie wiemy, dlatego często oczekujemy czegoś innego i jesteśmy rozczarowani Bożymi
darami.

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)

Aby przyjąć dar trzeba mieć puste ręce. Wypuśćmy zatem to, czego kurczowo się trzymamy, aby Bóg mógł w naszych rękach złożyć
Swoje dary.
Elżbieta Wrotek

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

RORATY

codziennie o godz. 7.00

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

CZWARTEK w godz.

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis-
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L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić
Mi 5, 1-4a
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
Czytanie z Księgi proroka Micheasza: Tak przez ofiarę ciała Je-zusa Chrystusa raz na
mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze zawsze.
jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjOto słowo Boże
dzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czaAKLAMACJA
su, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reŁk 1, 38
szta braci Jego powróci do synów Izraela.
Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
w majestacie imienia Pana, Boga swego. według słowa twego.
osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie pokojem.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę
winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej
prawicy, † nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
* daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.

Łk 1, 39-45
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Oto słowo Pańskie

Hbr 10, 5-10
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EWANGELIA

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia:
Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały
się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju
księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę
Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i
nie podobały się Tobie», choć składane są
zgodnie z Prawem.

W Klimatach:

12.12.2021 - 9.01.2021
Módlmy się
o pokój na naszych granicach
i w kraju oraz za rządzących,
aby na modlitwie szukali
pomocy w podejmowaniu
mądrych i dobrych decyzji.

KOMENTARZ
Tajemnica wcielenia, jest jedną z tych
prawd wiary, która stała się dla nas zanadto oczywista. Oswoiliśmy się z dzieciątkiem Bogiem-człowiekiem leżącym w żłobie. A przecież jest to wydarzenie, które
zmieniło porządek jaki był znany od początków dziejów ludzkości.
Nieśmiało zapowiada tę prawdę prorok
Micheasz, który mówi, że ma się narodzić
w Izraelu Ten, który będzie nim włada
w imieniu Boga, o którym pisze: „pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. Nikt ze współczesnych Prorokowi słuchaczy nie rozumiał w pełni znaczenia
tych słów, gdyż oddzielenia Stwórcy od
stworzenia, było wpisane w każdą z dróg,
na których człowiek próbował odnaleźć
Boga. Zbytnie spoufalanie się z Bogiem
było karane śmiercią.
W Chrystusie zostaje zburzony mur
odgradzający dwie rzeczywistości nadprzyrodzoną i doczesną. Jezus łączy je
w sobie, ustanawiając nowy porządek.
Dlatego nie wystarczy już składanie ofiar,
ale potrzeba relacji posłuszeństwa, którą
będzie przeniknięta cała nasza codzienność. Tak, aby w zwykłych sprawach,
spotkaniach i obowiązkach usłyszeć Słowo Żywego Boga i dostrzec jego pełną
miłości obecność.
Ks. Maciej Czapliński
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Wiara i rozum.

Spotkanie umacniające w wierze.

Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio (Wiara i rozum) została ogłoszona 14 września 1998 r. "Wiara i rozum - pisze autor - są jak dwa
skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Papież wskazuje na relacje między wiarą a rozumem z punktu widzenia
Kościoła i podkreśla, że nie muszą one się wzajemnie zwalczać, ale uzupełniać.

Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję jest przykładem spotkania, którego
celem było umocnienie i pogłębienie wiary. W czasie spotkania z Maryją,
Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. My
również spotykamy ludzi, dzięki którym przybliżamy się do Boga lub mamy
okazję dać im świadectwo naszej wiary, którym umacniamy wiarę tych,
których spotykamy.

II. CREDO UT INTELLEGAM

«Mądrość wie i rozumie
wszystko» (Mdr 9, 11)

Takie spotkania są możliwe, gdy jesteśmy otwarci na Boga i Jego działanie w nas - wtedy otwieramy się też na drugiego człowieka. Warto pamiętać
takie spotkania umacniające naszą wiarę, warto do nich doprowadzać i dziękować Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została
umocniona.
Spotkanie Maryi i Elżbiety pozwala dostrzec, że istnieją pewne warunki,
których spełnienie może pomóc w dążeniu do tego, by kontakt z drugim
człowiekiem był wzajemnym umocnieniem w wierze Jakie?
"Starożytni mistrzowie duchowości zalecali,
aby każdy chrześcijanin, który pragnie wzrastać w wierze, każdego dnia spotkał się
z człowiekiem wiary, rozmawiał z nim i by ich
dialog toczył się ku wspólnemu zbudowaniu.
Psychologia religii uzasadnia to zalecenie, zauważając, że wiara uzewnętrzniana w słowach lub gestach pogłębia się i ugruntowuje.
Sami przekonujemy się o tym, gdy wzrusza
nas niespodziewane doświadczenie, że inni
wierzą tak samo, że przeżywają podobne trudności i w podobny sposób doświadczają
działania Boga w ich życiu. Zapewne takie
odczucia towarzyszyły nam, gdy wraz z tłumem anonimowych, a przecież bliskich ludzi,
wsłuchiwaliśmy się w słowa wiary, głoszone
przez Jana Pawła II [..]. Tak więc starożytne
zalecenie wydaje się być wciąż aktualne. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że rzeczywistość jest inna. Niezmiernie rzadko tematem naszych rozmów są kwestie wiary. Niestety twierdzenie, że religia jest prywatną
sprawą każdego człowieka, tak głęboko zapadło w naszą świadomość, iż te tematy nie
są podejmowane nawet w najbliższej rodzinie.
W niektórych środowiskach rozpoczęcie rozmowy o Bogu, jest nawet uważane za fanatyzm, brak tolerancji, a przynajmniej za zachowanie nietaktowne. Nawet jeśli nie musimy
obawiać się tych ideologicznych naleciałości
w mentalności ludzi, których spotykamy, rozmowa na tematy religijne przysparza niemałych trudności.

Znalezienie właściwego
człowieka
Spotkanie Maryi i Elżbiety [w scenie Nawiedzenia ukazuje], że istnieją pewne warunki,
których spełnienie może pomóc w dążeniu do
tego, by kontakt z drugim człowiekiem był
wzajemnym umocnieniem w wierze. Tuż po
zwiastowaniu, ,,Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry, do pewnego miasta
w pokoleniu Judy” (Łk 1, 39), aby odwiedzić
swą krewną, Elżbietę. Ewangelista podkreśla
czasową bliskość tych dwóch wydarzeń. Maryja, przyjąwszy wolę Boga, kryła w swoim
sercu tajemnicę cudownego spotkania z Nim,
którego owocem było poczęcie się w Niej nowego życia. Z pewnością też pragnęła podzielić się tym doświadczeniem z innymi.
2

Do kogo jednak miała pójść, jeśli nawet najbliższy jej sercu Józef nie był w stanie zrozumieć tego, co się dokonało? Pamiętała, że
podczas zwiastowania Archanioł wspomniał
Elżbietę, jako tę, w której życiu również w sposób niezwykły działa Bóg. A więc Maryja
mogła się spodziewać, że nikt tak jak Elżbieta
Jej nie zrozumie. Z nią mogła podzielić się dobrą wieścią, bo łączyła je z jednej strony ta
sama radość oczekiwania na potomstwo,
z drugiej zaś podobne doświadczenie tajemniczego działania Boga. Bóg sam, przez swego
Posłańca, wskazał Maryi osobę, która mogła
dzielić Jej przeżycia wiary. To pierwszy, podstawowy warunek ubogacającego spotkania: znalezienie właściwego człowieka.

Delikatność i życzliwość
otwierające na Ducha Świętego
Maryja ,,weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 40). Dom, to nie tylko
budynek, ale przede wszystkim miejsce przeżywania codzienności, ze wszystkim, co ona
niesie. Dlatego wejście do czyjegoś domu
wiąże się z wnikaniem w jego świat, a nawet
w jego intymność. Potrzeba wielkiej delikatności, aby przekroczenie progu nie oznaczało
brutalnego wtargnięcia. Maryja nie była intruzem. Elżbieta mogła być tego pewna od pierwszej chwili, od pierwszego słowa pozdrowienia. Pozdrowienie ma zasadnicze znaczenie
dla przebiegu całego spotkania. Ono nie tylko
wyraża uczucia, z jakimi stajemy przed drugim
człowiekiem, ale także tworzy atmosferę życzliwości, w której człowiek ufnie otwiera się,
albo niepokoju, który zamyka w lęku. Ewangelista nie zapisał słów Maryi. Prawdopodobnie nie słowa były tu najważniejsze. Najistotniejsze było doświadczenie działania Ducha
Świętego, które przekazała Elżbiecie samą
swą obecnością, i które ta odebrała tak wyraźnie, że ,,poruszyło się z radości dzieciątko
w jej łonie” (por. Łk 1, 44). To drugi warunek:
delikatność we wchodzeniu w świat drugiego człowieka oraz umiejętność tworzenia atmosfery życzliwości, która otwiera
serca i umysły na działanie Ducha Świętego.

Odczytywanie słów i wydarzeń
w świetle wiary
i pokora wobec wiary
drugiego człowieka
Wiedziona wewnętrznym doznaniem, Elżbieta interpretuje całe wydarzenie i to, co sama odczuwa w duchu wiary. Wpierw odkrywa, kim naprawdę jest jej młoda Krewna, która stoi przed nią: „Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc
Twojego łona” (Łk 1, 42). W tych słowach wyraża pochwałę Maryi, ale jest to pochwała
płynąca z wiary w Jej Boże wybranie i wyjątkową misję, którą ma do spełnienia jako jedyna na świecie kobieta. Potem Elżbieta
uznaje z pokorą, że to, czego Maryja doświadczyła od Boga, przerasta jej własne doświadczenie. Właśnie dzięki pokorze poznała,
że choć Maryja przychodzi do niej ze swą
młodzieńczą radością i troską, to jednak ona
została ubogacona obecnością Jej i Dziecka,
które nosi pod sercem. Postawa Elżbiety
odsłania dwa kolejne warunki owocnego
spotkania: umiejętność odczytywania słów
i wydarzeń w świetle wiary oraz pokorę
wobec wiary drugiego człowieka.
Również Maryja została ubogacona podczas nawiedzenia Elżbiety. Z jej ust usłyszała
bowiem słowa wypowiedziane z Bożego natchnienia: ,,Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana” (Łk 1, 45). To zdanie było dla Maryi potwierdzeniem słuszności decyzji podjętej wobec Bożego wezwania. A było to potwierdzenie wysnute nie z ludzkich kalkulacji, ale oparte na wspólnym przeżywaniu wiary. Z pewnością było to cenne wsparcie na przyszłe życie w cieniu Bożych planów.
Święta Bożego Narodzenia przynoszą okazję do wielu spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Oby były budujące dla naszej wiary.
ks. Paweł Ptasznik
Przedruk artykułu
Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu
Jana Pawła II w Rzymie
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16. Już w Piśmie Świętym znajdujemy zaska
kująco trafne intuicje, które ukazują, jak głębo
ka jest więź między poznaniem wiary a pozna
niem rozumowym. Potwierdzają to przede
wszystkim Księgi mądrościowe. Wolna od
uprzedzeń lektura tych stronic Pisma uświada
mia nam bardzo wyraźnie, że w tekstach tych
zawarta jest nie tylko wiara Izraela, ale także
dorobek cywilizacyjny nie istniejących już kult
ur. Wydaje się, że na mocy jakiegoś szczegól
nego zamysłu słyszymy tu znowu głos Egiptu i
Mezopotamii oraz że pewne wspólne elementy
kultur starożytnego Wschodu wracają do życia
na tych stronicach, bogatych w niezwykle głę
bokie intuicje.
[..] świat biblijny wniósł do wielkiego skarbca
teorii poznania swój oryginalny wkład. Na
czym on polega? Cechą wyróżniającą tekst
biblijny jest przeświadczenie, że LVWQLHMH JáĊ
ERND L QLHUR]HUZDOQD MHGQRĞü PLĊG]\ SR
]QDQLHP UR]XPRZ\P D SR]QDQLHP ZLDU\
Świat i to, co w nim zachodzi, a także historia i
różne doświadczenia w życiu narodu to rze
czywistości, które należy postrzegać, anali
zować i oceniać przy pomocy środków właści
wych rozumowi, tak jednak, aby wiara nie zo
stała wyłączona z tego procesu. Wiara wkra
cza nie po to, by pozbawić rozum autonomii
albo ograniczyć przestrzeń jego działania, lecz
po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że
w tych wydarzeniach objawia się i działa Bóg
Izraela. Dogłębne poznanie świata i dziejo
wych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli
człowiek nie wyznaje zarazem wiary w Boga,
który w nich działa. :LDUD Z\RVWU]D ZHZQĊ
WU]Q\Z]URNLRWZLHUDXP\Vá SR]ZDODMąF PX
GRVWU]HF Z VWUXPLHQLX Z\GDU]HĔ F]\QQą
REHFQRĞü 2SDWU]QRĞFL Znamienne są tu
słowa z Księgi Przysłów: «Serce człowieka
obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki» (16,
9). Znaczy to, że człowiek dzięki światłu rozu
mu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją
przemierzyć szybko, uniknąć przeszkód i do
trzeć do celu, jeśli szczerym sercem uznaje, że
jego poszukiwanie jest wpisane w horyzont
wiary. Nie można zatem rozdzielać wiary i ro
zumu nie pozbawiając człowieka możności
właściwego poznania samego siebie, świata i
Boga.
17. Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek ry
walizacji między rozumem a wiarą: rzeczy
wistości te wzajemnie się przenikają, każda
zaś ma własną przestrzeń, w której się realizu
je. W tym kierunku prowadzi nas znów Księga
Przysłów, której autor woła: «Chwałą Bożą
rzecz taić, chwałą królów rzecz bada—» (25,
2). Między Bogiem a człowiekiem choć każdy
przebywa w swoim własnym świecie istnieje
jedyna w swoim rodza-ju więź wzajemności.
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:%RJX ]QDMGXMH VLĊSRF]ąWHN ZV]\VWNLFK U]H «Nabywaj mądrości, nabywaj
F]\ Z1LPPLHV]NDSHáQLD WDMHPQLF\LWR VWD
rozwagi» (Prz 4, 5)
QRZL-HJR FKZDáĊF]áRZLHN PD ]DGDQLHED
GDüUR]XPHPSUDZGĊ LQD W\PSROHJD MHJR
21. W rozumieniu Starego Testamentu poznaJRGQRĞü
nie nie opiera się wyłącznie na uważnej obser 0RĪHP\ ]DWHP SRZLHG]LHü ĪH VZRLPL wacji człowieka, świata i historii, ale zakłada
SU]HP\ĞOHQLDPL ,]UDHO ]GRáDá RWZRU]\ü UR]X istnienie pewnej nieodzownej więzi z wiarą i
PRZL GURJĊ NX WDMHPQLF\ ']LĊNL 2EMDZLHQLX z treścią Objawienia. Tutaj kryją się wyzwania,
%RĪHPX PyJáEDGDüJáĊELQ\ GR NWyU\FKEH] które naród wybrany musiał podjąć i na które
VNXWHF]QLH SUyERZDáGRWU]HüUR]XPHP 2SLH odpowiedział. Zastanawiając się nad swoją
UDMąFVLĊQD WHMJáĊEV]HMIRUPLH SR]QDQLDQD kondycją, ukazywany w Biblii człowiek odkrył,
UyG Z\EUDQ\ SRMąá ĪH UR]XP PXVL SU]HVWU]H że potrafi zrozumieć samego siebie tylko jako
JDü SHZQ\FK SRGVWDZRZ\FK ]DVDG DE\ MDN «byt w relacji»: w relacji z sobą, z narodem, ze
QDMOHSLHMZ\UDĪDüVZRMąQDWXUĊ3LHUZV]D ]D światem i z Bogiem. To otwarcie się na tajeVDGD SROHJD QD X]QDQLX IDNWX ĪH OXG]NLH mnicę, ukazaną mu przez Objawienie, stało
SR]QDQLH MHVW QLHXVWDQQą ZĊGUyZNą GUXJD się dlań ostatecznie źródłem prawdziwego poZ\UDĪD ĞZLDGRPRĞüLĪ QD WĊ GURJĊQLHPRĪH znania, które pozwoliło jego rozumowi wniknąć
ZHMĞü F]áRZLHN S\V]Q\ NWyU\ PQLHPD ĪH w przestrzeń nieskończoności i zyskać dzięki
ZV]\VWNR ]DZG]LĊF]D ZáDVQ\PRVLąJQLĊFLRP temu nowe, niespodziewane dotąd możliwości
WU]HFLD]DVDGD RSLHUD VLĊQD ©ERMDĨQL%RĪHMª rozumienia.
NWyUDNDĪH UR]XPRZLX]QDüQLF]\P QLHRJUDQL 22. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian
F]RQąWUDQVFHQGHQFMĊ %RJDD]DUD]HP-HJR św. Paweł pomaga nam wyraźniej dostrzec,
RSDWU]QRĞFLRZą PLáRĞü ZNLHURZDQLX ĞZLDWHP jak wnikliwa jest refleksja podjęta w Księgach
*G\F]áRZLHN QLHSU]HVWU]HJDW\FK ]DVDG QD mądrościowych. Posługując się językiem poUDĪD VLĊQD QLHSRZRG]HQLHLPRĪH RVWDWHF]QLH tocznym, Apostoł przeprowadza filozoficzny
]QDOHĨüVLĊZV\WXDFML©JáXSFDª:HGáXJ %LEOLL wywód, w którym wyraża głęboką prawdę:
WHJR URG]DMXJáXSRWDQLHVLH ]VREą ]DJURĪHQLH obserwacja «oczyma umysłu» rzeczywistości
GODĪ\FLD *áXSLHFERZLHP áXG]LVLĊ ĪH SRVLD stworzonej może doprowadzić do poznania
GD UR]OHJáą ZLHG]Ċ DOH Z U]HF]\ZLVWRĞFL QLH Boga. Poprzez stworzenia daje On bowiem
rozumowi wyobrażenie o swojej «potędze» i
SRWUDIL VNXSLü XZDJL QD VSUDZDFK LVWRWQ\FK
«Boskości» (por. Rz 1, 20). Wyraża się w tym
1LHSR]ZDODPX WR ]DSURZDG]LüáDGX ZH ZáD
uznanie, że rozum ludzki posiada zdolność,
VQ\P XP\ĞOH SRU3U]  DQLSU]\MąüZáDĞ
która zdaje się nieledwie przekraczać jego
FLZHMSRVWDZ\ZREHFVDPHJR VLHELH LQDMEOLĪ
własne naturalne ograniczenia: nie tylko nie
V]HJRRWRF]HQLD *G\ZUHV]FLH SRVXZD VLĊGR jest zamknięta w sferze poznania zmysłoweVWZLHUG]HQLD ĪH ©%RJD QLH PDª SRU 3V  go, potrafi bowiem poddać je krytycznej refle>@ XMDZQLD]FDáNRZLWąMDVQRĞFLą MDN]QL ksji, ale analizując dane zmysłowe może też
NRPD MHVW MHJR ZLHG]D LMDNGDOHNR PX MHV]F]H dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek
GR SHáQHMSUDZG\ RU]HF]DFKRLFKSRFKRG]H wszelka postrzegalna rzeczywistość. Językiem
QLX L SU]H]QDF]HQLX -HĪHOL F]áRZLHN PLPR filozoficznym można by powiedzieć, że ten doVZHM LQWHOLJHQFML QLH SRWUDIL UR]SR]QDü %RJD niosły tekst Pawłowy potwierdza, iż człowiek
MDNR 6WZyUF\ ZV]\VWNLHJR WR SU]\F]\Qą MHVW posiada zdolność pojmowania metafizyczneQLH W\OH EUDN ZáDĞFLZ\FK ĞURGNyZ FR UDF]HM go.
SU]HV]NRG\ Z]QLHVLRQH SU]H]MHJR ZROQąZROĊ
Według Apostoła, na mocy pierwotnego zamyLJU]HFK
słu stwórczego rozum miał być wyposażony
:WHMSHUVSHNW\ZLH QDOHĪ\ GRZDUWRĞFLR
w zdolność swobodnego przekraczania granic
ZDüUR]XP QLHWU]HED JR MHGQDN SU]HFHQLDü doświadczenia zmysłowego i docierania do
:LHG]D SU]H]QLHJR]GRE\WDPRĪH ERZLHP
najgłębszego źródła wszystkiego: do Stwórcy.
E\üSUDZG]LZD DOH]\VNXMHSHáQH]QDF]HQLH W następstwie nieposłuszeństwa, przez które
W\ONRZyZF]DV MHĞOLMHMWUHĞü]RVWDMHZSLVDQD człowiek postanowił nadać sobie całkowitą i
ZV]HUV]\NRQWHNVW ZLDU\ ©3DQ NLHUXMHNURND absolutną autonomię w stosunku do Tego, któPLF]áRZLHND MDNĪHE\F]áRZLHN SRMąáZáDVQą ry go stworzył, utracił tę zdolność sięgania roGURJĊ"ª 3U]   'ODWHJRZHGOH6WDUHJR zumem do Boga Stwórcy.
7HVWDPHQWX ZLDUDXZDOQLDUR]XP SRQLHZDĪ
SR]ZDODPX GRWU]HüZVSRVyE ]JRGQ\ ]MHJR 23. Stosunek chrześcijanina do filozofii wymaZáDVQ\PL]DVDGDPLGR SU]HGPLRWX SR]QDQLD L ga zatem wnikliwego rozeznania. Z Nowego
ZSLVDü JR ZyZ QDMZ\ĪV]\SRU]ąGHN U]HF]\ Testamentu, a zwłaszcza z Listów Pawłowych
wyłania się bardzo wyraźnie jedna prawda:
ZNWyU\P ZV]\VWNR ]\VNXMHVHQV-HGQ\P VáR
przeciwstawienie między «mądrością tego
ZHP F]áRZLHN SU]\ SRPRF\ UR]XPX GRFLHUD
świata» a mądrością Bożą objawioną w JezuGR SUDZG\SRQLHZDĪ RĞZLHFRQ\SU]H]ZLDUĊ
sie Chrystusie. Głębia objawionej mądrości roRGNU\ZDJáĊERNLVHQV ZV]\VWNLFK U]HF]\D
zrywa ciasny krąg schematów myślowych, do
ZV]F]HJyOQRĞFLZáDVQHJR LVWQLHQLD 6áXV]QLH których przywykliśmy, a które absolutnie nie są
]DWHPDXWRUĞZLĊW\ GRVWU]HJDĨUyGáR SUDZG]L w stanie należycie jej wyrazić.
ZHJR SR]QDQLD ZáDĞQLHZERMDĨQL%RĪHM
Cd. w następnym numerze Klimatów
©3RGVWDZąZLHG]\ MHVW ERMDĨĔ 3DĔVNDª 3U]
Fragmenty Encykliki JPII Fides et ratio
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Wiara i rozum.

Spotkanie umacniające w wierze.

Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio (Wiara i rozum) została ogłoszona 14 września 1998 r. "Wiara i rozum - pisze autor - są jak dwa
skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Papież wskazuje na relacje między wiarą a rozumem z punktu widzenia
Kościoła i podkreśla, że nie muszą one się wzajemnie zwalczać, ale uzupełniać.

Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję jest przykładem spotkania, którego
celem było umocnienie i pogłębienie wiary. W czasie spotkania z Maryją,
Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. My
również spotykamy ludzi, dzięki którym przybliżamy się do Boga lub mamy
okazję dać im świadectwo naszej wiary, którym umacniamy wiarę tych,
których spotykamy.
Takie spotkania są możliwe, gdy jesteśmy otwarci na Boga i Jego działanie w nas - wtedy otwieramy się też na drugiego człowieka. Warto pamiętać
takie spotkania umacniające naszą wiarę, warto do nich doprowadzać i dziękować Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została
umocniona.
Spotkanie Maryi i Elżbiety pozwala dostrzec, że istnieją pewne warunki,
których spełnienie może pomóc w dążeniu do tego, by kontakt z drugim
człowiekiem był wzajemnym umocnieniem w wierze Jakie?
"Starożytni mistrzowie duchowości zalecali,
aby każdy chrześcijanin, który pragnie wzrastać w wierze, każdego dnia spotkał się
z człowiekiem wiary, rozmawiał z nim i by ich
dialog toczył się ku wspólnemu zbudowaniu.
Psychologia religii uzasadnia to zalecenie, zauważając, że wiara uzewnętrzniana w słowach lub gestach pogłębia się i ugruntowuje.
Sami przekonujemy się o tym, gdy wzrusza
nas niespodziewane doświadczenie, że inni
wierzą tak samo, że przeżywają podobne trudności i w podobny sposób doświadczają
działania Boga w ich życiu. Zapewne takie
odczucia towarzyszyły nam, gdy wraz z tłumem anonimowych, a przecież bliskich ludzi,
wsłuchiwaliśmy się w słowa wiary, głoszone
przez Jana Pawła II [..]. Tak więc starożytne
zalecenie wydaje się być wciąż aktualne. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że rzeczywistość jest inna. Niezmiernie rzadko tematem naszych rozmów są kwestie wiary. Niestety twierdzenie, że religia jest prywatną
sprawą każdego człowieka, tak głęboko zapadło w naszą świadomość, iż te tematy nie
są podejmowane nawet w najbliższej rodzinie.
W niektórych środowiskach rozpoczęcie rozmowy o Bogu, jest nawet uważane za fanatyzm, brak tolerancji, a przynajmniej za zachowanie nietaktowne. Nawet jeśli nie musimy
obawiać się tych ideologicznych naleciałości
w mentalności ludzi, których spotykamy, rozmowa na tematy religijne przysparza niemałych trudności.

Znalezienie właściwego
człowieka
Spotkanie Maryi i Elżbiety [w scenie Nawiedzenia ukazuje], że istnieją pewne warunki,
których spełnienie może pomóc w dążeniu do
tego, by kontakt z drugim człowiekiem był
wzajemnym umocnieniem w wierze. Tuż po
zwiastowaniu, ,,Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry, do pewnego miasta
w pokoleniu Judy” (Łk 1, 39), aby odwiedzić
swą krewną, Elżbietę. Ewangelista podkreśla
czasową bliskość tych dwóch wydarzeń. Maryja, przyjąwszy wolę Boga, kryła w swoim
sercu tajemnicę cudownego spotkania z Nim,
którego owocem było poczęcie się w Niej nowego życia. Z pewnością też pragnęła podzielić się tym doświadczeniem z innymi.
2

Do kogo jednak miała pójść, jeśli nawet najbliższy jej sercu Józef nie był w stanie zrozumieć tego, co się dokonało? Pamiętała, że
podczas zwiastowania Archanioł wspomniał
Elżbietę, jako tę, w której życiu również w sposób niezwykły działa Bóg. A więc Maryja
mogła się spodziewać, że nikt tak jak Elżbieta
Jej nie zrozumie. Z nią mogła podzielić się dobrą wieścią, bo łączyła je z jednej strony ta
sama radość oczekiwania na potomstwo,
z drugiej zaś podobne doświadczenie tajemniczego działania Boga. Bóg sam, przez swego
Posłańca, wskazał Maryi osobę, która mogła
dzielić Jej przeżycia wiary. To pierwszy, podstawowy warunek ubogacającego spotkania: znalezienie właściwego człowieka.

Delikatność i życzliwość
otwierające na Ducha Świętego
Maryja ,,weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 40). Dom, to nie tylko
budynek, ale przede wszystkim miejsce przeżywania codzienności, ze wszystkim, co ona
niesie. Dlatego wejście do czyjegoś domu
wiąże się z wnikaniem w jego świat, a nawet
w jego intymność. Potrzeba wielkiej delikatności, aby przekroczenie progu nie oznaczało
brutalnego wtargnięcia. Maryja nie była intruzem. Elżbieta mogła być tego pewna od pierwszej chwili, od pierwszego słowa pozdrowienia. Pozdrowienie ma zasadnicze znaczenie
dla przebiegu całego spotkania. Ono nie tylko
wyraża uczucia, z jakimi stajemy przed drugim
człowiekiem, ale także tworzy atmosferę życzliwości, w której człowiek ufnie otwiera się,
albo niepokoju, który zamyka w lęku. Ewangelista nie zapisał słów Maryi. Prawdopodobnie nie słowa były tu najważniejsze. Najistotniejsze było doświadczenie działania Ducha
Świętego, które przekazała Elżbiecie samą
swą obecnością, i które ta odebrała tak wyraźnie, że ,,poruszyło się z radości dzieciątko
w jej łonie” (por. Łk 1, 44). To drugi warunek:
delikatność we wchodzeniu w świat drugiego człowieka oraz umiejętność tworzenia atmosfery życzliwości, która otwiera
serca i umysły na działanie Ducha Świętego.

:%RJX]QDMGXMHVLĊSRF]ąWHNZV]\VWNLFKU]H «Nabywaj mądrości, nabywaj
F]\Z1LPPLHV]NDSHáQLDWDMHPQLF\LWRVWD
rozwagi» (Prz 4, 5)
«Mądrość wie i rozumie
QRZL-HJRFKZDáĊF]áRZLHNPD]DGDQLHED
wszystko» (Mdr 9, 11) GDüUR]XPHPSUDZGĊLQDW\PSROHJDMHJR 21. W rozumieniu Starego Testamentu poznaJRGQRĞü
nie nie opiera się wyłącznie na uważnej obser16. Już w Piśmie Świętym znajdujemy zaska  0RĪHP\ ]DWHP SRZLHG]LHü ĪH VZRLPL wacji człowieka, świata i historii, ale zakłada
kująco trafne intuicje, które ukazują, jak głębo SU]HP\ĞOHQLDPL ,]UDHO ]GRáDá RWZRU]\ü UR]X istnienie pewnej nieodzownej więzi z wiarą i
ka jest więź między poznaniem wiary a pozna PRZL GURJĊ NX WDMHPQLF\ ']LĊNL 2EMDZLHQLX z treścią Objawienia. Tutaj kryją się wyzwania,
niem rozumowym. Potwierdzają to przede %RĪHPXPyJáEDGDüJáĊELQ\GRNWyU\FKEH] które naród wybrany musiał podjąć i na które
wszystkim Księgi mądrościowe. Wolna od VNXWHF]QLHSUyERZDáGRWU]HüUR]XPHP2SLH odpowiedział. Zastanawiając się nad swoją
uprzedzeń lektura tych stronic Pisma uświada UDMąFVLĊQDWHMJáĊEV]HMIRUPLHSR]QDQLDQD kondycją, ukazywany w Biblii człowiek odkrył,
mia nam bardzo wyraźnie, że w tekstach tych UyG Z\EUDQ\ SRMąá ĪH UR]XP PXVL SU]HVWU]H że potrafi zrozumieć samego siebie tylko jako
zawarta jest nie tylko wiara Izraela, ale także JDü SHZQ\FK SRGVWDZRZ\FK ]DVDG DE\ MDN «byt w relacji»: w relacji z sobą, z narodem, ze
dorobek cywilizacyjny nie istniejących już kult QDMOHSLHMZ\UDĪDüVZRMąQDWXUĊ3LHUZV]D]D światem i z Bogiem. To otwarcie się na tajeur. Wydaje się, że na mocy jakiegoś szczegól VDGD SROHJD QD X]QDQLX IDNWX ĪH OXG]NLH mnicę, ukazaną mu przez Objawienie, stało
nego zamysłu słyszymy tu znowu głos Egiptu i SR]QDQLH MHVW QLHXVWDQQą ZĊGUyZNą GUXJD się dlań ostatecznie źródłem prawdziwego poMezopotamii oraz że pewne wspólne elementy Z\UDĪDĞZLDGRPRĞüLĪQDWĊGURJĊQLHPRĪH znania, które pozwoliło jego rozumowi wniknąć
kultur starożytnego Wschodu wracają do życia ZHMĞü F]áRZLHN S\V]Q\ NWyU\ PQLHPD ĪH w przestrzeń nieskończoności i zyskać dzięki
temu nowe, niespodziewane dotąd możliwości
na tych stronicach, bogatych w niezwykle głę ZV]\VWNR]DZG]LĊF]DZáDVQ\PRVLąJQLĊFLRP
rozumienia.
WU]HFLD]DVDGDRSLHUDVLĊQD©ERMDĨQL%RĪHMª
bokie intuicje.
NWyUDNDĪHUR]XPRZLX]QDüQLF]\PQLHRJUDQL 22. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian
[..] świat biblijny wniósł do wielkiego skarbca F]RQąWUDQVFHQGHQFMĊ%RJDD]DUD]HP-HJR św. Paweł pomaga nam wyraźniej dostrzec,
teorii poznania swój oryginalny wkład. Na RSDWU]QRĞFLRZąPLáRĞüZNLHURZDQLXĞZLDWHP jak wnikliwa jest refleksja podjęta w Księgach
czym on polega? Cechą wyróżniającą tekst
mądrościowych. Posługując się językiem pobiblijny jest przeświadczenie, że LVWQLHMH JáĊ *G\F]áRZLHNQLHSU]HVWU]HJDW\FK]DVDGQD tocznym, Apostoł przeprowadza filozoficzny
ERND L QLHUR]HUZDOQD MHGQRĞü PLĊG]\ SR UDĪDVLĊQDQLHSRZRG]HQLHLPRĪHRVWDWHF]QLH wywód, w którym wyraża głęboką prawdę:
]QDQLHP UR]XPRZ\P D SR]QDQLHP ZLDU\ ]QDOHĨüVLĊZV\WXDFML©JáXSFDª:HGáXJ%LEOLL obserwacja «oczyma umysłu» rzeczywistości
Świat i to, co w nim zachodzi, a także historia i WHJRURG]DMXJáXSRWDQLHVLH]VREą]DJURĪHQLH stworzonej może doprowadzić do poznania
różne doświadczenia w życiu narodu to rze GODĪ\FLD*áXSLHFERZLHPáXG]LVLĊĪHSRVLD Boga. Poprzez stworzenia daje On bowiem
czywistości, które należy postrzegać, anali GD UR]OHJáą ZLHG]Ċ DOH Z U]HF]\ZLVWRĞFL QLH rozumowi wyobrażenie o swojej «potędze» i
zować i oceniać przy pomocy środków właści SRWUDIL VNXSLü XZDJL QD VSUDZDFK LVWRWQ\FK «Boskości» (por. Rz 1, 20). Wyraża się w tym
wych rozumowi, tak jednak, aby wiara nie zo 1LHSR]ZDODPXWR]DSURZDG]LüáDGXZHZáD uznanie, że rozum ludzki posiada zdolność,
VQ\PXP\ĞOH SRU3U] DQLSU]\MąüZáDĞ
stała wyłączona z tego procesu. Wiara wkra
która zdaje się nieledwie przekraczać jego
FLZHMSRVWDZ\ZREHFVDPHJRVLHELHLQDMEOLĪ
własne naturalne ograniczenia: nie tylko nie
cza nie po to, by pozbawić rozum autonomii
V]HJRRWRF]HQLD*G\ZUHV]FLHSRVXZDVLĊGR jest zamknięta w sferze poznania zmysłowealbo ograniczyć przestrzeń jego działania, lecz
VWZLHUG]HQLD ĪH ©%RJD QLH PDª SRU 3V  go, potrafi bowiem poddać je krytycznej reflepo to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że 
>@ XMDZQLD]FDáNRZLWąMDVQRĞFLąMDN]QL ksji, ale analizując dane zmysłowe może też
w tych wydarzeniach objawia się i działa Bóg
NRPDMHVWMHJRZLHG]DLMDNGDOHNRPXMHV]F]H
Izraela. Dogłębne poznanie świata i dziejo GRSHáQHMSUDZG\RU]HF]DFKRLFKSRFKRG]H dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek
wych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli QLX L SU]H]QDF]HQLX -HĪHOL F]áRZLHN PLPR wszelka postrzegalna rzeczywistość. Językiem
człowiek nie wyznaje zarazem wiary w Boga, VZHM LQWHOLJHQFML QLH SRWUDIL UR]SR]QDü %RJD filozoficznym można by powiedzieć, że ten doktóry w nich działa. :LDUD Z\RVWU]D ZHZQĊ MDNR 6WZyUF\ ZV]\VWNLHJR WR SU]\F]\Qą MHVW niosły tekst Pawłowy potwierdza, iż człowiek
WU]Q\Z]URNLRWZLHUDXP\VáSR]ZDODMąFPX QLH W\OH EUDN ZáDĞFLZ\FK ĞURGNyZ FR UDF]HM posiada zdolność pojmowania metafizyczneGRVWU]HF Z VWUXPLHQLX Z\GDU]HĔ F]\QQą SU]HV]NRG\Z]QLHVLRQHSU]H]MHJRZROQąZROĊ go.
REHFQRĞü 2SDWU]QRĞFL Znamienne są tu LJU]HFK
Według Apostoła, na mocy pierwotnego zamysłowa z Księgi Przysłów: «Serce człowieka
słu stwórczego rozum miał być wyposażony
obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki» (16, :WHMSHUVSHNW\ZLHQDOHĪ\GRZDUWRĞFLR
w zdolność swobodnego przekraczania granic
9). Znaczy to, że człowiek dzięki światłu rozu ZDüUR]XPQLHWU]HEDJRMHGQDNSU]HFHQLDü doświadczenia zmysłowego i docierania do
najgłębszego źródła wszystkiego: do Stwórcy.
mu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją :LHG]DSU]H]QLHJR]GRE\WDPRĪHERZLHP
przemierzyć szybko, uniknąć przeszkód i do E\üSUDZG]LZDDOH]\VNXMHSHáQH]QDF]HQLH W następstwie nieposłuszeństwa, przez które
trzeć do celu, jeśli szczerym sercem uznaje, że W\ONRZyZF]DVMHĞOLMHMWUHĞü]RVWDMHZSLVDQD człowiek postanowił nadać sobie całkowitą i
jego poszukiwanie jest wpisane w horyzont ZV]HUV]\NRQWHNVWZLDU\©3DQNLHUXMHNURND absolutną autonomię w stosunku do Tego, któwiary. Nie można zatem rozdzielać wiary i ro PLF]áRZLHNDMDNĪHE\F]áRZLHNSRMąáZáDVQą ry go stworzył, utracił tę zdolność sięgania rozumu nie pozbawiając człowieka możności GURJĊ"ª 3U] 'ODWHJRZHGOH6WDUHJR zumem do Boga Stwórcy.
właściwego poznania samego siebie, świata i 7HVWDPHQWXZLDUDXZDOQLDUR]XPSRQLHZDĪ 23. Stosunek chrześcijanina do filozofii wymaSR]ZDODPXGRWU]HüZVSRVyE]JRGQ\]MHJR
Boga.
ZáDVQ\PL]DVDGDPLGRSU]HGPLRWXSR]QDQLDL ga zatem wnikliwego rozeznania. Z Nowego
17. Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek ry ZSLVDüJRZyZQDMZ\ĪV]\SRU]ąGHNU]HF]\ Testamentu, a zwłaszcza z Listów Pawłowych
walizacji między rozumem a wiarą: rzeczy ZNWyU\PZV]\VWNR]\VNXMHVHQV-HGQ\PVáR wyłania się bardzo wyraźnie jedna prawda:
wistości te wzajemnie się przenikają, każda ZHPF]áRZLHNSU]\SRPRF\UR]XPXGRFLHUD przeciwstawienie między «mądrością tego
zaś ma własną przestrzeń, w której się realizu GRSUDZG\SRQLHZDĪRĞZLHFRQ\SU]H]ZLDUĊ świata» a mądrością Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie. Głębia objawionej mądrości roje. W tym kierunku prowadzi nas znów Księga RGNU\ZDJáĊERNLVHQVZV]\VWNLFKU]HF]\D
zrywa ciasny krąg schematów myślowych, do
Przysłów, której autor woła: «Chwałą Bożą ZV]F]HJyOQRĞFLZáDVQHJRLVWQLHQLD6áXV]QLH
których przywykliśmy, a które absolutnie nie są
rzecz taić, chwałą królów rzecz bada—» (25, ]DWHPDXWRUĞZLĊW\GRVWU]HJDĨUyGáRSUDZG]L w stanie należycie jej wyrazić.
2). Między Bogiema człowiekiem choć każdy ZHJRSR]QDQLDZáDĞQLHZERMDĨQL%RĪHM
Cd. w następnym numerze Klimatów
przebywa w swoim własnym świecie istnieje ©3RGVWDZąZLHG]\MHVWERMDĨĔ3DĔVNDª 3U]
Fragmenty Encykliki JPII Fides et ratio
SRU6\U 
jedyna w swoim rodza-ju więź wzajemności. 

II. CREDO UT INTELLEGAM

Odczytywanie słów i wydarzeń
w świetle wiary
i pokora wobec wiary
drugiego człowieka
Wiedziona wewnętrznym doznaniem, Elżbieta interpretuje całe wydarzenie i to, co sama odczuwa w duchu wiary. Wpierw odkrywa, kim naprawdę jest jej młoda Krewna, która stoi przed nią: „Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc
Twojego łona” (Łk 1, 42). W tych słowach wyraża pochwałę Maryi, ale jest to pochwała
płynąca z wiary w Jej Boże wybranie i wyjątkową misję, którą ma do spełnienia jako jedyna na świecie kobieta. Potem Elżbieta
uznaje z pokorą, że to, czego Maryja doświadczyła od Boga, przerasta jej własne doświadczenie. Właśnie dzięki pokorze poznała,
że choć Maryja przychodzi do niej ze swą
młodzieńczą radością i troską, to jednak ona
została ubogacona obecnością Jej i Dziecka,
które nosi pod sercem. Postawa Elżbiety
odsłania dwa kolejne warunki owocnego
spotkania: umiejętność odczytywania słów
i wydarzeń w świetle wiary oraz pokorę
wobec wiary drugiego człowieka.
Również Maryja została ubogacona podczas nawiedzenia Elżbiety. Z jej ust usłyszała
bowiem słowa wypowiedziane z Bożego natchnienia: ,,Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana” (Łk 1, 45). To zdanie było dla Maryi potwierdzeniem słuszności decyzji podjętej wobec Bożego wezwania. A było to potwierdzenie wysnute nie z ludzkich kalkulacji, ale oparte na wspólnym przeżywaniu wiary. Z pewnością było to cenne wsparcie na przyszłe życie w cieniu Bożych planów.
Święta Bożego Narodzenia przynoszą okazję do wielu spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Oby były budujące dla naszej wiary.
ks. Paweł Ptasznik
Przedruk artykułu
Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu
Jana Pawła II w Rzymie
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Adwentu – 19 grudnia 2021 r.
1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym
kościele będzie odprawiona tylko o godz.
7.00 rano. Wszystkich parafian zapraszamy na Pasterkę o północy. Zachęcamy do
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i
prosimy o urządzenie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane
są w zakrystii i kancelarii parafialnej.
5. W tym roku, ze względu na obostrzenia
sanitarne związane z pandemią, nie będzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą
chęć przyjęcia księdza w swoim domu.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie
w czasie pracy kancelarii parafialnej lub
drogą e-mailową.

3. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane
będą w następujących godzinach: 8.30.,
10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy
dzień świat nie będzie Mszy św. o godz.
7.00. i 20.00. W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. sprawowane będą o godzinie 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
4. Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim dniu roku sprawowana jest Msza św.
za zmarłych z naszej parafii, jak również
wszystkich pochowanych na naszym
cmentarzu w ostatnim roku. W tym roku
Mszę św. za naszych zmarłych sprawować będziemy w czwartek, 31 grudnia

6. Piąta, Nocna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy, w intencji "powstrzymania aborcji" odbędzie się z piątku,
31 grudnia na sobotę, 1 stycznia. Adoracja rozpocznie się o godz. 19.00., a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy
parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii i
facebooku.
7. Opłatki i sianko na stół wigilijny można nabyć przed kościołem, po każdej Mszy św.
Można również nabyć kalendarz ze zdjęciami z naszej parafii.
8. Zapraszamy przed dzwonnicę na kiermasz owoców i soków, który będzie trwał
do godz. 14.00.

Drodzy Czytelnicy "Klimatów św. Anny",
W nadchodzącym dniu Bożego Narodzenia pragniemy razem z Wami przeżywać radość, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Niech pokój, miłość i dobro będą obecne w Waszych rodzinach, a Boża łaska niech przenika i przemienia Wasze codzienne sprawy i troski.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja.
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Adwent przypomina, że
całe nasze życie jest
oczekiwaniem.
Oczekiwanie towarzyszy nam przez całe życie.
Najpierw czekamy na szkołę, na wakacje, potem na dorosłość, na powrót kogoś bliskiego, na
miłość, na dzieci, na rozwiązanie problemów, na
święta, na wieczność...
W Adwencie oczekujemy na przyjście Jezusa.
To oczekiwanie jest źródłem radości, ale przygotowanie do Bożego Narodzenia polega jednak na pokucie, dlatego kolor szat liturgicznych
jest fioletowy. Upływ czasu odmierzają, po kolei
zapalane, świece na wieńcu adwentowym.
Wierni uczestniczący w mszach roratnich, ku
czci Najświętszej Maryi Panny, na co dzień widzą biały kolor szat liturgicznych. Zamiast zapalonych świec na wieńcu adwentowym, zapaloną
świecę roratnią – jest ona biała, ozdobiona białą
lub niebieską wstążką ponieważ symbolizuje
Maryję, która poprzedziła przyjście Jezusa tak,
jak jutrzenka poprzedza świt. Msza roratnia zazwyczaj rozpoczyna się przed wschodem słońca.
Adwent nie ma charakteru pokutnego jak Wielki
Post, tyko radosny, ale ma być dla nas czasem
nawrócenia i pokuty, ponieważ postawa pokory
jest niezbędna, aby być otwartym na Boga i Jego dary.
Dzieci czekają na prezenty, a dorośli? Prezenty
przygotowują. W ferworze przygotowań do świąt
czasami zapominamy, że Bóg też pragnie nas
obdarować? Jaki dar (prezent) przygotował dla
nas w tym roku? Czy zauważymy ten dar? Czy
go przyjmiemy? Czy będziemy wdzięczni?
Zdarzają się tzw. prezenty nietrafione. Jednak
nie w przypadku Boga, bo On wie czego naprawdę potrzebujemy. Niestety my sami tego często nie wiemy, dlatego często oczekujemy czegoś innego i jesteśmy rozczarowani Bożymi
darami.

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)

Aby przyjąć dar trzeba mieć puste ręce. Wypuśćmy zatem to, czego kurczowo się trzymamy, aby Bóg mógł w naszych rękach złożyć
Swoje dary.
Elżbieta Wrotek

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

RORATY

codziennie o godz. 7.00

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

CZWARTEK w godz.

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis-
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L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić
Mi 5, 1-4a
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
Czytanie z Księgi proroka Micheasza: Tak przez ofiarę ciała Je-zusa Chrystusa raz na
mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze zawsze.
jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjOto słowo Boże
dzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czaAKLAMACJA
su, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reŁk 1, 38
szta braci Jego powróci do synów Izraela.
Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
w majestacie imienia Pana, Boga swego. według słowa twego.
osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie pokojem.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę
winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej
prawicy, † nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
* daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.

Łk 1, 39-45
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Oto słowo Pańskie

Hbr 10, 5-10
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EWANGELIA

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia:
Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały
się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju
księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę
Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i
nie podobały się Tobie», choć składane są
zgodnie z Prawem.

W Klimatach:

12.12.2021 - 9.01.2021
Módlmy się
o pokój na naszych granicac
i w kraju oraz za rządzących,
aby na modlitwie szukali
pomocy w podejmowaniu
mądrych i dobrych decyzji.

KOMENTARZ
Tajemnica wcielenia, jest jedną z tych
prawd wiary, która stała się dla nas zanadto oczywista. Oswoiliśmy się z dzieciątkiem Bogiem-człowiekiem leżącym w żłobie. A przecież jest to wydarzenie, które
zmieniło porządek jaki był znany od początków dziejów ludzkości.
Nieśmiało zapowiada tę prawdę prorok
Micheasz, który mówi, że ma się narodzić
w Izraelu Ten, który będzie nim włada
w imieniu Boga, o którym pisze: „pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. Nikt ze współczesnych Prorokowi słuchaczy nie rozumiał w pełni znaczenia
tych słów, gdyż oddzielenia Stwórcy od
stworzenia, było wpisane w każdą z dróg,
na których człowiek próbował odnaleźć
Boga. Zbytnie spoufalanie się z Bogiem
było karane śmiercią.
W Chrystusie zostaje zburzony mur
odgradzający dwie rzeczywistości nadprzyrodzoną i doczesną. Jezus łączy je
w sobie, ustanawiając nowy porządek.
Dlatego nie wystarczy już składanie ofiar,
ale potrzeba relacji posłuszeństwa, którą
będzie przeniknięta cała nasza codzienność. Tak, aby w zwykłych sprawach,
spotkaniach i obowiązkach usłyszeć Słowo Żywego Boga i dostrzec jego pełną
miłości obecność.
Ks. Maciej Czapliński
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