
Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym 
kościele będzie odprawiona tylko o godz. 
7.00 rano. Wszystkich parafian zaprasza-
my na Pasterkę o północy. Zachęcamy do 
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i 
prosimy o urządzenie tradycyjnej wiecze-
rzy wigilijnej.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodze-
nia, 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 gru-
dnia, Msze św. sprawowane będą o go-
dzinie 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. 

Tradycyjnie w naszym kościele, w osta-
tnim 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 sprawo-
wać będziemy w czwartek, 31 grudnia        
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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

 1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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K O M E N T A R Z
   Tajemnica wcielenia, jest jedną z tych 
prawd wiary, która stała się dla nas zana-
dto oczywista. Oswoiliśmy się z dzieciąt-
kiem Bogiem-człowiekiem leżącym w żło-
bie. A przecież jest to wydarzenie, które 
zmieniło porządek jaki był znany od po-
czątków 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: „pocho-
dzenie Jego od początku, od dni wieczno-
ści”. Nikt ze współczesnych Prorokowi słu-
chaczy 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 nad-
przyrodzoną 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 codzien-
ność. Tak, aby w zwykłych sprawach, 
spotkaniach i obowiązkach usłyszeć Sło-
wo Żywego Boga i dostrzec jego pełną 
miłości obecność.    

o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane
są w zakrystii i kancelarii parafialnej.

W tym roku, ze względu na obostrzenia 
sanitarne związane z pandemią, nie bę-
dzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpa-
sterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą 
chęć przyjęcia księdza w swoim domu. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie         
w czasie pracy kancelarii parafialnej lub 
drogą e-mailową.

Piąta, Nocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy, w intencji "powstrzy-
mania aborcji" odbędzie się z piątku,         
31 grudnia na sobotę, 1 stycznia. Adora-
cja rozpocznie się o godz. 19.00., a zakoń-
czy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy 
parafian do modlitwy, w dogodnej dla sie-
bie porze. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej naszej parafii i 
facebooku. 

Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Można również nabyć kalendarz ze zdję-
ciami z naszej parafii.

Zapraszamy przed dzwonnicę na kier-
masz owoców i soków, który będzie trwał 
do godz. 14.00.

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mi 5, 1-4a

Czytanie z Księgi proroka Micheasza: Tak 
mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze 
jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyj-
dzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izra-
elu, a pochodzenie Jego od początku, od dni 
wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do cza-
su, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy re-
szta braci Jego powróci do synów Izraela. 
Powstanie on i paść będzie mocą Pańską,       
w majestacie imienia Pana, Boga swego. 
osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potę-
gę 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.

CZWARTEK w godz.  

4. 7.

8.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wo-
lę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić 
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 
przez ofiarę ciała Je-zusa Chrystusa raz na 
zawsze.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Łk 1, 38

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego.

EWANGELIA  
Łk 1, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z po-
śpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi 
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdro-
wiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdro-
wienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej ło-
nie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 
ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosła-
wiona jesteś między niewiastami i błogosła-
wiony 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 ra-
dości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona 
jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Jej od Pana».

Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 10, 5-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: 
Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofia-
ry ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś cia-
ło; 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, da-
rów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i 
nie podobały się Tobie», choć składane są 
zgodnie z Prawem. 

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.

Adwent przypomina, że 
całe nasze życie jest 

oczekiwaniem.
Oczekiwanie towarzyszy nam przez całe życie. 
Najpierw czekamy na szkołę, na wakacje, po-
tem 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 przy-
gotowanie do Bożego Narodzenia polega je-
dnak 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 wi-
dzą biały kolor szat liturgicznych. Zamiast zapa-
lonych 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 za-
zwyczaj rozpoczyna się przed wschodem słoń-
ca. 
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 Je-
go 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 napra-
wdę potrzebujemy. Niestety my sami tego czę-
sto nie wiemy, dlatego często oczekujemy cze-
goś innego i jesteśmy rozczarowani Bożymi 
darami.
Aby przyjąć dar trzeba mieć puste ręce. Wy-
puśćmy zatem to, czego kurczowo się trzyma-
my, aby Bóg mógł w naszych rękach złożyć 
Swoje dary.

Elżbieta Wrotek

2.

Drodzy Czytelnicy "Klimatów św. Anny",
W nadchodzącym dniu Bożego Narodzenia pragniemy razem z Wami prze-
żywać radość, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Niech pokój, miłość i dobro będą obecne w Waszych rodzinach, a Boża ła-
ska niech przenika i przemienia Wasze codzienne sprawy i troski.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja.
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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.    

2

Odczytywanie słów i wydarzeń 
w świetle wiary 

i pokora wobec wiary 
drugiego człowieka

Wiedziona wewnętrznym doznaniem, Elż-
bieta interpretuje całe wydarzenie i to, co sa-
ma odczuwa w duchu wiary. Wpierw odkry-
wa, kim naprawdę jest jej młoda Krewna, któ-
ra stoi przed nią: „Błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami, i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona” (Łk 1, 42). W tych słowach wy-
raża pochwałę Maryi, ale jest to pochwała 
płynąca z wiary w Jej Boże wybranie i wyją-
tkową misję, którą ma do spełnienia jako je-
dyna na świecie kobieta. Potem Elżbieta 
uznaje z pokorą, że to, czego Maryja doś-
wiadczyła od Boga, przerasta jej własne doś-
wiadczenie. 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 pod-
czas nawiedzenia Elżbiety. Z jej ust usłyszała 
bowiem słowa wypowiedziane z Bożego nat-
chnienia: ,,Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana” (Łk 1, 45). To zdanie było dla Maryi po-
twierdzeniem słuszności decyzji podjętej wo-
bec Bożego wezwania. A było to potwierdze-
nie wysnute nie z ludzkich kalkulacji, ale opa-
rte na wspólnym przeżywaniu wiary. Z pew-
nością było to cenne wsparcie na przyszłe ży-
cie w cieniu Bożych planów.

    Święta Bożego Narodzenia przynoszą oka-
zję do wielu spotkań w gronie rodziny, przyja-
ciół, znajomych. Oby były budujące dla na-
szej wiary.

ks. Paweł Ptasznik

Przedruk  artykułu 
Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu 

Jana Pawła II w Rzymie 

   "Starożytni mistrzowie duchowości zalecali, 
aby każdy chrześcijanin, który pragnie wzra-
stać 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, za-
uważając, że wiara uzewnętrzniana w sło-
wach lub gestach pogłębia się i ugruntowuje. 
Sami przekonujemy się o tym, gdy wzrusza 
nas niespodziewane doświadczenie, że inni 
wierzą tak samo, że przeżywają podobne tru-
dności i w podobny sposób doświadczają 
działania Boga w ich życiu. Zapewne takie 
odczucia towarzyszyły nam, gdy wraz z tłu-
mem anonimowych, a przecież bliskich ludzi, 
wsłuchiwaliśmy się w słowa wiary, głoszone 
przez Jana Pawła II [..]. Tak więc starożytne 
zalecenie wydaje się być wciąż aktualne. Zda-
jemy sobie jednak sprawę z tego, że rzeczy-
wistość jest inna. Niezmiernie rzadko tema-
tem naszych rozmów są kwestie wiary. Nie-
stety twierdzenie, że religia jest prywatną 
sprawą każdego człowieka, tak głęboko za-
padło w naszą świadomość, iż te tematy nie 
są podejmowane nawet w najbliższej rodzinie. 
W niektórych środowiskach rozpoczęcie roz-
mowy o Bogu, jest nawet uważane za fanat-
yzm, brak tolerancji, a przynajmniej za zacho-
wanie nietaktowne. Nawet jeśli nie musimy 
obawiać się tych ideologicznych naleciałości 
w mentalności ludzi, których spotykamy, roz-
mowa na tematy religijne przysparza niema-
łych trudności.

Znalezienie właściwego 
człowieka

   Spotkanie Maryi i Elżbiety [w scenie Nawie-
dzenia 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. Ma-
ryja, przyjąwszy wolę Boga, kryła w swoim 
sercu tajemnicę cudownego spotkania z Nim, 
którego owocem było poczęcie się w Niej no-
wego życia. Z pewnością też pragnęła podzie-
lić się tym doświadczeniem z innymi.  

Adwent 2021
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. 

Wiara i rozum.

II. CREDO UT INTELLEGAM
«Mądrość wie i rozumie

 wszystko» (Mdr 9, 11)

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 istnieje gğň-
boka i nierozerwalna jednoŜĺ miňdzy po-
znaniem rozumowym a poznaniem wiary.
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. Wiara wyostrza wewnň-
trzny wzrok i otwiera umysğ, pozwalajŃc mu 
dostrzec w strumieniu wydarzeŒ czynnŃ 
obecnoŜĺ OpatrznoŜci. 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. 

«Nabywaj mądrości, nabywaj
 rozwagi» (Prz 4, 5)

21. W rozumieniu Starego Testamentu pozna-
nie nie opiera się wyłącznie na uważnej obser-
wacji człowieka, świata i historii, ale zakłada 
istnienie pewnej nieodzownej więzi z wiarą i     
z treścią Objawienia. Tutaj kryją się wyzwania, 
które naród wybrany musiał podjąć i na które 
odpowiedział. Zastanawiając się nad swoją 
kondycją, ukazywany w Biblii człowiek odkrył, 
że potrafi zrozumieć samego siebie tylko jako 
«byt w relacji»: w relacji z sobą, z narodem, ze 
światem i z Bogiem. To otwarcie się na taje-
mnicę, ukazaną mu przez Objawienie, stało 
się dlań ostatecznie źródłem prawdziwego po-
znania, które pozwoliło jego rozumowi wniknąć 
w przestrzeń nieskończoności i zyskać dzięki 
temu nowe, niespodziewane dotąd możliwości 
rozumienia.
22. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian 
św. Paweł pomaga nam wyraźniej dostrzec, 
jak wnikliwa jest refleksja podjęta w Księgach 
mądrościowych. Posługując się językiem po-
tocznym, Apostoł przeprowadza filozoficzny 
wywód, w którym wyraża głęboką prawdę: 
obserwacja «oczyma umysłu» rzeczywistości 
stworzonej może doprowadzić do poznania 
Boga. Poprzez stworzenia daje On bowiem 
rozumowi wyobrażenie o swojej «potędze» i 
«Boskości» (por. Rz 1, 20). Wyraża się w tym 
uznanie, że rozum ludzki posiada zdolność, 
która zdaje się nieledwie przekraczać jego 
własne naturalne ograniczenia: nie tylko nie 
jest zamknięta w sferze poznania zmysłowe-
go, potrafi bowiem poddać je krytycznej refle-
ksji, ale analizując dane zmysłowe może też 
dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek 
wszelka postrzegalna rzeczywistość. Językiem 
filozoficznym można by powiedzieć, że ten do-
niosły tekst Pawłowy potwierdza, iż człowiek 
posiada zdolność pojmowania metafizyczne-
go.
Według Apostoła, na mocy pierwotnego zamy-
słu stwórczego rozum miał być wyposażony      
w zdolność swobodnego przekraczania granic 
doświadczenia zmysłowego i docierania do 
najgłębszego źródła wszystkiego: do Stwórcy. 
W następstwie nieposłuszeństwa, przez które 
człowiek postanowił nadać sobie całkowitą i 
absolutną autonomię w stosunku do Tego, któ-
ry go stworzył, utracił tę zdolność sięgania ro-
zumem do Boga Stwórcy.
23. Stosunek chrześcijanina do filozofii wyma-
ga zatem wnikliwego rozeznania. Z Nowego 
Testamentu, a zwłaszcza z Listów Pawłowych 
wyłania się bardzo wyraźnie jedna prawda: 
przeciwstawienie między «mądrością tego 
świata» a mądrością Bożą objawioną w Jezu-
sie Chrystusie. Głębia objawionej mądrości ro-
zrywa ciasny krąg schematów myślowych, do 
których przywykliśmy, a które absolutnie nie są 
w stanie należycie jej wyrazić.

Cd. w następnym numerze Klimatów
Fragmenty Encykliki JPII Fides et ratio

Spotkanie umacniające w wierze.
   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 działa-
nie w nas - wtedy otwieramy się też na drugiego człowieka. Warto pamiętać 
takie spotkania umacniające naszą wiarę, warto do nich doprowadzać i dzię-
kować 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?

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

Delikatność i życzliwość 
otwierające na Ducha Świętego

    Maryja ,,weszła do domu Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 40). Dom, to nie tylko 
budynek, ale przede wszystkim miejsce prze-
żywania 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 delikatno-
ści, aby przekroczenie progu nie oznaczało 
brutalnego wtargnięcia. Maryja nie była intru-
zem. Elżbieta mogła być tego pewna od pier-
wszej chwili, od pierwszego słowa pozdrowie-
nia. Pozdrowienie ma zasadnicze znaczenie 
dla przebiegu całego spotkania. Ono nie tylko 
wyraża uczucia, z jakimi stajemy przed drugim 
człowiekiem, ale także tworzy atmosferę ży-
czliwości, w której człowiek ufnie otwiera się, 
albo niepokoju, który zamyka w lęku. Ewan-
gelista nie zapisał słów Maryi. Prawdopodo-
bnie nie słowa były tu najważniejsze. Najisto-
tniejsze było doświadczenie działania Ducha 
Świętego, które przekazała Elżbiecie samą 
swą obecnością, i które ta odebrała tak wyraź-
nie, że ,,poruszyło się z radości dzieciątko        
w jej łonie” (por. Łk 1, 44). To drugi warunek: 
delikatność we wchodzeniu w świat dru-
giego człowieka oraz umiejętność tworze-
nia atmosfery życzliwości, która otwiera 
serca i umysły na działanie Ducha Świę-
tego.

W Bogu znajduje siň poczŃtek wszystkich rze-
czy, w Nim mieszka peğnia tajemnicy i to sta-
nowi Jego chwağň; czğowiek ma zadanie ba-
daĺ rozumem prawdň i na tym polega jego 
godnoŜĺ.
18. MoŨemy zatem powiedzieĺ, Ũe swoimi 
przemyŜleniami Izrael zdoğağ otworzyĺ rozu-
mowi drogň ku tajemnicy. Dziňki Objawieniu 
BoŨemu m·gğ badaĺ gğňbiny, do kt·rych bez-
skutecznie pr·bowağ dotrzeĺ rozumem. Opie-
rajŃc siň na tej gğňbszej formie poznania, na-
r·d wybrany pojŃğ, Ũe rozum musi przestrze-
gaĺ pewnych podstawowych zasad, aby jak 
najlepiej wyraŨaĺ swojŃ naturň. Pierwsza za-
sada polega na uznaniu faktu, Ũe ludzkie 
poznanie jest nieustannŃ wňdr·wkŃ; druga 
wyraŨa ŜwiadomoŜĺ, iŨ na tň drogň nie moŨe 
wejŜĺ czğowiek pyszny, kt·ry mniema, Ũe 
wszystko zawdziňcza wğasnym osiŃgniňciom; 
trzecia zasada opiera siň na çbojaŦni BoŨejè, 
kt·ra kaŨe rozumowi uznaĺ niczym nieograni-
czonŃ transcendencjň Boga, a zarazem Jego 
opatrznoŜciowŃ miğoŜĺ w kierowaniu Ŝwiatem.
Gdy czğowiek nie przestrzega tych zasad, na-
raŨa siň na niepowodzenie i moŨe ostatecznie 
znaleŦĺ siň w sytuacji çgğupcaè. Wedğug Biblii 
tego rodzaju gğupota niesie z sobŃ zagroŨenie 
dla Ũycia. Gğupiec bowiem ğudzi siň, Ũe posia-
da rozlegğŃ wiedzň, ale w rzeczywistoŜci nie 
potrafi skupiĺ uwagi na sprawach istotnych. 
Nie pozwala mu to zaprowadziĺ ğadu we wğa-
snym umyŜle (por. Prz 1, 7) ani przyjŃĺ wğaŜ-
ciwej postawy wobec samego siebie i najbliŨ-
szego otoczenia. Gdy wreszcie posuwa siň do 
stwierdzenia, Ũe çBoga nie maè (por. Ps 14 
[13], 1), ujawnia z cağkowitŃ jasnoŜciŃ, jak zni-
koma jest jego wiedza i jak daleko mu jeszcze 
do peğnej prawdy o rzeczach, o ich pochodze-
niu i przeznaczeniu. JeŨeli czğowiek mimo 
swej inteligencji nie potrafi rozpoznaĺ Boga 
jako Stw·rcy wszystkiego, to przyczynŃ jest 
nie tyle brak wğaŜciwych Ŝrodk·w, co raczej 
przeszkody wzniesione przez jego wolnŃ wolň 
i grzech.
20. W tej perspektywie naleŨy dowartoŜcio-
waĺ rozum, nie trzeba go jednak przeceniaĺ. 
Wiedza przez niego zdobyta moŨe bowiem 
byĺ prawdziwa, ale zyskuje peğne znaczenie 
tylko w·wczas, jeŜli jej treŜĺ zostaje wpisana 
w szerszy kontekst wiary. çPan kieruje kroka-
mi czğowieka, jakŨeby czğowiek pojŃğ wğasnŃ 
drogň?è (Prz 20, 24). Dlatego wedle Starego 
Testamentu wiara uwalnia rozum, poniewaŨ 
pozwala mu dotrzeĺ w spos·b zgodny z jego 
wğasnymi zasadami do przedmiotu poznania i 
wpisaĺ go w ·w najwyŨszy porzŃdek rzeczy, 
w kt·rym wszystko zyskuje sens. Jednym sğo-
wem, czğowiek przy pomocy rozumu dociera 
do prawdy, poniewaŨ oŜwiecony przez wiarň 
odkrywa gğňboki sens wszystkich rzeczy, a       
w szczeg·lnoŜci wğasnego istnienia. Sğusznie 
zatem autor Ŝwiňty dostrzega Ŧr·dğo prawdzi-
wego poznania wğaŜnie w bojaŦni BoŨej: 
çPodstawŃ wiedzy jest bojaŦŒ PaŒskaè (Prz 
1, 7; por. Syr 1, 14).
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

2

Odczytywanie słów i wydarzeń 
w świetle wiary 

i pokora wobec wiary 
drugiego człowieka

Wiedziona wewnętrznym doznaniem, Elż-
bieta interpretuje całe wydarzenie i to, co sa-
ma odczuwa w duchu wiary. Wpierw odkry-
wa, kim naprawdę jest jej młoda Krewna, któ-
ra stoi przed nią: „Błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami, i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona” (Łk 1, 42). W tych słowach wy-
raża pochwałę Maryi, ale jest to pochwała 
płynąca z wiary w Jej Boże wybranie i wyją-
tkową misję, którą ma do spełnienia jako je-
dyna na świecie kobieta. Potem Elżbieta 
uznaje z pokorą, że to, czego Maryja doś-
wiadczyła od Boga, przerasta jej własne doś-
wiadczenie. 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 pod-
czas nawiedzenia Elżbiety. Z jej ust usłyszała 
bowiem słowa wypowiedziane z Bożego nat-
chnienia: ,,Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana” (Łk 1, 45). To zdanie było dla Maryi po-
twierdzeniem słuszności decyzji podjętej wo-
bec Bożego wezwania. A było to potwierdze-
nie wysnute nie z ludzkich kalkulacji, ale opa-
rte na wspólnym przeżywaniu wiary. Z pew-
nością było to cenne wsparcie na przyszłe ży-
cie w cieniu Bożych planów.

Święta Bożego Narodzenia przynoszą oka-
zję do wielu spotkań w gronie rodziny, przyja-
ciół, znajomych. Oby były budujące dla na-
szej wiary.

ks. Paweł Ptasznik

Przedruk artykułu 
Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu 

Jana Pawła II w Rzymie

"Starożytni mistrzowie duchowości zalecali, 
aby każdy chrześcijanin, który pragnie wzra-
stać 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, za-
uważając, że wiara uzewnętrzniana w sło-
wach lub gestach pogłębia się i ugruntowuje. 
Sami przekonujemy się o tym, gdy wzrusza 
nas niespodziewane doświadczenie, że inni 
wierzą tak samo, że przeżywają podobne tru-
dności i w podobny sposób doświadczają 
działania Boga w ich życiu. Zapewne takie 
odczucia towarzyszyły nam, gdy wraz z tłu-
mem anonimowych, a przecież bliskich ludzi, 
wsłuchiwaliśmy się w słowa wiary, głoszone 
przez Jana Pawła II [..]. Tak więc starożytne 
zalecenie wydaje się być wciąż aktualne. Zda-
jemy sobie jednak sprawę z tego, że rzeczy-
wistość jest inna. Niezmiernie rzadko tema-
tem naszych rozmów są kwestie wiary. Nie-
stety twierdzenie, że religia jest prywatną 
sprawą każdego człowieka, tak głęboko za-
padło w naszą świadomość, iż te tematy nie 
są podejmowane nawet w najbliższej rodzinie. 
W niektórych środowiskach rozpoczęcie roz-
mowy o Bogu, jest nawet uważane za fanat-
yzm, brak tolerancji, a przynajmniej za zacho-
wanie nietaktowne. Nawet jeśli nie musimy 
obawiać się tych ideologicznych naleciałości 
w mentalności ludzi, których spotykamy, roz-
mowa na tematy religijne przysparza niema-
łych trudności.

Znalezienie właściwego 
człowieka

Spotkanie Maryi i Elżbiety [w scenie Nawie-
dzenia 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. Ma-
ryja, przyjąwszy wolę Boga, kryła w swoim 
sercu tajemnicę cudownego spotkania z Nim, 
którego owocem było poczęcie się w Niej no-
wego życia. Z pewnością też pragnęła podzie-
lić się tym doświadczeniem z innymi.  

Adwent 2021
   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. 

Wiara i rozum.

II. CREDO UT INTELLEGAM
 «Mądrość wie i rozumie

 wszystko» (Mdr 9, 11)

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 istnieje gğň-
boka i nierozerwalna jednoŜĺ miňdzy po-
znaniem rozumowym a poznaniem wiary. 
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. Wiara wyostrza wewnň-
trzny wzrok i otwiera umysğ, pozwalajŃc mu 
dostrzec w strumieniu wydarzeŒ czynnŃ 
obecnoŜĺ OpatrznoŜci. 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.  

«Nabywaj mądrości, nabywaj
 rozwagi» (Prz 4, 5)

21. W rozumieniu Starego Testamentu pozna-
nie nie opiera się wyłącznie na uważnej obser-
wacji człowieka, świata i historii, ale zakłada
istnienie pewnej nieodzownej więzi z wiarą i
z treścią Objawienia. Tutaj kryją się wyzwania,
które naród wybrany musiał podjąć i na które
odpowiedział. Zastanawiając się nad swoją
kondycją, ukazywany w Biblii człowiek odkrył,
że potrafi zrozumieć samego siebie tylko jako
«byt w relacji»: w relacji z sobą, z narodem, ze
światem i z Bogiem. To otwarcie się na taje-
mnicę, ukazaną mu przez Objawienie, stało
się dlań ostatecznie źródłem prawdziwego po-
znania, które pozwoliło jego rozumowi wniknąć
w przestrzeń nieskończoności i zyskać dzięki
temu nowe, niespodziewane dotąd możliwości
rozumienia.
22. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian
św. Paweł pomaga nam wyraźniej dostrzec,
jak wnikliwa jest refleksja podjęta w Księgach
mądrościowych. Posługując się językiem po-
tocznym, Apostoł przeprowadza filozoficzny
wywód, w którym wyraża głęboką prawdę:
obserwacja «oczyma umysłu» rzeczywistości
stworzonej może doprowadzić do poznania
Boga. Poprzez stworzenia daje On bowiem
rozumowi wyobrażenie o swojej «potędze» i
«Boskości» (por. Rz 1, 20). Wyraża się w tym
uznanie, że rozum ludzki posiada zdolność,
która zdaje się nieledwie przekraczać jego
własne naturalne ograniczenia: nie tylko nie
jest zamknięta w sferze poznania zmysłowe-
go, potrafi bowiem poddać je krytycznej refle-
ksji, ale analizując dane zmysłowe może też
dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek
wszelka postrzegalna rzeczywistość. Językiem
filozoficznym można by powiedzieć, że ten do-
niosły tekst Pawłowy potwierdza, iż człowiek
posiada zdolność pojmowania metafizyczne-
go.
Według Apostoła, na mocy pierwotnego zamy-
słu stwórczego rozum miał być wyposażony      
w zdolność swobodnego przekraczania granic 
doświadczenia zmysłowego i docierania do 
najgłębszego źródła wszystkiego: do Stwórcy. 
W następstwie nieposłuszeństwa, przez które 
człowiek postanowił nadać sobie całkowitą i 
absolutną autonomię w stosunku do Tego, któ-
ry go stworzył, utracił tę zdolność sięgania ro-
zumem do Boga Stwórcy.
23. Stosunek chrześcijanina do filozofii wyma-
ga zatem wnikliwego rozeznania. Z Nowego
Testamentu, a zwłaszcza z Listów Pawłowych
wyłania się bardzo wyraźnie jedna prawda:
przeciwstawienie między «mądrością tego
świata» a mądrością Bożą objawioną w Jezu-
sie Chrystusie. Głębia objawionej mądrości ro-
zrywa ciasny krąg schematów myślowych, do
których przywykliśmy, a które absolutnie nie są
w stanie należycie jej wyrazić.

      Cd. w następnym numerze Klimatów
Fragmenty Encykliki JPII Fides et ratio

Spotkanie umacniające w wierze.
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 działa-

nie w nas - wtedy otwieramy się też na drugiego człowieka. Warto pamiętać 
takie spotkania umacniające naszą wiarę, warto do nich doprowadzać i dzię-
kować 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?

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

Delikatność i życzliwość 
otwierające na Ducha Świętego

Maryja ,,weszła do domu Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 40). Dom, to nie tylko 
budynek, ale przede wszystkim miejsce prze-
żywania 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 delikatno-
ści, aby przekroczenie progu nie oznaczało 
brutalnego wtargnięcia. Maryja nie była intru-
zem. Elżbieta mogła być tego pewna od pier-
wszej chwili, od pierwszego słowa pozdrowie-
nia. Pozdrowienie ma zasadnicze znaczenie 
dla przebiegu całego spotkania. Ono nie tylko 
wyraża uczucia, z jakimi stajemy przed drugim 
człowiekiem, ale także tworzy atmosferę ży-
czliwości, w której człowiek ufnie otwiera się, 
albo niepokoju, który zamyka w lęku. Ewan-
gelista nie zapisał słów Maryi. Prawdopodo-
bnie nie słowa były tu najważniejsze. Najisto-
tniejsze było doświadczenie działania Ducha 
Świętego, które przekazała Elżbiecie samą 
swą obecnością, i które ta odebrała tak wyraź-
nie, że ,,poruszyło się z radości dzieciątko        
w jej łonie” (por. Łk 1, 44). To drugi warunek: 
delikatność we wchodzeniu w świat dru-
giego człowieka oraz umiejętność tworze-
nia atmosfery życzliwości, która otwiera 
serca i umysły na działanie Ducha Świę-
tego.

W Bogu znajduje siň poczŃtek wszystkich rze-
czy, w Nim mieszka peğnia tajemnicy i to sta-
nowi Jego chwağň; czğowiek ma zadanie ba-
daĺ rozumem prawdň i na tym polega jego 
godnoŜĺ.
18. MoŨemy zatem powiedzieĺ, Ũe swoimi 
przemyŜleniami Izrael zdoğağ otworzyĺ rozu-
mowi drogň ku tajemnicy. Dziňki Objawieniu 
BoŨemu m·gğ badaĺ gğňbiny, do kt·rych bez-
skutecznie pr·bowağ dotrzeĺ rozumem. Opie-
rajŃc siň na tej gğňbszej formie poznania, na-
r·d wybrany pojŃğ, Ũe rozum musi przestrze-
gaĺ pewnych podstawowych zasad, aby jak 
najlepiej wyraŨaĺ swojŃ naturň. Pierwsza za-
sada polega na uznaniu faktu, Ũe ludzkie 
poznanie jest nieustannŃ wňdr·wkŃ; druga 
wyraŨa ŜwiadomoŜĺ, iŨ na tň drogň nie moŨe 
wejŜĺ czğowiek pyszny, kt·ry mniema, Ũe 
wszystko zawdziňcza wğasnym osiŃgniňciom; 
trzecia zasada opiera siň na çbojaŦni BoŨejè, 
kt·ra kaŨe rozumowi uznaĺ niczym nieograni-
czonŃ transcendencjň Boga, a zarazem Jego 
opatrznoŜciowŃ miğoŜĺ w kierowaniu Ŝwiatem.
Gdy czğowiek nie przestrzega tych zasad, na-
raŨa siň na niepowodzenie i moŨe ostatecznie 
znaleŦĺ siň w sytuacji çgğupcaè. Wedğug Biblii 
tego rodzaju gğupota niesie z sobŃ zagroŨenie 
dla Ũycia. Gğupiec bowiem ğudzi siň, Ũe posia-
da rozlegğŃ wiedzň, ale w rzeczywistoŜci nie 
potrafi skupiĺ uwagi na sprawach istotnych. 
Nie pozwala mu to zaprowadziĺ ğadu we wğa-
snym umyŜle (por. Prz 1, 7) ani przyjŃĺ wğaŜ-
ciwej postawy wobec samego siebie i najbliŨ-
szego otoczenia. Gdy wreszcie posuwa siň do 
stwierdzenia, Ũe çBoga nie maè (por. Ps 14 
[13], 1), ujawnia z cağkowitŃ jasnoŜciŃ, jak zni-
koma jest jego wiedza i jak daleko mu jeszcze 
do peğnej prawdy o rzeczach, o ich pochodze-
niu i przeznaczeniu. JeŨeli czğowiek mimo 
swej inteligencji nie potrafi rozpoznaĺ Boga 
jako Stw·rcy wszystkiego, to przyczynŃ jest 
nie tyle brak wğaŜciwych Ŝrodk·w, co raczej 
przeszkody wzniesione przez jego wolnŃ wolň 
i grzech.
20. W tej perspektywie naleŨy dowartoŜcio-
waĺ rozum, nie trzeba go jednak przeceniaĺ. 
Wiedza przez niego zdobyta moŨe bowiem 
byĺ prawdziwa, ale zyskuje peğne znaczenie 
tylko w·wczas, jeŜli jej treŜĺ zostaje wpisana 
w szerszy kontekst wiary. çPan kieruje kroka-
mi czğowieka, jakŨeby czğowiek pojŃğ wğasnŃ 
drogň?è (Prz 20, 24). Dlatego wedle Starego 
Testamentu wiara uwalnia rozum, poniewaŨ 
pozwala mu dotrzeĺ w spos·b zgodny z jego 
wğasnymi zasadami do przedmiotu poznania i 
wpisaĺ go w ·w najwyŨszy porzŃdek rzeczy, 
w kt·rym wszystko zyskuje sens. Jednym sğo-
wem, czğowiek przy pomocy rozumu dociera 
do prawdy, poniewaŨ oŜwiecony przez wiarň 
odkrywa gğňboki sens wszystkich rzeczy, a       
w szczeg·lnoŜci wğasnego istnienia. Sğusznie 
zatem autor Ŝwiňty dostrzega Ŧr·dğo prawdzi-
wego poznania wğaŜnie w bojaŦni BoŨej: 
çPodstawŃ wiedzy jest bojaŦŒ PaŒskaè (Prz 
1, 7; por. Syr 1, 14).

 3



          
     

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym 
kościele będzie odprawiona tylko o godz. 
7.00 rano. Wszystkich parafian zaprasza-
my na Pasterkę o północy. Zachęcamy do 
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i 
prosimy o urządzenie tradycyjnej wiecze-
rzy wigilijnej.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodze-
nia, 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 gru-
dnia, Msze św. sprawowane będą  o go-
dzinie 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. 

Tradycyjnie w naszym kościele, w osta-
tnim 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 sprawo-
wać będziemy w czwartek, 31 grudnia        
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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.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

 Nr 668

Ks. Maciej Czapliński

Adwent 2021
-Spotkanie umacniające w wierze. . . . . .2

Wiara i rozum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Adwent przypomina, że całe 
nasze życie jest oczekiwaniem. . . . . . . 4

Życzenia na Boże Narodzenie 
od Redakcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1.

3.

5.

K O M E N T A R Z
Tajemnica wcielenia, jest jedną z tych 

prawd wiary, która stała się dla nas zana-
dto oczywista. Oswoiliśmy się z dzieciąt-
kiem Bogiem-człowiekiem leżącym w żło-
bie. A przecież jest to wydarzenie, które 
zmieniło porządek jaki był znany od po-
czątków 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: „pocho-
dzenie Jego od początku, od dni wieczno-
ści”. Nikt ze współczesnych Prorokowi słu-
chaczy 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 nad-
przyrodzoną 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 codzien-
ność. Tak, aby w zwykłych sprawach, 
spotkaniach i obowiązkach usłyszeć Sło-
wo Żywego Boga i dostrzec jego pełną 
miłości obecność.    

o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane
są w zakrystii i kancelarii parafialnej.

W tym roku, ze względu na obostrzenia 
sanitarne związane z pandemią, nie bę-
dzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpa-
sterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą 
chęć przyjęcia księdza w swoim domu. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie         
w czasie pracy kancelarii parafialnej lub 
drogą e-mailową.

Piąta, Nocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy, w intencji "powstrzy-
mania aborcji" odbędzie się z piątku,         
31 grudnia  na sobotę, 1 stycznia. Adora-
cja rozpocznie się o godz. 19.00., a zakoń-
czy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy 
parafian do modlitwy, w dogodnej dla sie-
bie porze. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej naszej parafii i 
facebooku. 

Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Można również nabyć kalendarz ze zdję-
ciami z naszej parafii.

Zapraszamy przed dzwonnicę na kier-
masz owoców i soków, który będzie trwał 
do godz. 14.00.

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mi 5, 1-4a

Czytanie z Księgi proroka Micheasza: Tak 
mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze 
jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyj-
dzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izra-
elu, a pochodzenie Jego od początku, od dni 
wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do cza-
su, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy re-
szta braci Jego powróci do synów Izraela. 
Powstanie on i paść będzie mocą Pańską,       
w majestacie imienia Pana, Boga swego. 
osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potę-
gę 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.

CZWARTEK w godz.  

4. 7.

8.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wo-
lę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić 
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 
przez ofiarę ciała Je-zusa Chrystusa raz na 
zawsze.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Łk 1, 38

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego.

EWANGELIA  
Łk 1, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z po-
śpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi 
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdro-
wiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdro-
wienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej ło-
nie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 
ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosła-
wiona jesteś między niewiastami i błogosła-
wiony 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 ra-
dości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona 
jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Jej od Pana».

Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 10, 5-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: 
Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofia-
ry ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś cia-
ło; 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, da-
rów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i 
nie podobały się Tobie», choć składane są 
zgodnie z Prawem. 

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.

Adwent przypomina, że 
całe nasze życie jest 

oczekiwaniem.
Oczekiwanie towarzyszy nam przez całe życie. 
Najpierw czekamy na szkołę, na wakacje, po-
tem 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 przy-
gotowanie do Bożego Narodzenia polega je-
dnak 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 wi-
dzą biały kolor szat liturgicznych. Zamiast zapa-
lonych 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 za-
zwyczaj rozpoczyna się przed wschodem słoń-
ca. 
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 Je-
go 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 napra-
wdę potrzebujemy. Niestety my sami tego czę-
sto nie wiemy, dlatego często oczekujemy cze-
goś innego i jesteśmy rozczarowani Bożymi 
darami.
Aby przyjąć dar trzeba mieć puste ręce. Wy-
puśćmy zatem to, czego kurczowo się trzyma-
my, aby Bóg mógł w naszych rękach złożyć 
Swoje dary.

 Elżbieta Wrotek

2.

Drodzy Czytelnicy "Klimatów św. Anny",
W nadchodzącym dniu Bożego Narodzenia pragniemy razem z Wami prze-
żywać radość, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Niech pokój, miłość i dobro będą obecne w Waszych rodzinach, a Boża ła-
ska niech przenika i przemienia Wasze codzienne sprawy i troski.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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