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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.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 58, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi 
Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu 
wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współ-
ziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zo-
rza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawie-
dliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała 
Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a 
Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: 
„Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrot-
nie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i naka-
rmisz duszę przygnębioną, wówczas twe świa-
tło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność 
stanie się południem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych

albo: Alleluja
On wschodzi w ciemnościach 
jak światło dla prawych, * 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, 
który z litości pożycza * 
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * 
i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Nie przelęknie się złej nowiny, * 
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. * 
Rozdaje i obdarza ubogich, 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, * 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 1-5

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia, przyszedłszy do 
was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i 
mądrością, głosić wam świadectwo Boże. 
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie 
znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystu-
sa, i to ukrzyżowanego.

W Klimatach:
Światowy Dzień Chorego . . . . . . . . . . . . .2

Sakrament chorych a sakrament 
konających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Czy cierpienie jest karą za grzechy? . . . . 2

Oto Słowo Pańskie
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Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo eucharystyczne zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
procesja wewnątrz kościoła. Prosimy mini-
strantów, bielanki, asystę kościelną i wszy-
stkie wspólnoty parafialne o udział w proce-
sji.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym za-
prasza na Warsztaty Rodzinne pod tytułem 
"Każdy może być święty, czyli wywiad pro-
sto z nieba”. Poznamy sylwetki znanych 
błogosławionych i świętych Kościoła katolic-
kiego. Zapraszamy wszystkie dzieci do od-
krywania tajemnic życia świętych polskich 
patronów i wspólnej zabawy. Spotykamy się 
pod dzwonnicą o godz.12.30.
W poniedziałek, 6 lutego o godz. 18.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. Wotywna          
o Duchu Świętym, po Mszy odmówimy lita-
nię do Ducha Świętego.
We wtorek modlimy się w sposób szczegól-
ny za dzieci. Msza św. w intencji dzieci, 
zwłaszcza tych które odeszły od wiary i koś-
cioła oraz ich rodziców, zostanie odprawio-
na o godz. 17.00. Po Mszy św. rodzice mo-
dlić się będą w intencji swoich dzieci
odmawiając różaniec.
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w środę, 8 lutego br., o godz. 
18.00.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową. W tym mie-
siącu modlić się będziemy o jedność chrze-
ścijan. Modlitwę w kościele prowadzą po-
szczególne grupy parafialne: w poniedziałek 
o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek
o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30.,
w sobotę o godz. 7.30, a w niedzielę o go-
dzinie 14.00.
Wspólnota „Męski Różaniec” zaprasza         
w najbliższy czwartek, 9 lutego, wszystkich

8.

Ks. Tomasz Lis

zainteresowanych mężczyzn na spotkanie 
wspólnotowe. Rozpoczynamy Mszą św.       
o godz. 18.00. Po Mszy zapraszamy na Na-
bożeństwo Różańcowe, a po różańcu na
spotkanie formacyjne w Kanonii.
Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w sobotę, 11 lutego, 
we wspomnienie NMP z Lourdes. Na Mszę 
św. o godz. 10.00. zapraszamy wszystkie 
osoby w starszym wieku i chore. Prosimy 
również wolontariuszy o pomoc w dowiezie-
niu do kościoła osób, które same nie będą 
mogły przybyć na tę uroczystość.
W dniu 8 marca br. roku w naszej parafii 
rozpocznie się kurs dla narzeczonych „Ra-
dość i Nadzieja”. Mamy ostanie wolne miej-
sca. Informacje dotyczące zapisów na kurs 
znajdują się na stronie parafialnej w zakła-
dce sakramenty.
Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej parafii 
udostępniliśmy program do bezpłatnego 
rozliczenia podatku. Przypominamy, że na-
sza Fundacja poza działalnością charytaty-
wną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych 
obiektów znajdujących się na terenie naszej 
parafii.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– w poniedziałek, 6 lutego, wspomnienie

św. męczenników Pawła Miki i towarzy-
szy,

– w piątek, 10 lutego, wspomnienie św.
Scholastyki, dziewicy,

– w sobotę, 11 lutego, wspomnienie NMP
z Lourdes.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

10.          

K O M E N T A R Z
    „Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza” 
słyszymy dziś w pierwszym czytaniu, a w 
psalmie responsoryjnym: „On wschodzi w 
ciemnościach jak światło”. Natomiast Je-
zus, o którym słyszymy w aklamacji, że jest 
„światłością świata” określa nas samych 
także „światłością świata”. Określając nas 
w ten sposób stawia przed nami niełatwe 
zadanie. Niełatwe, ale piękne i konieczne 
dla świata i wobec świata. Kiedy więc sta-
jemy się owym światłem? 

   Wtedy, gdy „dzielimy swój chleb z głod-
nym”, gdy jesteśmy „łagodni, miłosierni i 
sprawiedliwi”. Świat pełen egoizmu, gwałtu, 
braku miłosierdzia i niesprawiedliwości – 
trwający w tego rodzaju ciemności potrze-
buje światła dobrych uczynków, bezintere-
sownych uczynków, potrzebuje miłości, 
ofiarnej miłości. 

   Miejmy odwagę, wsparci Bożą mocą od-
powiedzieć hojnie i wielkodusznie na wez-
wanie Jezusa naszego Pana i zaradzić bie-
dzie tego świata.

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 8, 12

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

EWANGELIA
Mt 5, 13-16

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy 
jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 
przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie 
może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod 
korcem, ale na świeczniku, aby świeciła 
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie».

Oto Słowo Pańskie

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, 
i z wielkim drże-niem. A mowa moja i moje 
głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 
przekonywaniem słów mądrości, lecz były 
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara 
wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, 
lecz na mocy Bożej.

Oto słowo Boże

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

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

Nasze cierpienie może stać się okazją do 
powstania większego dobra. Zamiast py-
tać, dlaczego cierpię, można pytać po co 
cierpię. Cierpienie bez Boga przytłacza, 
ale cierpienie przeżywane i odkrywane         
z Bogiem wprowadza w nową rzeczywi-
stość duchową i prawdziwą. 

Tym, co czyni każdego człowieka pięk-
nym jest uśmiech. Wg. św. Tomasza czło-
wiek uśmiechając się jest piękny i jest          
w stanie zmieniać ludzi dookoła.
Uczestnicy spotkania z o. Gałuszką na za-
kończenie zadali Mu pytania:
- Czy każde cierpienie przyjmować jako
krzyż? Kiedy cierpienie przyjąć, a kiedy
z nim walczyć?
- Co zrobić z cierpieniem skandalicznym?
- Co nam mówi pandemia Covid-19?
- Jak pomóc cierpiącym, którzy nie wierzą?
- Czy teoretycznie mógłby być świat bez
grzechu i dlaczego demon się zbuntował?
- Jak trwać w cierpieniu długi czas?
Odpowiedzi, których udzielił o. Tomasz G. i 
całego wykładu można wysłuchać na stro-
nie: https://www.youtube.com/watch?v=-
lyuFxIa0hk&list=PL8OJgzdIXecWdogJD3ujR
Hr4M1MNVkcBT&index=8&t=404s

Poruszającego wykładu wysłuchała 
i zapisała dla Czytelników Klimatów

Elżbieta Wrotek
PS. 
Szczególnie polecam osobom cierpiącym.

Na stronie: www.parafiawilanow.pl

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 
na parafialną „Fundację 
Ecclesia Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych       
w minionym miesiącu naszych parafian: 
- śp. Krzysztofa Gąsowskiego,
- śp. Ewę Wyszomirską,
- śp. Janusza Kunickiego,
- śp. Jacka Piotrowskiego,
- śp. Waldemara Rafalskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

5.
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Przekaż 1,5% podatku 
na parafialną „Fundację Ecclesia 
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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.    

wymaga dużej wrażliwości i pokory, i dobrego 
przewodnika.
   Na takiego przewodnika został wybrany To-
masz z Akwinu – święty, doktor kościoła, do-
minikanin, który sam doświadczył ogromnego 
cierpienia. Kiedy miał kilka lat jego siostra zo-
stała porażona piorunem (przeżył ogromną 
traumę, bał się burz), był też świadkiem, kiedy 
jego rodzony brat został uwięziony, skazany i 
ścięty w sporach pomiędzy cesarstwem, a 
papiestwem. Widział cierpienie swojej rodziny, 
która została pozbawiona dóbr i obłożona 
karami za pomoc papiestwu. Cierpienie 
towarzyszyło św. Tomaszowi z Akwinu od

O. Gałuszka zauważył, że w pytaniu tytuło-
wym mieści się wiele tematów, które mogą 
stanowić odpowiedź na inne pytania:

− Czym jest cierpienie, bo są różnego typu
cierpienia? Czyje cierpienie?

− Jakie jest rozumienie kary? W jakim
aspekcie? W różnych językach ludzie
rożnie rozumieją karę.

− Wchodząc w przestrzeń grzechu rodzi
się pytanie o miejsce Boga wobec
cierpienia i wobec kary.

   Pochopna odpowiedź na pytanie tytułowe 
dla osób, które mierzą się z ogromnym cier-
pieniem może być bolesna i raniąca, dlatego 

11 lutego - Światowy Dzień Chorego
   Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady 
Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes. W tym dniu w wielu kościołach organizowane są liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu chorych. 

Czy cierpienie jest karą za grzechy? 
   Wykład o. dr hab. Tomasza Gałuszki OP (prof. UP JPII) wygłoszony w dniu 20 stycznia 
2022 r. w ramach cyklu spotkań Duchowość dla Warszawy . Można go wysłuchać na kanale 
Yt Duchowość dla Warszawy wybierając z listy: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8OJgzdIXecWdogJD3ujRHr4M1MNVkcBT

   Sakrament namaszczenia chorych pozwala 
człowiekowi wykorzystać cierpienie dla udo-
skonalenia własnego i dla zbawienia świata. 
Przez ten sakrament cierpienie, które jest 
ciężkim doświadczeniem, nie utrudnia, lecz 
pomaga w dostępie do Eucharystii. 
   Nasuwa się logiczny postulat: ilekroć wy-
bieramy się do szpitala, powinniśmy przyjąć 
namaszczenie chorych. Pobyt w szpitalu 
łączy się zazwyczaj z cierpieniem. Trzeba 
więc szukać pomocy Bożej w zrozumieniu i 
odpowiednim przeżyciu jego tajemnicy. Lu-
dzie w podeszłym wieku, którzy czują się sła-
bo, mogą przystępować do sakramentu na-
maszcenia chorych nawet raz w roku.

 początku drogi zakonnej na różnych etapach 
życia. Jest autorem Summy teologicznej i 
Summy filozoficznej, ponad 111 dzieł, w 
których przedstawia perspektywę patrzenia na 
cierpienie i Boga.

Cierpienie, kara, grzech 

Czy to wszystko się ze sobą łączy? 
Jak na to wszystko patrzy Bóg?

   Św. Tomasz mówiąc o cierpieniu rozróżnia 
kilka rodzajów zła w zależności od źródła zła i 
konsekwencji zła. 
 Zło może nas spotkać z różnych stron:

− Od natury, przyrody, fizjologii, biologii,
− Od upadłych aniołów w sferze naszej

wyobraźni (demon wykorzystuje obrazy,
aluzje doprowadzając do stanu stłam-
szenia i przytłoczenia myślami),

− Od ludzi – zło winy – każdy może czynić
dobro lub zło.

Wśród tych źródeł zła nie ma Boga, bo Bóg 
nie rani człowieka, aby ranić, Bóg okazuje 
miłosierdzie. 
Trzy skutki zła:
− Zło nędzy – jest skutkiem grzechu pier-

worodnego, który wpłynął na rzeczywi-
stość i „roztroił człowieka”, dlatego mówi-
my „tak już w życiu bywa, starzejemy się..”

Czy zatem cierpienia wynikające ze („zła 
nędzy”) są karą za grzechy? Tak, karą za 
grzech pierwszych rodziców: Adama i Ewy, 
są skutkiem grzechu pierworodnego.
− Zło skandaliczne, przed którym człowiek

milknie, bo jest trudne do wyobrażenia i do
pojęcia np. cierpienie i śmierć niewinnego i
czystego Chrystusa, Krzyż, cierpienie nie-
winnego dziecka, cierpienie wszystkich
niewinnych.

Wielką niegodziwością jest staranie się tłu-
maczyć takie cierpienie. Można je przeżywać 
tylko na wzór Mayi, która stoi i jest. 
− Zło kary, które wywołuje trzy reakcje na

trzech poziomach: naszego ciała, nasze-
go intelektu i naszej woli, pojawia się głę-
bokie pragnienie odkrycia „dlaczego cier-
pię?”, takie cierpienie domaga się odpo-
wiedzi i poszukiwań.

Broniąc biblijnego Hioba, który w swoim cier-
pieniu bezczelnie zwracał się do Boga, św. 
Tomasz mówił, że „każdy, kto mówi prawdę, 
bez względu na to, przed Kim stoi jest niepo-
konany. Jeżeli cierpiący poszukuje i pragnie 
odpowiedzi, to znaczy, że Bóg chce tej odpo-
wiedzi udzielić”.

Zło kary

Wywołuje cierpienie fizyczne związane ze
zmysłem dotyku i dotyczy teraźniejszości.
Jestem tu i teraz, bo cierpię tu i teraz

Wywołuje również ból duchowy – smutek i 
bardzo skutecznie odrywa człowieka od jego
życia i świata, człowiek jest ponad czasem, 
odrywa od tu i teraz. Nie wolno tego zosta-
wić bez reakcji, bo może skończyć się wej-
ściem w ciemność, a nawet śmierć – są śro-
dki, które można zastosować np. 1) każdą 
godziwą przyjemność, 2) trzeba wyrzucić z 
siebie ten ból - nie wolno tłumić lub 3) pójść 
do przyjaciela i być z nim, 4) modlić się i kon-
templować, a jak to nie pomaga to 5) zasto-
sować kąpiel i sen. Św. Tomasz zaleca, aby 
wobec cierpienia nie chować się, ale reago-
wać.

Za jakie grzechy cierpię?

Podświadomie cierpienie jest wiązane z 
przewiną. Kara natomiast łączy się nam z 
kwestią sądową, kara za przestępstwo.

Dla św. Tomasza z Akwinu kara jest tym, 
czego człowiek nie chce i w ten sposób 
rozważał cierpienie. Pain (jęz. ang) od pena 
(kara). Czy kara jest czymś dobrym? Czy jest 
czymś właściwym? Czy należy ludzi karać?

Aby odpowiedzieć na te pytania trzeba zro-
zumieć znaczenie kary.

Trzy aspekty kary
1.

2.

Retrybucja – kara dla winowajcy za
przestępstwo nadana ze względu na do-
bro ofiary i porządku publicznego wg za-
sady rzymskiej: „wina jest porządkowana 
przez karę”; wina, która wprowadza pe-
wien nieporządek jest na nowo regulowa-
na przez określoną karę. 
Prewencja – kara dla grupy ludzi, żeby
odstraszyć przed popełnieniem przestęp-
stwa; kara, która leczy.

3. Zadośćuczynienie – czyjaś kara przy-
jęta dobrowolnie ze względu na przyjaźń,
miłość, np. kara, którą przyjął na siebie
Chrystus za nasze grzechy (bez tej per-
spektywy przyjaźni, bliskiej relacji i miłości
nie sposób zrozumieć tego aspektu kary i
Bóg może się wydać jako mściwy lub
stosujący dziwną terapię wobec Jezusa).

Biorąc pod uwagę powyższe trzy aspekty
kary św. Tomasz wskazuje, że mogą być 
również różne perspektywy w spojrzeniu na 
cierpienie.

Na cierpienie ciało reaguje bólem, wola, 
reaguje: „nie chcę”, a intelekt zadaje pytanie: 
„kto za tym stoi? Dlaczego cierpię?”.

Jak odpowiada św. Tomasz? 
Jeśli za cierpieniem stoi Bóg i działa jako

1) SĘDZIA, to On wszystko spokojnie waży, 
działa roztropnie i sprawiedliwie, nie w gnie-
wie, ale z dystansem.

Jeżeli Bóg działa jako 2) LEKARZ, to w tym 
przypadku cierpienie jest pewnym remedium, 
lekarstwem, bo lekarz się zbliża, bada, daje 
pewną terapię, która może być nieprzyjemna. 

Wg św. Tomasza jedynym rozwiązaniem       
w spojrzeniu na Boga, który staje wobec cier-
pienia nie jest obraz ani zdystansowanego 
Sędziego, ani troszczącego się Lekarza, dla 
którego pacjent jest osobą obcą, ale obraz   
3) OJCA, który kocha, który nie jest źródłem 
cierpienia, tak jak nie jest źródłem zła.

Jak Bóg reaguje na grzech?

Św. Tomasz z Akwinu zastanawiając się      
w jaki sposób Bóg zadziałał na grzech Adama 
i Ewy, i jak działa, reaguje na nasz grzech, 
czy jak Sędzia, który wydaje wyrok, czy jak 
Lekarz, który daje terapię? Odkrywa, że Bóg 
reaguje jak Ojciec i proponuje wyobrażenie 
sobie następującej sytuacji:
Jest dom, w tym domu są dzieci, które się ba-
wią. W pewnym momencie widzą w pokoju 
piękną wazę stojącą na postumencie. Ta wa-
za jest bardzo cenna, ma być dla dzieci dzie-
dzictwem, dzięki któremu będą miały pienią-
dze. 
W drugim pokoju jest Ojciec, który pracuje. 
Dzieci wiedzą, że waza jest cenna, ale mają 
ochotę się bawić i świadomie lub nieświado-
mie, przez swoją nieuwagę, głupotę przewra-
cają wazę, która się tłucze i przy okazji dzieci 
się kaleczą. 
Ojciec słyszy co się dzieje obok w pokoju i wie 
doskonale co się stało. To jest ten trudny mo-
ment dla większości relacji. 

Dzieci truchleją, bo wiedzą, że miały nie ru-
szać wazy, pokaleczyły się i czego mogą się 
spodziewać? Obawiają się, że Ojciec zacz-
nie krzyczeć, może zrobi coś gorszego... Jak 
Ojciec zareaguje??? 
W tym czasie Ojciec również zastanawia się 
jak zareagować, bo tu nie chodzi tylko o zbitą 
wazę. Tu jest zniszczony skarb, który miał 
być dziedzictwem, są pokaleczone dzieci i 
coś najważniejszego, zepsuta relacja przez 
nieposłuszeństwo. 
Dzieci boją się, bo wiedzą, że się sprzeciwiły,
że Ojciec się gniewa, a Ojciec wie, że w dzie-
ciach jest świadomość, że go zraniły. Ojciec
staje przed trzema sytuacjami, które trzeba
naprawić:
− skleić wazę,
− pomóc dzieciom,
− na nowo odbudować relację, która zosta-

ła naruszona nie z jego winy, ale na której
mu zależy.

Św. Tomasz mówi, że kiedy Ojciec wyjdzie 
do dzieci, to zrobi to, co Jezus w Wieczerniku,
gdy wiedział, że został zdradzony przez Juda-
sza. Wstał, uklęknął i zaczął uczniom obmy-
wać stopy, dotykał ich i był bardzo blisko, za-
czął im służyć.

Odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest
zawsze miłość Syna. Największym wyrazem 
gniewu Boga jest miłość Chrystusa.

Św. Tomasz z Akwinu rozważając, dlacze-
go Bóg dopuszcza cierpienie, którego czło-
wiek doświadcza broni tezy, że każde cier-
pienie może być źródłem dobra i jeszcze 
większego dobra. Każde dopuszczenie zła 
jest związane z okazaniem się dobra.

Dlaczego cierpimy?
Tego nie wiemy. Zamiast jednej prostej od-

powiedzi św. Tomasz przedstawia kilka moty-
wów powodujących cierpienie:
− kara dla uporządkowania bałaganu spo- 
 wodowanego przez grzech, przestępstwo,
– lekarstwo,
– pouczenie,
–

–

−

cierpimy dla okazania się chwały Bożej 
(uzdrowienie niewidomego zob. J 9,2-3)
ochrona przed złem np. pychą - o takim 
cierpieniu mówił św. Paweł (zob. 2 Kor 
12,7),
próba jak w przypadku biblijnego Hioba 
(problemem jego przyjaciół nie było to, że 
mówili nieprawdę snując domysły, dla-
czego cierpi. Ich grzechem było to, że 
stanęli w miejscu Boga i chcieli wyjaśnić 
drugiej osobie, dlaczego cierpi).
Cierpienie może wyjaśnić sam Bóg i tylko 

Bóg. Naszym zadaniem jest podprowadzanie 
ludzi cierpiących do Boga, bo człowiek nie 
wyjaśni drugiej osobie czym jest cierpienie, to 
jest Misterium spotkania człowieka cierpiące-
go z Bogiem.

Wszystkie rany noszone przez ludzi na zie-
mi, w niebie nie znikną, ale będą świecić, bły-
szczeć – człowiek po zmartwychwstaniu bę-
dzie jak pęknięte naczynie sklejone szlachet-
nym metalem (św. Bonawentura). Od XVI w. 
obrazuje to sztuka kintsugi, która polega na 
sklejaniu ceramiki np. złotem cenniejszym niż 
sama ceramika.

 Wiatyk
 Wiatyk, czyli Komunia święta jest sakra-

mentem ludzi konających. To ona jest sakra-
mentem umierających, a nie namaszczenie 
chorych. Komunia św., zjednoczenie z Chry-
stusem tu na ziemi, daje gwarancję przekro-
czenia progu wieczności i wejścia w 
szczęście wieczne. Dlatego Wiatyku można 
udzielić człowiekowi nawet wtedy, gdy przyjął 
on już dwa razy Komunię św. w tym dniu. 
Uległ na przykład wypadkowi i w momencie 
śmierci można mu po raz trzeci udzielić 
Komunii św.

 Sakrament chorych
Jest to znak sakramentalny zostawiony 

przez Chrystusa jako narzędzie uświęcenia 
naszego cierpienia. Przez ten sakrament 
Chrystus chce nam pokazać, że cierpienie nie 
musi człowieka niszczyć, może go doskona-
lić. W ten sposób Chrystus nadał ludzkiemu 
cierpieniu sens. Oto człowiek cierpiąc, może 
ubogacać siebie i innych. Św. Marek wspo-
mina, że uczniowie Chrystusa namaszczali 
chorych i uzdrawiali.  Św. Jakub mówi o trady-
cji pierwszych pokoleń chrześcijan: „Choruje 
ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów 
Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 

Cierpienie jest wielką próbą. 
W chrześcijańskiej religii cierpienie jest 

przede wszystkim próbą wiary w prawdę, 
że Bóg jest Miłością. 

Właśnie w tym momencie potrzebna jest 
łaska odkrycia sensu cierpienia.

   11 lutego jest dla niejednego z nas szansą 
odkrycia całego bogactwa faktu, iż Chrystus 
w trosce o nasze zdrowie fizyczne, psychicz-
ne i duchowe zostawił nam specjalny sakra-
ment namaszczenia. Warto tego dnia w spo-
sób szczególny dziękować Chrystusowi za tę 
Jego pełną miłości pamięć o wszystkich cho-
rych. A jeśli nas samych dotyka - niezależnie 
od wieku - jakieś cierpienie, poprośmy o 
udzielenie tego sakramentu. Jest to głębokie 
religijne przeżycie, które umacnia człowieka, 
dodaje sił i umożliwia zachowanie chrześci-
jańskiej postawy w godzinach cierpienia.

Ks. Paweł Staniszewski
Źródło: Niedziela łowicka 6/2004

Sakrament chorych a sakrament konających.
   Sakrament chorych coraz częściej jest zapomniany i niedoceniony. Można zapytać: dlaczego? Być może dlatego, że w pewnym momencie 
zło zastosowało dla deprecjacji tego sakramentu świetną taktykę. Oto kiedyś zaopatrzono go w nazwę „ostatnie namaszczenie”.   W tej sytuacji 
wzywano kapłana z namaszczeniem chorych w ostatnim momencie życia, kiedy człowiek umierał. To wielki błąd. Wypada przypomnieć, że 
sakramentem konających jest tak zwany Wiatyk, czyli Komunia święta.

będzie dla chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone” (Jk 5, 14-15). 

 Skutki sakramentu chorych
 Pierwszym, i to często, choć nie zawsze, wi-

docznym efektem sakramentu namaszcze-
nia, jest poprawa zdrowia chorego. 

   Drugim skutkiem, tym razem w dziedzinie 
ducha, jest oczyszczenie z grzechów. Gdyby 
człowiek popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł 
się spowiadać, czyli nie mógł skorzystać z sa-
kramentu pokuty, to wtedy ten sakrament gła-
dzi grzechy. Może więc być udzielony zarów-
no człowiekowi w stanie łaski uświęcającej, jak 
i grzesznikowi w stanie grzechu ciężkiego.

   Trzecim i chyba najważniejszym celem te-
go sakramentu jest pomoc potrzebna do wy-
korzystania czasu cierpienia i zachowania go-
dnej postawy. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8OJgzdIXecWdogJD3ujRHr4M1MNVkcBT
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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.    

wymaga dużej wrażliwości i pokory, i dobrego 
przewodnika.

Na takiego przewodnika został wybrany To-
masz z Akwinu – święty, doktor kościoła, do-
minikanin, który sam doświadczył ogromnego 
cierpienia. Kiedy miał kilka lat jego siostra zo-
stała porażona piorunem (przeżył ogromną 
traumę, bał się burz), był też świadkiem, kiedy 
jego rodzony brat został uwięziony, skazany i 
ścięty w sporach pomiędzy cesarstwem, a 
papiestwem. Widział cierpienie swojej rodziny, 
która została pozbawiona dóbr i obłożona 
karami za pomoc papiestwu. Cierpienie 
towarzyszyło św. Tomaszowi z Akwinu od

O. Gałuszka zauważył, że w pytaniu tytuło-
wym mieści się wiele tematów, które mogą 
stanowić odpowiedź na inne pytania:

− Czym jest cierpienie, bo są różnego typu
cierpienia? Czyje cierpienie?

− Jakie jest rozumienie kary? W jakim
aspekcie? W różnych językach ludzie
rożnie rozumieją karę.

− Wchodząc w przestrzeń grzechu rodzi
się pytanie o miejsce Boga wobec
cierpienia i wobec kary.

Pochopna odpowiedź na pytanie tytułowe 
dla osób, które mierzą się z ogromnym cier-
pieniem może być bolesna i raniąca, dlatego 

11 lutego - Światowy Dzień Chorego
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady

Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes. W tym dniu w wielu kościołach organizowane są liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu chorych. 

Czy cierpienie jest karą za grzechy? 
Wykład o. dr hab. Tomasza Gałuszki OP (prof. UP JPII) wygłoszony w dniu 20 stycznia 

2022 r. w ramach cyklu spotkań Duchowość dla Warszawy . Można go wysłuchać na kanale 
Yt Duchowość dla Warszawy wybierając z listy: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8OJgzdIXecWdogJD3ujRHr4M1MNVkcBT

Sakrament namaszczenia chorych pozwala 
człowiekowi wykorzystać cierpienie dla udo-
skonalenia własnego i dla zbawienia świata. 
Przez ten sakrament cierpienie, które jest 
ciężkim doświadczeniem, nie utrudnia, lecz 
pomaga w dostępie do Eucharystii. 

Nasuwa się logiczny postulat: ilekroć wy-
bieramy się do szpitala, powinniśmy przyjąć 
namaszczenie chorych. Pobyt w szpitalu 
łączy się zazwyczaj z cierpieniem. Trzeba 
więc szukać pomocy Bożej w zrozumieniu i 
odpowiednim przeżyciu jego tajemnicy. Lu-
dzie w podeszłym wieku, którzy czują się sła-
bo, mogą przystępować do sakramentu na-
maszcenia chorych nawet raz w roku.

początku drogi zakonnej na różnych etapach 
życia. Jest autorem Summy teologicznej i 
Summy filozoficznej, ponad 111 dzieł, w 
których przedstawia perspektywę patrzenia na 
cierpienie i Boga.

Cierpienie, kara, grzech 

Czy to wszystko się ze sobą łączy? 
Jak na to wszystko patrzy Bóg?

Św. Tomasz mówiąc o cierpieniu rozróżnia 
kilka rodzajów zła w zależności od źródła zła i 
konsekwencji zła. 

Zło może nas spotkać z różnych stron:
− Od natury, przyrody, fizjologii, biologii,
− Od upadłych aniołów w sferze naszej

wyobraźni (demon wykorzystuje obrazy,
aluzje doprowadzając do stanu stłam-
szenia i przytłoczenia myślami),

− Od ludzi – zło winy – każdy może czynić
dobro lub zło.

Wśród tych źródeł zła nie ma Boga, bo Bóg 
nie rani człowieka, aby ranić, Bóg okazuje 
miłosierdzie. 
Trzy skutki zła:
− Zło nędzy – jest skutkiem grzechu pier-

worodnego, który wpłynął na rzeczywi-
stość i „roztroił człowieka”, dlatego mówi-
my „tak już w życiu bywa, starzejemy się..”

Czy zatem cierpienia wynikające ze („zła 
nędzy”) są karą za grzechy? Tak, karą za 
grzech pierwszych rodziców: Adama i Ewy, 
są skutkiem grzechu pierworodnego.
− Zło skandaliczne, przed którym człowiek

milknie, bo jest trudne do wyobrażenia i do
pojęcia np. cierpienie i śmierć niewinnego i
czystego Chrystusa, Krzyż, cierpienie nie-
winnego dziecka, cierpienie wszystkich
niewinnych.

Wielką niegodziwością jest staranie się tłu-
maczyć takie cierpienie. Można je przeżywać 
tylko na wzór Mayi, która stoi i jest. 
− Zło kary, które wywołuje trzy reakcje na

trzech poziomach: naszego ciała, nasze-
go intelektu i naszej woli, pojawia się głę-
bokie pragnienie odkrycia „dlaczego cier-
pię?”, takie cierpienie domaga się odpo-
wiedzi i poszukiwań.

Broniąc biblijnego Hioba, który w swoim cier-
pieniu bezczelnie zwracał się do Boga, św. 
Tomasz mówił, że „każdy, kto mówi prawdę, 
bez względu na to, przed Kim stoi jest niepo-
konany. Jeżeli cierpiący poszukuje i pragnie 
odpowiedzi, to znaczy, że Bóg chce tej odpo-
wiedzi udzielić”.

Zło kary

   Wywołuje cierpienie fizyczne związane ze 
zmysłem dotyku i dotyczy teraźniejszości. 
Jestem tu i teraz, bo cierpię tu i teraz
   Wywołuje również ból duchowy – smutek i 
bardzo skutecznie odrywa człowieka od jego 
życia i świata, człowiek jest ponad czasem, 
odrywa od tu i teraz. Nie wolno tego zosta-
wić bez reakcji, bo może skończyć się wej-
ściem w ciemność, a nawet śmierć – są śro-
dki, które można zastosować np. 1) każdą 
godziwą przyjemność, 2) trzeba wyrzucić z 
siebie ten ból - nie wolno tłumić lub 3) pójść 
do przyjaciela i być z nim, 4) modlić się i kon-
templować, a jak to nie pomaga to 5) zasto-
sować kąpiel i sen. Św. Tomasz zaleca, aby 
wobec cierpienia nie chować się, ale reago-
wać.

Za jakie grzechy cierpię?

  Podświadomie cierpienie jest wiązane z 
przewiną. Kara natomiast łączy się nam z 
kwestią sądową, kara za przestępstwo.
  Dla św. Tomasza z Akwinu kara jest tym, 
czego człowiek nie chce i w ten sposób 
rozważał cierpienie. Pain (jęz. ang) od pena 
(kara). Czy kara jest czymś dobrym? Czy jest 
czymś właściwym? Czy należy ludzi karać?
   Aby odpowiedzieć na te pytania trzeba zro-
zumieć znaczenie kary.

Trzy aspekty kary
1.

2.

Retrybucja – kara dla winowajcy za 
przestępstwo nadana ze względu na do-
bro ofiary i porządku publicznego wg za-
sady rzymskiej: „wina jest porządkowana 
przez karę”; wina, która wprowadza pe-
wien nieporządek jest na nowo regulowa-
na przez określoną karę. 
Prewencja – kara dla grupy ludzi, żeby 
odstraszyć przed popełnieniem przestęp-
stwa; kara, która leczy.

3. Zadośćuczynienie – czyjaś kara przy-
jęta dobrowolnie ze względu na przyjaźń,
miłość, np. kara, którą przyjął na siebie
Chrystus za nasze grzechy (bez tej per-
spektywy przyjaźni, bliskiej relacji i miłości
nie sposób zrozumieć tego aspektu kary i
Bóg może się wydać jako mściwy lub
stosujący dziwną terapię wobec Jezusa).

Biorąc pod uwagę powyższe trzy aspekty
kary św. Tomasz wskazuje, że mogą być 
również różne perspektywy w spojrzeniu na 
cierpienie.
   Na cierpienie ciało reaguje bólem, wola, 
reaguje: „nie chcę”, a intelekt zadaje pytanie: 
„kto za tym stoi? Dlaczego cierpię?”.

Jak odpowiada św. Tomasz? 
 Jeśli za cierpieniem stoi Bóg i działa jako

          

1) SĘDZIA, to On wszystko spokojnie waży,
działa roztropnie i sprawiedliwie, nie w gnie-
wie, ale z dystansem.

 Jeżeli Bóg działa jako 2) LEKARZ, to w tym 
przypadku cierpienie jest pewnym remedium, 
lekarstwem, bo lekarz się zbliża, bada, daje 
pewną terapię, która może być nieprzyjemna. 

Wg św. Tomasza jedynym rozwiązaniem       
w spojrzeniu na Boga, który staje wobec cier-
pienia nie jest obraz ani zdystansowanego 
Sędziego, ani troszczącego się Lekarza, dla 
którego pacjent jest osobą obcą, ale obraz   
3) OJCA, który kocha, który nie jest źródłem
cierpienia, tak jak nie jest źródłem zła.

Jak Bóg reaguje na grzech?

  Św. Tomasz z Akwinu zastanawiając się 
w jaki sposób Bóg zadziałał na grzech Adama 
i Ewy, i jak działa, reaguje na nasz grzech, 
czy jak Sędzia, który wydaje wyrok, czy jak 
Lekarz, który daje terapię? Odkrywa, że Bóg 
reaguje jak Ojciec i proponuje wyobrażenie 
sobie następującej sytuacji:
Jest dom, w tym domu są dzieci, które się ba-
wią. W pewnym momencie widzą w pokoju 
piękną wazę stojącą na postumencie. Ta wa-
za jest bardzo cenna, ma być dla dzieci dzie-
dzictwem, dzięki któremu będą miały pienią-
dze. 
W drugim pokoju jest Ojciec, który pracuje. 
Dzieci wiedzą, że waza jest cenna, ale mają 
ochotę się bawić i świadomie lub nieświado-
mie, przez swoją nieuwagę, głupotę przewra-
cają wazę, która się tłucze i przy okazji dzieci 
się kaleczą. 
Ojciec słyszy co się dzieje obok w pokoju i wie 
doskonale co się stało. To jest ten trudny mo-
ment dla większości relacji. 

Dzieci truchleją, bo wiedzą, że miały nie ru-
szać wazy, pokaleczyły się i czego mogą się 
spodziewać? Obawiają się, że Ojciec zacz-
nie krzyczeć, może zrobi coś gorszego... Jak 
Ojciec zareaguje??? 
W tym czasie Ojciec również zastanawia się 
jak zareagować, bo tu nie chodzi tylko o zbitą 
wazę. Tu jest zniszczony skarb, który miał 
być dziedzictwem, są pokaleczone dzieci i 
coś najważniejszego, zepsuta relacja przez 
nieposłuszeństwo. 
Dzieci boją się, bo wiedzą, że się sprzeciwiły, 
że Ojciec się gniewa, a Ojciec wie, że w dzie-
ciach jest świadomość, że go zraniły. Ojciec 
staje przed trzema sytuacjami, które trzeba 
naprawić:
− skleić wazę,
− pomóc dzieciom,
− na nowo odbudować relację, która zosta-

ła naruszona nie z jego winy, ale na której
mu zależy.

   Św. Tomasz mówi, że kiedy Ojciec wyjdzie 
do dzieci, to zrobi to, co Jezus w Wieczerniku, 
gdy wiedział, że został zdradzony przez Juda-
sza. Wstał, uklęknął i zaczął uczniom obmy-
wać stopy, dotykał ich i był bardzo blisko, za-
czął im służyć.
   Odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest 
zawsze miłość Syna. Największym wyrazem 
gniewu Boga jest miłość Chrystusa.

   Św. Tomasz z Akwinu rozważając, dlacze-
go Bóg dopuszcza cierpienie, którego czło-
wiek doświadcza broni tezy, że każde cier-
pienie może być źródłem dobra i jeszcze 
większego dobra. Każde dopuszczenie zła 
jest związane z okazaniem się dobra.

Dlaczego cierpimy?
   Tego nie wiemy. Zamiast jednej prostej od-
powiedzi św. Tomasz przedstawia kilka moty-
wów powodujących cierpienie:
− kara dla uporządkowania bałaganu  spo- 
      wodowanego przez grzech, przestępstwo,
– lekarstwo,
– pouczenie,
–

–

−

cierpimy dla okazania się chwały Bożej 
(uzdrowienie niewidomego zob. J 9,2-3) 
ochrona przed złem np. pychą - o takim 
cierpieniu mówił św. Paweł (zob. 2 Kor 
12,7),
próba jak w przypadku biblijnego Hioba 
(problemem jego przyjaciół nie było to, że 
mówili nieprawdę snując domysły, dla-
czego cierpi. Ich grzechem było to, że 
stanęli w miejscu Boga i chcieli wyjaśnić 
drugiej osobie, dlaczego cierpi).

 Cierpienie może wyjaśnić sam Bóg i tylko 
Bóg. Naszym zadaniem jest podprowadzanie 
ludzi cierpiących do Boga, bo człowiek nie 
wyjaśni drugiej osobie czym jest cierpienie, to 
jest Misterium spotkania człowieka cierpiące-
go z Bogiem.
  Wszystkie rany noszone przez ludzi na zie-
mi, w niebie nie znikną, ale będą świecić, bły-
szczeć – człowiek po zmartwychwstaniu bę-
dzie jak pęknięte naczynie sklejone szlachet-
nym metalem (św. Bonawentura). Od XVI w. 
obrazuje to sztuka kintsugi, która polega na 
sklejaniu ceramiki np. złotem cenniejszym niż 
sama ceramika.

Wiatyk
Wiatyk, czyli Komunia święta jest sakra-

mentem ludzi konających. To ona jest sakra-
mentem umierających, a nie namaszczenie 
chorych. Komunia św., zjednoczenie z Chry-
stusem tu na ziemi, daje gwarancję przekro-
czenia progu wieczności i wejścia w 
szczęście wieczne. Dlatego Wiatyku można 
udzielić człowiekowi nawet wtedy, gdy przyjął 
on już dwa razy Komunię św. w tym dniu. 
Uległ na przykład wypadkowi i w momencie 
śmierci można mu po raz trzeci udzielić 
Komunii św.

 Sakrament chorych
Jest to znak sakramentalny zostawiony 

przez Chrystusa jako narzędzie uświęcenia 
naszego cierpienia. Przez ten sakrament 
Chrystus chce nam pokazać, że cierpienie nie 
musi człowieka niszczyć, może go doskona-
lić. W ten sposób Chrystus nadał ludzkiemu 
cierpieniu sens. Oto człowiek cierpiąc, może 
ubogacać siebie i innych. Św. Marek wspo-
mina, że uczniowie Chrystusa namaszczali 
chorych i uzdrawiali.  Św. Jakub mówi o trady-
cji pierwszych pokoleń chrześcijan: „Choruje 
ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów 
Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 

Cierpienie jest wielką próbą. 
W chrześcijańskiej religii cierpienie jest 

przede wszystkim próbą wiary w prawdę, 
że Bóg jest Miłością. 

Właśnie w tym momencie potrzebna jest 
łaska odkrycia sensu cierpienia.

11 lutego jest dla niejednego z nas szansą 
odkrycia całego bogactwa faktu, iż Chrystus 
w trosce o nasze zdrowie fizyczne, psychicz-
ne i duchowe zostawił nam specjalny sakra-
ment namaszczenia. Warto tego dnia w spo-
sób szczególny dziękować Chrystusowi za tę 
Jego pełną miłości pamięć o wszystkich cho-
rych. A jeśli nas samych dotyka - niezależnie 
od wieku - jakieś cierpienie, poprośmy o 
udzielenie tego sakramentu. Jest to głębokie 
religijne przeżycie, które umacnia człowieka, 
dodaje sił i umożliwia zachowanie chrześci-
jańskiej postawy w godzinach cierpienia.

Ks. Paweł Staniszewski
Źródło: Niedziela łowicka 6/2004

Sakrament chorych a sakrament konających.
Sakrament chorych coraz częściej jest zapomniany i niedoceniony. Można zapytać: dlaczego? Być może dlatego, że w pewnym momencie 

zło zastosowało dla deprecjacji tego sakramentu świetną taktykę. Oto kiedyś zaopatrzono go w nazwę „ostatnie namaszczenie”. W tej sytuacji 
wzywano kapłana z namaszczeniem chorych w ostatnim momencie życia, kiedy człowiek umierał. To wielki błąd. Wypada przypomnieć, że 
sakramentem konających jest tak zwany Wiatyk, czyli Komunia święta.

będzie dla chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone” (Jk 5, 14-15). 

Skutki sakramentu chorych
Pierwszym, i to często, choć nie zawsze, wi-

docznym efektem sakramentu namaszcze-
nia, jest poprawa zdrowia chorego.

Drugim skutkiem, tym razem w dziedzinie 
ducha, jest oczyszczenie z grzechów. Gdyby 
człowiek popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł 
się spowiadać, czyli nie mógł skorzystać z sa-
kramentu pokuty, to wtedy ten sakrament gła-
dzi grzechy. Może więc być udzielony zarów-
no człowiekowi w stanie łaski uświęcającej, jak 
i grzesznikowi w stanie grzechu ciężkiego.

Trzecim i chyba najważniejszym celem te-
go sakramentu jest pomoc potrzebna do wy-
korzystania czasu cierpienia i zachowania go-
dnej postawy. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8OJgzdIXecWdogJD3ujRHr4M1MNVkcBT
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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.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 58, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Tak mówi 
Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu 
wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współ-
ziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zo-
rza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawie-
dliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała 
Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a 
Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: 
„Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrot-
nie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i naka-
rmisz duszę przygnębioną, wówczas twe świa-
tło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność 
stanie się południem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych

albo: Alleluja
On wschodzi w ciemnościach 
jak światło dla prawych, * 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, 
który z litości pożycza * 
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * 
i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Nie przelęknie się złej nowiny, * 
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. * 
Rozdaje i obdarza ubogich, 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, * 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 2, 1-5

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia, przyszedłszy do 
was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i 
mądrością, głosić wam świadectwo Boże. 
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie 
znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystu-
sa, i to ukrzyżowanego.

W Klimatach:
Światowy Dzień Chorego . . . . . . . . . . . . .2

Sakrament chorych a sakrament 
konających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Czy cierpienie jest karą za grzechy? . . . . 2

Oto Słowo Pańskie

1

4.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. 
Nabożeństwo eucharystyczne zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
procesja wewnątrz kościoła. Prosimy mini-
strantów, bielanki, asystę kościelną i wszy-
stkie wspólnoty parafialne o udział w proce-
sji.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym za-
prasza na Warsztaty Rodzinne pod tytułem 
"Każdy może być święty, czyli wywiad pro-
sto z nieba”. Poznamy sylwetki znanych 
błogosławionych i świętych Kościoła katolic-
kiego. Zapraszamy wszystkie dzieci do od-
krywania tajemnic życia świętych polskich 
patronów i wspólnej zabawy. Spotykamy się 
pod dzwonnicą o godz.12.30.
W poniedziałek, 6 lutego o godz. 18.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. Wotywna          
o Duchu Świętym, po Mszy odmówimy lita-
nię do Ducha Świętego.
We wtorek modlimy się w sposób szczegól-
ny za dzieci. Msza św. w intencji dzieci, 
zwłaszcza tych które odeszły od wiary i koś-
cioła oraz ich rodziców, zostanie odprawio-
na o godz. 17.00. Po Mszy św. rodzice mo-
dlić się będą w intencji swoich dzieci
odmawiając różaniec.
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w środę, 8 lutego br., o godz. 
18.00.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową. W tym mie-
siącu modlić się będziemy o jedność chrze-
ścijan. Modlitwę w kościele prowadzą po-
szczególne grupy parafialne: w poniedziałek 
o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek
o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30.,
w sobotę o godz. 7.30, a w niedzielę o go-
dzinie 14.00.
Wspólnota „Męski Różaniec” zaprasza         
w najbliższy czwartek, 9 lutego, wszystkich

  8.

Ks. Tomasz Lis

zainteresowanych mężczyzn na spotkanie 
wspólnotowe. Rozpoczynamy Mszą św.       
o godz. 18.00. Po Mszy zapraszamy na Na-
bożeństwo Różańcowe, a po różańcu na
spotkanie formacyjne w Kanonii.
Światowy Dzień Chorych w naszej parafii 
będziemy obchodzili w sobotę, 11 lutego, 
we wspomnienie NMP z Lourdes. Na Mszę 
św. o godz. 10.00. zapraszamy wszystkie 
osoby w starszym wieku i chore. Prosimy 
również wolontariuszy o pomoc w dowiezie-
niu do kościoła osób, które same nie będą 
mogły przybyć na tę uroczystość.
W dniu 8 marca br. roku w naszej parafii 
rozpocznie się kurs dla narzeczonych „Ra-
dość i Nadzieja”. Mamy ostanie wolne miej-
sca. Informacje dotyczące zapisów na kurs 
znajdują się na stronie parafialnej w zakła-
dce sakramenty.
Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej parafii 
udostępniliśmy program do bezpłatnego 
rozliczenia podatku. Przypominamy, że na-
sza Fundacja poza działalnością charytaty-
wną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych 
obiektów znajdujących się na terenie naszej 
parafii.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– w poniedziałek, 6 lutego, wspomnienie

św. męczenników Pawła Miki i towarzy-
szy,

– w piątek, 10 lutego, wspomnienie św.
Scholastyki, dziewicy,

– w sobotę, 11 lutego, wspomnienie NMP
z Lourdes.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

   10.          

K O M E N T A R Z
    „Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza” 
słyszymy dziś w pierwszym czytaniu, a w 
psalmie responsoryjnym: „On wschodzi w 
ciemnościach jak światło”. Natomiast Je-
zus, o którym słyszymy w aklamacji, że jest 
„światłością świata” określa nas samych 
także „światłością świata”. Określając nas 
w ten sposób stawia przed nami niełatwe 
zadanie. Niełatwe, ale piękne i konieczne 
dla świata i wobec świata. Kiedy więc sta-
jemy się owym światłem? 

   Wtedy, gdy „dzielimy swój chleb z głod-
nym”, gdy jesteśmy „łagodni, miłosierni i 
sprawiedliwi”. Świat pełen egoizmu, gwałtu, 
braku miłosierdzia i niesprawiedliwości – 
trwający w tego rodzaju ciemności potrze-
buje światła dobrych uczynków, bezintere-
sownych uczynków, potrzebuje miłości, 
ofiarnej miłości. 

   Miejmy odwagę, wsparci Bożą mocą od-
powiedzieć hojnie i wielkodusznie na wez-
wanie Jezusa naszego Pana i zaradzić bie-
dzie tego świata.

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 8, 12

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

EWANGELIA
Mt 5, 13-16

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy 
jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 
przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie 
może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod 
korcem, ale na świeczniku, aby świeciła 
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie».

Oto Słowo Pańskie

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, 
i z wielkim drże-niem. A mowa moja i moje 
głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 
przekonywaniem słów mądrości, lecz były 
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara 
wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, 
lecz na mocy Bożej.

Oto słowo Boże

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

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

   Nasze cierpienie może stać się okazją do 
powstania większego dobra. Zamiast py-
tać, dlaczego cierpię, można pytać po co 
cierpię. Cierpienie bez Boga przytłacza, 
ale cierpienie przeżywane i odkrywane         
z Bogiem wprowadza w nową rzeczywi-
stość duchową i prawdziwą. 
   Tym, co czyni każdego człowieka pięk-
nym jest uśmiech. Wg. św. Tomasza czło-
wiek uśmiechając się jest piękny i jest          
w stanie zmieniać ludzi dookoła.
Uczestnicy spotkania z o. Gałuszką na za-
kończenie zadali Mu pytania:
- Czy każde cierpienie przyjmować jako
krzyż? Kiedy cierpienie przyjąć, a kiedy
z nim walczyć?
- Co zrobić z cierpieniem skandalicznym?
- Co nam mówi pandemia Covid-19?
- Jak pomóc cierpiącym, którzy nie wierzą?
- Czy teoretycznie mógłby być świat bez
grzechu i dlaczego demon się zbuntował?
- Jak trwać w cierpieniu długi czas?
Odpowiedzi, których udzielił o. Tomasz G.  i 
całego wykładu można wysłuchać na stro-
nie: https://www.youtube.com/watch?v=-
lyuFxIa0hk&list=PL8OJgzdIXecWdogJD3ujR 
Hr4M1MNVkcBT&index=8&t=404s

Poruszającego wykładu wysłuchała 
i zapisała dla Czytelników Klimatów 

Elżbieta Wrotek
PS. 
Szczególnie polecam osobom cierpiącym.

Na stronie: www.parafiawilanow.pl

Rozlicz PIT 
i przekaż 1,5% podatku 
na parafialną „Fundację 
Ecclesia Villanovensis” 

– numer KRS: 0000331641

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych       
w minionym miesiącu naszych parafian: 
- śp. Krzysztofa Gąsowskiego,
- śp. Ewę Wyszomirską,
- śp. Janusza Kunickiego,
- śp. Jacka Piotrowskiego,
- śp. Waldemara Rafalskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

5.

   7   .          

   9.          

   11.          

  12.
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