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Święto Chrztu Pańskiego

L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 42, 1–4.6–7

To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na
Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da
słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie
trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie
Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż
utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia
wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię
słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla
ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia
wypuścił jeńców, z więzienia tych, co
mieszkają w ciemności.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 29, 1–4.3.9–10

Pan ześle pokój swojemu ludowi
Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 9, 7

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie.

EWANGELIA

Dz 10, 34–38

Łk 3, 15–16.21–22

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu
Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto
się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał
swe słowo synom Izraela, zwiastując im
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest
Panem wszystkich. Wiecie, co się działo
w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie,
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa
z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim,
przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Oto słowo Boże

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On chrzcić was
będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy
cały lud przystępował do chrztu, Jezus także
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło
się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w
postaci cielesnej niby gołębica, a nieba
odezwał się głos: Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Chrzest Jezusa w Jordanie pozwala nam
Go rozpoznać jako Mesjasza, który przyszedł
w ludzkim ciele, by dzielić z nami codzienne
życie i wyrwać nas z niewoli grzechu i śmierci.
Jezus ofiarowuje nam bogactwo tego kim jest.
A jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. On
nie przychodzi, aby potępiać, lecz aby
zbawiać. Bóg w Chrystusie wchodzi w wody
Jordanu naszej codzienności i pochyla się
z czułością i miłością nad tym wszystkim co nas
boli, niepokoi i rani. Jezus nie jest Bogiem
„gdzieś tam daleko”, ale jest z nami i wciąż
powtarza wyznanie miłości z dzisiejszej
Ewangelii: „Jesteś moim umiłowanym
dzieckiem, w tobie mam upodobanie”.
Jak odpowiadam na tę miłość Ojca? Czy
nie zagłuszam w sobie owej tęsknoty, która
jak drogowskaz ukazuje kierunek naszej
wędrówki przez życie?
ks. dr Michał Dubicki
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Z pamiętnika
katolika ...
aszyńska
Tekst: Maria P

KRÓLESTWO
POKOJU
Wciąż nie mogę się przyzwyczaić i zamiast
szóstki na końcu daty uparcie wpisuję piątkę.
Tak też było i tym razem. Cóż, mam jeszcze
niemal trzysta sześćdziesiąt dni, żeby się
przestawić. To tyle w temacie dziwnych
dygresji wstępnych.
Na progu Nowego Roku obchodziliśmy
Światowy Dzień Pokoju (nie mylić ze
Światowym Dniem Modlitwy o Pokój, które
celebrujemy co roku we wrześniu).
Zastanawialiście się kiedyś nad definicją
słowa „pokój”. Mam wrażenie, że jest to jedno
z tych słów, których znaczenie wydaje nam
się oczywiste, proste i jasne, a jednak, gdy
mój siedmioletni syn zapytał mnie o to
ostatnio, w pierwszym odruchu odpowiedziałam nieskładnie, że pokój to pokój… Ignotum
per ignotum. Potem nieco rozwinęłam tę definicję stwierdzając, że pokój to brak wojny.
Syn zdawał się być usatysfakcjonowany,
w przeciwieństwie do mnie.
Czułam wyraźny niedosyt. Nie lubię używać słów odruchowo, bezrefleksyjnie, a tu
odkryłam, że w przypadku tak ważnego pełne
zdefiniowanie przysparza mi trudności. Zbyt
rzadko pochylamy się nad zagadnieniem
pokoju, próbując zgłębić jego istotę.

Wspomniane na początku niniejszego
felietonu święto ustanowił błogosławiony
papież Paweł VI listem z 8 grudnia 1967 roku,
w którym napisał: „Pragnęlibyśmy, by na
początku rachuby kalendarzowej, która
mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego
w czasie, obchody te powtarzały się co roku
jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów".
List, którym bł. Paweł VI zapoczątkował
noworoczne pochylanie się nad kwestiami
związanymi z pokojem, zatytułowany był:
„Trzeba wychowywać świat, aby miłował
i budował pokój”. Nie wiem czy wiecie, ale od
1968 r. kolejni papieże wybierają co roku
temat dotyczący jakiegoś ważkiego zagadnienia związanego z tematyką pokojową, na
które pragnie zwrócić szczególną uwagę
wiernych (i nie tylko) całego świata. W 2004
roku święty Jan Paweł II w haśle pokojowym
przedostatniego roku swojego pontyfikatu
przypomniał te słowa, nadając mu brzmienie:
„Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do
pokoju”.
Piękne słowa, nieprawdaż? Tchnące
nadzieją, że walka o pokój ma sens i może
przynieść owoce, skoro do pokoju można

wychować. Problem polega na tym, że trudno
to wezwanie realizować w swoim własnym,
codziennym mikroświecie, a tu bł. Paweł VI
nakazuje wychowywać cały świat?!
Dróg realizowania owych wezwań dwóch
wspaniałych, wyniesionych do Chwały Ołtarza
papieży jest wiele. Mi najbardziej podoba się
prosta recepta błogosławionej Matki Teresy
z Kalkuty.
– Co możemy zrobić, żeby promować pokój
na świecie? – pytano ją wielokrotnie podczas
różnych spotkań w najodleglejszych miejscach
globu.
– Iść do domu i kochać swoją rodzinę.
– odpowiadała z prostotą.
Kochać, czyli modlić się, modlić i jeszcze
raz modlić, zawierzając sprawy rodzinne
i osobiste każdego z osobna Bogu, wybaczać,
nie chować uraz, dbać o siebie nawzajem,
służyć jeden drugiemu jak Maryja w pokorze
i cichości serca. To jest łatwiejsze niż się
wydaje, zwłaszcza gdy oddamy cały ten trud
pod komendę Duchowi Świętemu. Warto się
starać, bo nagrodą jest pełna pokoju rodzina,
a pokoju podobnie jak miłości, nie da się
ukryć. On promieniuje na innych, sprawia, że
kolejni ludzie zaczynają odczuwać często
głęboko skrywaną tęsknotę i pragnienie
pokoju i pojednania we własnych domach.
I tym sposobem, dbając o własne rodziny,
naszych najbliższych, z pomocą Ducha
Świętego, pomalutku, krok po kroku wychowamy cały świat do pokoju. Słowa Owidiusza
są po dziś dzień aktualne: „Kropla drąży
skałę, nie siłą, lecz ciągłym spadaniem”.
A gdy już ów pokój zapanuje w naszych
domach nie pozostanie nam nic innego jak
zastosować rady św. Pawła z Drugiego Listu
do Koryntian: „Zresztą, bracia, radujcie się,
dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na
duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a
Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!”
(2 Kor 13, 11). Oto droga do osiągnięcia Królestwa Pokoju tu na Ziemi. To jest możliwe!!!
PS. Na hasło na rok 2016 papież Franciszek
obrał temat: „Przezwycięż obojętność, zyskaj
pokój”. Jakże aktualne w dobie wszechobecnej
„znieczulicy” na drugiego człowieka, nawet tego
najbliższego… Pozostawiam Wam to hasło pod
rozwagę na nadchodzące dni.

Cud różańcowy trwający 6 lat 1939–1945*:

POTĘGA RÓŻAŃCA PRZED WYSTAWIONYM
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
Działo się to w Polsce w czasie II wojny
światowej. Ciągle trzeba o tym mówić, szczególnie młodzieży, co czynili Niemcy w Polsce
w czasie II wojny. Jakiej ruinie uległa cała
Polska: spalone wioski, miasta, zniszczone
fabryki. Ile milionów ludzi zginęło w Polsce
w czasie wojny (w 1939 r. było 35 mln.
Polaków; w 1945 r. – 23 mln.) Ludzie ginęli
na frontach, podczas bombardowań miast
i wsi, ginęli w obozach koncentracyjnych,
więzieniach, byli rozstrzeliwani, wieszani na
ulicach, ginęli od mrozu, głodu w obozach
śmierci. Pojawienie się żołnierzy niemieckich
2zw

w jakiejś miejscowości oznaczało śmierć
nawet wielu mieszkańców. Bardzo często
żołnierze niemieccy, którzy przyjechali do
jakiejś miejscowości strzelali do napotkanych
na ulicy ludzi tak, jak do zwierząt w lesie. Są w
Polsce miejscowości, parafie, które straciły
nawet do 60–80% mieszkańców.

Jest tylko jedna parafia w Polsce,
której mieszkańcy
nie zaznali nieszczęść,
tragedii II wojny światowej.
– Nikt z tej parafii nie zginął w czasie wojny!
– Wszyscy żołnierze powrócili z wojny do
swoich rodzin!
– Przez cały czas wojny, żaden Niemiec nie
przekroczył granic tej parafii!
Jak to się stało, że właśnie ta parafia
doznała takiego cudu?
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Parafia ta, leży w centrum Polski, w promieniu ok. 70 km od Warszawy. W 1939 r. liczyła
ok. 5–7 tys. mieszkańców. Dnia 1.09.1939 r.,
gdy Niemcy zaatakowały Polskę, w parafii tej
proboszczem był bardzo mądry i pobożny
kapłan. W tym tragicznym dniu w tamtejszym
kościele zgromadziła się mała grupa ludzi na
Mszy św. Był to pierwszy piątek miesiąca.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
1 stycznia 2014 r.

Braterstwo podstawą
i drogą do pokoju

W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy
Dzień Pokoju pragnę skierować do wszystkich,
poszczególnych osób i narodów, życzenia życia
pełnego radości i nadziei. W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego,
do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale
braci, których trzeba serdecznie przyjąć.
Rzeczywiście braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, który jest istotą społeczną. Żywa
świadomość tego aktu prowadzi nas do postrzegania i traktowania każdej osoby jako prawdziwej
siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się
niemożliwym budowanie społeczeństwa sprawiedliwego, a także stabilnego i trwałego pokoju.
Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się
uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza
dzięki odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się
spełnianiu ról właściwych wszystkim jej członkom, szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również
podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na
mocy swego powołania powinna „zarazić” świat
swą miłością.
Nieustannie narastająca liczba wzajemnych
powiązań i komunikacji, jakie spowijają naszą planetę, sprawia, że wśród narodów ziemi świadomość jedności i dzielenia wspólnego losu staje się
bardziej namacalna. W ten sposób w dynamice
historii, pomimo różnorodności grup etnicznych,
kultur i społeczeństw, dostrzegamy zasiew powołania do tworzenia jednej wspólnoty, składającej
się z braci, którzy nawzajem siebie przyjmują,
troszcząc się jedni o drugich. Jednakże także
i dziś powołaniu temu często przeciwstawiają się
i zaprzeczają fakty, w świecie charakteryzującym
się „globalizacją obojętności”, która powoli nas
„przyzwyczaja” do cierpienia innych, zamykając
nas w sobie.
W wielu częściach świata nieustannie dochodzi do poważnych naruszeń podstawowych
praw człowieka, w szczególności prawa do życia i prawa do wolności religijnej. Niepokojącym
przykładem jest tragiczne zjawisko handlu ludźmi,
na których życiu i rozpaczy spekulują osoby bez
skrupułów. Do wojen toczących się jako konﬂikty
zbrojne dołączają wojny mniej widzialne, ale nie
mniej okrutne, staczane na polu gospodarki i ﬁnansów, z użyciem środków równie niszczących
życie, rodziny, przedsiębiorstwa.
Globalizacja, jak stwierdził Benedykt XVI, zbliża nas, ale nie czyni nas braćmi. Ponadto wiele
sytuacji dysproporcji, biedy i niesprawiedliwości
wskazuje nie tylko na głęboki brak braterstwa, ale
także na brak kultury solidarności. Nowe ideologie
charakteryzujące się rozpowszechnionym indywidualizmem, egocentryzmem i materialistycznym
konsumpcjonizmem osłabiają więzi społeczne,
podsycając ową mentalność „odrzucania”, prowadzącą do pogardy i porzucenia najsłabszych,
tych, którzy są uważani za „bezużytecznych”.
W ten sposób współżycie między ludźmi nabiera
coraz bardziej kształtu zwykłego, pragmatycznego i egoistycznego do ut des [daję, abyś dał].

Jednocześnie staje się jasne, że także współczesne systemy etyczne okazują się niezdolne do
tworzenia autentycznych więzi braterstwa, gdyż
braterstwo pozbawione odniesienia do wspólnego
Ojca jako swego ostatecznego fundamentu, nie
jest w stanie się ostać. Prawdziwe braterstwo między ludźmi zakłada i wymaga transcendentnego
ojcostwa. Wraz z uznaniem tego ojcostwa umacnia się braterstwo między ludźmi, czy inaczej, owo
stawanie się „bliźnim”, który troszczy się o innych.

«Gdzie jest brat twój?» (Rdz 4,9)

Dla lepszego zrozumienia tego powołania
człowieka do braterstwa, pełniejszej znajomości
przeszkód stojących na drodze jego realizacji
i określenia sposobów ich przezwyciężenia, fundamentalne znaczenie ma kierowanie się poznaniem Bożego planu, wspaniale przedstawionego
w Piśmie Świętym.
Według opowiadania o początkach wszyscy ludzie pochodzą od wspólnych rodziców, od Adama
i Ewy, pary stworzonej przez Boga na Jego obraz
i podobieństwo (por. Rdz 1,26), z których zrodzili
się Kain i Abel. W historii pierwszej rodziny odczytujemy genezę społeczeństwa, ewolucję relacji
między ludźmi i narodami.
Abel jest pasterzem, a Kain rolnikiem. Ich głęboką tożsamością i zarazem powołaniem jest
bycie braćmi, pomimo różnej działalności i kultury, innego odnoszenia się do Boga i świata stworzonego. Jednakże zabicie Abla przez Kaina jest
tragicznym świadectwem radykalnego odrzucenia powołania do bycia braćmi. Ich historia (por.
Rdz 4, 1-16) podkreśla trudne zadanie, do którego
wypełnienia powołani są wszyscy ludzie: by żyć
razem, troszcząc się jedni o drugich. Kain nie
akceptując szczególnego upodobania Boga do
Abla, który oﬁarowywał to, co najlepsze ze swego stada – «Pan wejrzał na Abla i na jego oﬁarę;
na Kaina zaś i na jego oﬁarę nie chciał patrzeć»
(Rdz 4, 4-5) – zabija Abla z zazdrości. W ten
sposób zaprzecza uznawaniu siebie za jego
brata, chęci pozostawania z nim w pozytywnych
relacjach, życia przed Bogiem w poczuciu odpowiedzialności za troskę i ochronę drugiego. Na
pytanie: «Gdzie jest brat twój?», jakie Bóg stawia,
domagając się zdania sprawy z działania, Kain
odpowiada: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» (Rdz 4,9). Następnie Księga Rodzaju
mówi: «Po czym Kain odszedł od Pana» (4,16).
Trzeba zastanowić się nad głębokimi powodami, które doprowadziły Kaina do nieuznawania więzi braterstwa, a z nią więzi wzajemności
i jedności łączącej go z jego bratem Ablem. Bóg
sam oskarża i wyrzuca Kainowi zażyłość ze złem
– «grzech leży u wrót i czyha na ciebie» (Rdz 4,7).
Jednakże Kain nie chce sprzeciwić się złu i postanawia mimo wszystko podnieść rękę «na swego brata Abla» (Rdz 4,8), gardząc planem Boga.
Udaremnia w ten sposób swoje pierwotne powołanie, by być synem Bożym i żyć braterstwem.
Historia Kaina i Abla uczy, że ludzkość ma wpisane w siebie powołanie do braterstwa, ale także
dramatyczną możliwość zdrady tego powołania.
Świadczy o tym codzienny egoizm, tkwiący u pod-

staw wojen i licznych niesprawiedliwości. Rzeczywiście, wielu ludzi umiera z rąk braci i sióstr, którzy
nie potraﬁą uznać swego braterstwa, to znaczy
tego, że są istotami stworzonymi dla wzajemności, dla komunii i dla daru.

«A wy wszyscy braćmi
jesteście» (Mt 23,8)

Spontanicznie rodzi się pytanie: czy ludzie żyjący na tym świecie mogą kiedykolwiek odpowiedzieć w pełni na pragnienie braterstwa, wpisane
w nich przez Boga Ojca? Czy potraﬁą jedynie
o łasnych siłach przezwyciężyć obojętność,
egoizm i nienawiść, zaakceptować uzasadnione
różnice, charakteryzujące braci i siostry?
Parafrazując słowa Pana Jezusa, możemy streścić Jego odpowiedź w następujący sposób: ponieważ jeden jest wasz Ojciec, który jest Bogiem,
to wy wszyscy braćmi jesteście (por. Mt 23, 8-9).
Korzeń braterstwa wyrasta z ojcostwa Boga. Nie
chodzi o ojcostwo ogólnikowe, nieokreślone i bez
wpływu na historię, ale o osobową, wyraźnie ukierunkowaną i niezwykle konkretną miłość Boga do
każdego człowieka (por. Mt 6, 25-30). Jest to więc
ojcostwo skutecznie rodzące braterstwo, ponieważ miłość Boga, kiedy zostanie przyjęta, staje
się najpotężniejszym środkiem przemiany życia
i relacji z drugim, który otwiera ludzi na solidarność i czynne dzielenie się.
Ludzkie braterstwo odradza się zwłaszcza
w Jezusie Chrystusie i z Niego, z Jego śmierci i zmartwychwstania. Krzyż jest ostatecznym
„miejscem” zapoczątkowania braterstwa, którego
ludzie sami nie są w stanie stworzyć. Jezus Chrystus, który przyjął ludzką naturę, aby ją odkupić,
umiłowawszy Ojca aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2,8), przez swoje zmartwychwstanie tworzy z nas nową ludzkość, w pełnej komunii
z wolą Bożą, z Jego planem obejmującym pełną
realizację powołania do braterstwa.
Jezus podejmuje od początku plan Ojca,
uznając Jego prymat nad wszystkimi rzeczami.
Chrystus, poddając się śmierci ze względu na
miłość do Ojca, staje się nowym i ostatecznym
początkiem każdego z nas, wezwanych, byśmy
w Nim uznali siebie za braci będących dziećmi
tego samego Ojca. On jest samym Przymierzem, osobową przestrzenią pojednania człowieka z Bogiem i braci między sobą. W śmierci
Jezusa na krzyżu jest także przezwyciężenie
rozdzielenia między ludami, między ludem Przymierza a ludem pogan, pozbawionym nadziei, bo
pozostającym do tej pory poza paktami Obietnicy. Jak czytamy w Liście do Efezjan, Jezus Chrystus jest tym, który w sobie dokonuje pojednania
wszystkich ludzi. On jest pokojem, bo z dwóch
ludów uczynił jeden i zburzył oddzielający je mur,
to znaczy wrogość. On utworzył w sobie jeden
lud, jednego nowego człowieka, jedną nową
ludzkość (por. 2, 14-16).
Ten, kto przyjmuje życie Chrystusa i żyje w Nim,
uznaje Boga jako Ojca i Jemu całkowicie oddaje
samego siebie, kochając Go ponad wszystko.
Człowiek pojednany widzi w Bogu Ojca wszystkich, a tym samym jest wewnętrznie mobilizowa-

Ksiądz proboszcz, do zgromadzonych
w kościele ludzi, powiedział wtedy takie słowa:
„Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały
Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana.
Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej
Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie
wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek?
Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze
domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest
ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec przed
wystawionym w monstrancji Najświętszym
Sakramentem! Od dzisiaj, aż do końca wojny,
(nie wiemy ile będzie trwać ta wojna), każdego
dnia w naszym kościele będzie odmawiany
Różaniec przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego
dnia na to nabożeństwo.”
Proboszcz podał ludziom godzinę nabożeństwa. Ludzie zaczęli przychodzić na to nabożeństwo, na którym odmawiali jedną cząstkę
Różańca (5 tajemnic). Po Różańcu proboszcz
udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Początkowo ludzi było niewielu, ale
w kolejnych miesiącach trwania wojny przychodziło coraz więcej. Kościół codziennie był
zapełniony ludźmi. Gdy zauważono, jaka jest
potęga tego nabożeństwa – nikt z tej parafii nie
zginął, w innych zginęło już wielu – na
Różaniec codziennie gromadzili się wszyscy
mieszkańcy parafii! Wojna trwała 6 lat,
Różaniec w kościele trwał 6 lat. Nikt z tej parafii
nie zginął w czasie wojny!
Nie było w Polsce żadnej innej miejscowości,
do której by nie dotarli żołnierze niemieccy
w czasie wojny. Docierali nawet do tych wiosek,
które nie miały szosy (dojeżdżali końmi).
Docierali nawet do najdalej położonych wiosek,
300–400 km od Warszawy, a ta parafia jest
w centrum Polski, tak blisko Warszawy.
Z tej parafii przed IX 1939 r. wielu młodych
mężczyzn zostało zmobilizowanych do wojska.
Jedni walczyli (we wrześniu 1939 r.) z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie zginął na
froncie! Część z nich wróciła do domów po
ustaniu walk, część dostała się do niewoli.
Jedni byli w obozach niemieckich, inni w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. Wszyscy
powrócili do swoich rodzin!
Jak to wszystko zrozumieć? Jak to wszystko
wytłumaczyć? Można stwierdzić z całą pewnością: Różaniec w kościele przed wystawionym
w monstrancji Najświętszym Sakramentem jest
wielką potęgą. Okazał się silniejszy, niż wszystkie bomby, czołgi, armaty, karabiny maszynowe itp. Silniejszy niż cała potęga hitlerowskich
Niemiec.
Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami
Maryjo, Królowo Różańca świętego – módl się za nami
Przygotowali: Anna i Zbigniew Kozikowscy
*) Informację podał +ks. Bp Zbigniew Kraszewski
na spotkaniu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego na
Jasnej Górze w 1979 r.
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Rozwiąż test. Litery przy poprawnych
odpowiedziach utworzą rozwiązanie.

1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzimy co roku:

□
□
□
□

M
N
W
D

od 1 do 7 stycznia
od 16 do 22 stycznia
od 18 do 25 stycznia
od 20 do 26 stycznia

2. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan kończy się świętem:

□
□
□
□

I
A
B
O

Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Ofiarowania Pańskiego
św. Jakuba Apostoła
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

3. Okres zwykły roku liturgicznego rozpoczyna się:

□
□
□
□

D
A
R
Ł

w najbliższą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego
w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego
w środę po święcie Ofiarowania Pańskiego
w niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego

4. Jaki kolor szat liturgicznych obowiązuje w dni powszednie okresu zwykłego?

□
□
□
□

P fioletowy
Z czerwony
O biały
R zielony

5. Do którego dnia – w tym roku – trwa pierwsza część okresu zwykłego,
po której rozpoczyna się Wielki Post?

□
□
□
□

A
K
I
M

do wtorku 9 lutego włącznie
do soboty 20 lutego włącznie
do niedzieli 14 lutego włącznie
do wtorku 23 lutego włącznie
Hasło:

_ _ _ _ _
SPOTKANIE
BOGA
ŻYWEGO
Zapraszamy na

od 13.12.2015 do 10.01.2016
Módlmy się, aby w okresie świąt
Bożego Narodzenia
ustały wszelkie konflikty
i pokój zapanował w kraju,
w rodzinach i w naszych sercach.

MODLITWĘ UWIELBIENIA
i UZDROWIENIA

która odbędzie się
w sali nad kawiarenką (w dzwonnicy),
w piątek – 15 stycznia
– o godz. 19.00.
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym
wraz z ks. Robertem Mikosem
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
Święto Chrztu Pańskiego
– 10 stycznia 2016 r.
1. Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąteczny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiarowania
Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, które przypada 2 lutego.
2. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Kolegiacie.

SYMBOLIKA
PROMIENI MIŁOSIERDZIA

3. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić
się będziemy za naszych zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. stać

„KREW I WODA”

4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców,
odbędzie się w następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00, w kościele.

Kiedy raz spowiednik kazał się zapytać
Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie,
które są w tym obrazie – powiedziałam, że
dobrze, zapytam się Pana.
W czasie modlitwy usłyszałam te słowa
wewnętrznie: te dwa promienie oznaczają
Krew i Wodę. Blady promień oznacza wodę,
która usprawiedliwia dusze; czerwony
promień oznacza Krew, która jest życiem
dusz...
– Te dwa promienie wyszły z wnętrzności
Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy
konające Serce Moje zostało włócznią
otwarte na krzyżu.
– Te promienie osłaniają dusze przed
zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto
w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go
sprawiedliwa ręka Boga.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny
mieszkające przy następujących ulicach:
– poniedziałek, 11 stycznia – ul. Wiertnicza 26–162 (numery parzyste) i 19–69 (numery
nieparzyste);
– wtorek, 12 stycznia

– ul. Wiertnicza 69A–169 (numery nieparzyste),
ul. Goplańska;

– środa, 13 stycznia

– ul. Łowcza,
ul. Ostra,
ul. Petyhorska;

– czwartek, 14 stycznia

– ul. Chorągwi Pancernej 4A–88 (numery parzyste);

– piątek, 15 stycznia

– ul. Chorągwi Pancernej 3–85 (numery nieparzyste),
ul. Husarii 2–54 (numery parzyste);

– sobota, 16 stycznia

– ul. Husarii 56–80 (numery parzyste) i 3–75 (numery nieparzyste),
ul. Piechoty Łanowej 2–58 (numery parzyste).

Dzienniczek, 299

Wizytę duszpasterską w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o godz. 14.00.
Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne Bóg zapłać.
Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY

która mieści się w prawym
przedsionku świątyni.

Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty”
w smartfonie lub
na tablecie.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
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:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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