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Ewangelia prowadzi nas powtórnie do 
wieczoru owego pierwszego dnia tygodnia. 
Uczniowie usłyszeli: „Pokój wam”, ale usły-
szeli nie wszyscy. 

Wielu uczniom Chrystusa ciągle brakuje 
pokoju, wśród wielu trosk, wielu problemów 
tak łatwo ulec duchowi niepokoju, zwątpienia, 
lęku. Nie zostaliśmy pozostawieni bez wspar-
cia, bezradni.

Przychodzi ósmy dzień tygodnia i powtór-
nie przychodzi Jezus; mimo wątpliwości,  
a może właśnie dla nich, zaprasza, byśmy 
podeszli, dotknęli, przekonali się. 

Przychodzą kolejne Dni Pańskie – nie-
dziele, pamiątki Zmartwychwstania, ale nie 
wszyscy słyszą słowa Jezusa, nie wszyscy 
doświadczają spotkania z Nim, ciągle tyle za-
gubienia i wątpliwości.

Nie jesteśmy pozostawieni i bezradni, przy-
chodzi taki dzień jak dziś, niedziela Miłosier-
dzia, Pan chce nas dotknąć, przytulić w swej 
miłości, zdjąć ciężar naszych grzechów. Zdu-
miewa nas Zmartwychwstanie Pana, a dziś 
Jezus chce nas obdarować ponownie, obda-
rować swoim pokojem, przebaczeniem naj-
większych grzechów, oczyszczeniem serc. 

Wciąż aktualne są słowa Jezusa skierowa-
ne do Apostoła Tomasza: „Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 
/ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym”. Wciąż aktualne są słowa 
skierowane do św. s. Faustyny Kowalskiej:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mów o moim miłosierdziu, pragnę, aby świę-
to Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla bied-
nych grzeszników; niech się nie lęka zbliżyć 
do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej 
były jako szkarłat”.

ks. Dariusz Kuczyński
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L I T U R G I A  S Ł O W A   
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 20,29
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;  
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA 
J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Di-
dymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 5,12-16

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce 
Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy 
razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt 
nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich 
wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba męż-
czyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. 

Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono 
na łożach i noszach, aby choć cień przecho-
dzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także 
z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu 
do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych 
przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 
uzdrowienia.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118,1.4.13-14.22.24

REFREN:  
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech bojący się Pana głoszą: 
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał. 
Pan moją mocą i pieśnią, 
On stał się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 1,9-11a.12-13.17-19

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku 
i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na 
wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bo-
żego i świadectwa Jezusa. 

Doznałem zachwycenia w dzień Pański  
i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby 
trąby mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze  
i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji. 

I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do 
mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem 
złotych świeczników, i pośród świeczników ko-
goś podobnego do Syna Człowieczego, oble-
czonego [w szatę] do stóp i przepasanego na 
piersiach złotym pasem. 

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak 
martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mó-
wiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy  
i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem 
żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci  
i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co 
jest, i to, co potem musi się stać.

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli 
na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie wło-
żę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: Pokój wam! 

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę  
i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym. 

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! 
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, po-
nieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, któ-
rych nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wie-
rzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,  
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Niewierny Tomasz -  
Duccio di Buoninsegna, 1311
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Źródło Bożego Miłosierdzia
Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia 

nas dziś trzykrotnie wymownymi słowami: 
„Pokój wam!”. Ukazując zaś swym uczniom 
przebite ręce i bok, dodaje: „Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane” (J 20, 22b-23).  
W przeżywanym Roku Wiary słowa te stają 
się zwiastunem prawdziwego pokoju ser-
ca oraz tej nadziei, która ma swoje źródło  
w tajemnicy krzyżowej drogi, męki i śmierci 
Jezusa, a nade wszystko Jego chwaleb-
nego zmartwychwstania. Miłosierny Pan 
daje nam udział w swoim zwycięstwie nad 
śmiercią, grzechem i szatanem. W spotka-
niu z Tomaszem Apostołem wzywa zaś do 
żywej wiary, która nie potrzebuje zewnętrz-
nych dowodów, lecz harmonii umysłu i ser-
ca ucznia – z umysłem i sercem Mistrza!

Na przełomie tysiącleci, podczas kano-
nizacji Siostry Faustyny Kowalskiej, bł. Jan 
Paweł II zaprosił także nas do spotkania 
z Miłosiernym Panem. Stawiał wówczas 
wobec wiernych całego świata zasadnicze 
pytanie o przyszłość, chcąc nam ukazać 
także jasne światło nadziei: „Co przyniosą 
nam nadchodzące lata? Jaka będzie przy-
szłość człowieka na ziemi? Nie jest nam 
dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że 
obok kolejnych sukcesów nie zabraknie 
niestety także doświadczeń bolesnych. 
Ale światło Bożego Miłosierdzia, które 
Bóg zechciał niejako powierzyć światu na 
nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, 
będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim 
tysiącleciu”. „Konieczne jest jednak – mó-
wił nasz Błogosławiony Papież – aby ludz-
kość, podobnie jak niegdyś apostołowie, 
przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chry-
stusa zmartwychwstałego, który pokazuje 
rany po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój 
wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się 
ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, 
którego daje jej zmartwychwstały Chry-
stus. To Duch leczy rany serca, obala mury 
odgradzające nas od Boga i od siebie na-
wzajem, pozwala znów cieszyć się miło-
ścią Ojca i zarazem braterską jednością”.

Kształtowanie wyobraźni 
Miłosierdzia

Od 2000 r. dzisiejsza uroczystość prze-
żywana jest w całym Kościele jako „Nie-
dziela Miłosierdzia Bożego”. Co roku litur-
gia tego dnia niejako wytycza nam szlak 
miłosierdzia. Jest to szlak, który odbudo-
wuje prawdziwą więź człowieka z Bogiem,  
a równocześnie tworzy między ludźmi 
nowe, cenne relacje: przebaczenia, mi-
łości i braterskiej solidarności. „Nie jest 
łatwo – jak mówił bł. Jan Paweł II – miło-
wać miłością głęboką, która polega na 
autentycznym składaniu daru z siebie.  

Tej miłości można nauczyć się jedynie 
wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpa-
trując się w Niego, jednocząc się z Jego 
ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni pa-
trzeć na braci nowymi oczyma, w postawie 
bezinteresowności i solidarności, hojności  
i przebaczenia. Tym wszystkim jest wła-
śnie miłosierdzie!”

Uważne spojrzenie w oczy Jezusa Mi-
łosiernego jest wezwaniem do tego, by  
i nasze spojrzenie na bliźnich stawało się 
coraz bardziej miłosierne. Przebite ręce 
i stopy Jezusa uświadamiają nam, że nie 
tylko słowa, ale i konkretne czyny miłosier-
dzia będą świadectwem naszego dojrze-
wania w szkole Jezusa Miłosiernego. On  
z obrazu: Jezu, ufam Tobie niejako wycho-
dzi ku nam, pragnie spotkać się z każdym 
osobiście w realiach codziennego życia. 
Dyskretnie pyta o teraźniejszość i przy-
szłość naszych rodzin, parafii, wspólnot, re-
lacji małżeńskich, sąsiedzkich, o atmosferę  
w miejscach pracy. Stawia pytanie o prze-
żywanie cierpienia, samotności i niepew-
ności o kolejny dzień. Do postawy miłosier-
dzia musimy ciągle dorastać przy Sercu 
Jezusa Miłosiernego!

Od tego roku Niedziela Miłosierdzia Bo-
żego będzie rozpoczynać, obchodzony do 
tej pory w październiku, Tydzień Miłosier-
dzia. Hasłem tegorocznego Tygodnia są 
słowa: „Wiara żywa uczynkami”. W życiu 
Kościoła, oprócz liturgii i głoszenia Sło-
wa, właśnie posługa miłości stanowi jedną  
z najważniejszych jego cech. Jej nazwa  
w języku łacińskim brzmi CARITAS. 

Papież Benedykt XVI napisał: „Miłość 
– caritas – zawsze będzie konieczna, 
również w najbardziej sprawiedliwej spo-
łeczności. Nie ma takiego sprawiedliwe-
go porządku państwowego, który mógłby 
sprawić, że posługa miłości byłaby zbęd-
na. (…) Zawsze będzie istniało cierpienie, 
które potrzebuje pocieszenia i pomocy. 
Zawsze będzie samotność. Zawsze będą 
sytuacje materialnej potrzeby, w których 
konieczna jest pomoc w duchu konkretnej 
miłości bliźniego” („Deus caritas est”, 28).  
Ten sam papież, podczas spotkania z cho-
rymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, zwracając się do osób, 
które posługują wśród nich, powiedział 
wprost: „(…) ręce ludzi, którzy wam poma-
gają w imię miłosierdzia, niech będą prze-
dłużeniem tych Bożych dłoni”. 

Miłosierdzie poprzez czyn, 
słowo i modlitwę

Caritas – taką też nazwę nosi kościelna 
organizacja charytatywna, która w spo-
sób zorganizowany i systematyczny po-
maga potrzebującym na całym świecie. 
Trudno wymienić wszystkie jej działania, 
jednak warto wiedzieć o tych najważniej-

szych: okna życia dla porzuconych nowo 
narodzonych dzieci, leczenie i rehabilitacja 
chorych, domy dla bezdomnych, opieka 
nad uchodźcami, dożywianie głodnych, 
natychmiastowa i długofalowa pomoc 
dla ofiar kataklizmów, wspieranie bezro-
botnych, wakacje dla dzieci ubogich. Nie 
chodzi jednak o swego rodzaju opiekę 
społeczną, jednorazową akcję, lecz o mi-
sję, która polega na autentycznej trosce  
o godność każdego człowieka od poczęcia 
do naturalnej śmierci. 

Misja Caritas to więc ogrom działań, 
wielki rozmach i szeroka fala najróżniej-
szej pomocy, udzielanej codziennie na 
wszystkich kontynentach, systematycznie 
i często bez żadnego rozgłosu. Przypomi-
namy o tym, ponieważ dzisiejsza niedziela 
jest jednocześnie świętem Caritas. Każdy 
z nas może być dziś dumny, że jest czę-
ścią Kościoła, w łonie którego dzieje się 
tak wiele dobra. Możemy dzisiaj dziękować 
Bogu za tysiące pracowników i wolontariu-
szy Caritas, dla których zapłatą za pracę 
jest często uśmiech i radość osób obda-
rowanych. Ich codzienna, systematyczna  
i w cichości wykonywana posługa sprawia, 
że Caritas cieszy się ogromnym autoryte-
tem na całym świecie.

To właśnie dlatego darczyńcy z wielkim 
zaufaniem wspierają Caritas, wiedząc, że 
darowane dobra trafią tam, gdzie napraw-
dę są potrzebne. Cieszy fakt, że wielu 
wiernych w Polsce z zaufaniem przeka-
zuje 1% z podatku, wspierając w ten spo-
sób działalność charytatywną Kościoła. 
Ogrom czynionego dobra zdumiewa i po-
kazuje troskę chrześcijan o wszystkich po-
trzebujących. 

Z Bożym i ludzkim 
Miłosierdziem  

w codzienne życie
Zmartwychwstały Chrystus poucza nas 

o potrzebie miłosierdzia i wzywa do czy-
nienia miłosierdzia. Żywa wiara przynagla 
nas, abyśmy na serio potraktowali słowa 
naszego Mistrza: „Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”  
(Mt 5,7). Wyrazem dojrzałej wiary są bo-
wiem konkretne czyny miłosierdzia. 

W tej codziennej posłudze niech nam 
towarzyszą słowa św. Siostry Faustyny: 
„Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były 
miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym 
tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na 
siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze 
prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były mi-
łosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą 
bliźnim, opanowując swoje własne znuże-
nie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocz-
nienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż 
mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, 
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliź-
nich. Nikomu nie odmówię serca swego” 
(Dz. 163).

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 361. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski

Warszawa, 6 marca 2013 r.

Przedłużenie  
miłosiernych dłoni Boga

/List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego  
                             – fragmenty/
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SIOSTRY 
PASJONISTKI

Początki pracy w parafii 
wilanowskiej

W odpowiedzi na prośbę księdza prof. Wła-
dysława Rosłana, proboszcza parafii św. Anny  
w Wilanowie, Zarząd Zgromadzenia zdecydował  
o podjęciu pracy w tejże parafii. Siostry miały od-
powiadać za katechizację, opiekę nad chorymi pa-
rafianami, prowadzenie gospodarstwa na plebanii,  
a jedna z nich pełnić funkcję zakrystianki. 

Pierwsze siostry skierowane do posługi, czyli: 
Bazylia Matuszczyk, Lidia Bartnicka, Cypriana Do-
mbrzalska, Kaliksta Góra i przełożona – Longina 
Nietubyć, przez krótki czas mieszkały na plebanii. 
Za datę powstania domu zakonnego Sióstr Pasjo-
nistek w Wilanowie przyjmuje się 4 października 
1952 r., gdy przełożona generalna, Matka Stanisła-
wa Żebrowska, podpisała umowę o pracę w parafii 
między jej proboszczem a Zgromadzeniem.

5 maja 1957 r. siostry kupiły od pana Władysła-
wa Pyzla nieruchomość przy ul. Husarii 55/57, o 
powierzchni 1275 m2 (akt kupna: A/a-3716/57). W 
zakupionym domu działała jedynie elektryczność, 
nie było kanalizacji, wody, gazu i telefonu, wnętrza 
wymagały remontu i przystosowania do potrzeb 
zakonnych. Ponadto zamieszkiwały go jeszcze 
trzy rodziny: państwo Kropiewniccy, Stańczako-
wie i Banachowie. Siostry mogły zająć tylko kilka 
pomieszczeń, które opuścił sprzedawca.

Siostry przed swoim domem na ul. Husarii

Siostry w ogrodzie
20 lutego 1958 r. pasjonistki zrezygnowały z pro-

wadzenia gospodarstwa na plebanii, ponieważ ks. 
proboszcz Eugeniusz Paciorkiewicz miał swoją go-
spodynię. Wikariuszem był ks. Jan Flaziński, po nim 
zaś ks. Stanisław Pyzel i następnie ks. Petrykowski.

I Komunia święta, na zdjęciu ks. proboszcz  
E. Paciorkiewicz, ks. J. Flaziński oraz kate- 
chetka - s. Cypriana, 12 czerwca 1960 r.  *

Kontynuowały natomiast inne formy współpracy 
z parafią. Katechezę prowadziły s. Lidia Bartnicka 
oraz s. Cypriana Dombrzalska, zakrystianką była 
s. Kaliksta Góra, a pielęgniarką środowiskową  
s. Longina Nietubyć. W 1961 r. przełożoną została 
s. Dominika Bizoń, a na miejsce s. Cypriany, jako 
katechetkę, przydzielono s. Beniaminę Kulazińską.

Siostra Longina karmi chorą
Przykościelne warunki nauczania były trudne, 

ponieważ kościoły nie były przystosowane do co-
dziennego nauczania dzieci i młodzieży. Nie dys-
ponowano żadną salką, jedynie nieogrzewanym 
kościołem. Początkowo katecheza odbywała się 
w podziemiach świątynnych, pod zakrystią, przez 
którą się wchodziło. Następnie ks. proboszcz Eu-
geniusz Paciorkiewicz po prawej stronie ołtarza 
głównego wygospodarował na ten cel miejsce. 
Oddzielił część kaplicy. To poprawiło warunki na-
uczania, ale zimą wciąż panowało dotkliwe zimno.

I Komunia święta, na zdjęciu ks. proboszcz E. Pa- 
ciorkiewicz, ks. Petrykowski oraz katechetka  
- s. Laurencja Tarnowska, 21 maja 1967 r. *

Gdy w 1968 r. proboszczem został ks. prał. dr Ka- 
zimierz Konieczny, zatroszczył się o polepszenie 
warunków; w domu parafialnym przeprowadzono re-
mont, udostępniono dwie sale i łazienkę oraz wsta-
wiono piece na węgiel.

Prosto po zajęciach w szkole dzieci i młodzież 
chętnie spieszyły do kościoła na lekcje religii. Poza 
katechezą wprowadzono też inne formy działalno-
ści. Przy kościele skupiały się bowiem całe życie 
parafialne i praca apostolska sióstr. Poza katechezą 
s. Beniamina prowadziła młodzieżową grupę „Tak”, 
której prezesem był Kazik Ziółkowski. Ks. prał. dr 
Kazimierz Konieczny chętnie „patronował” tej grupie  
i przychodził na spotkania młodzieży, która udzielała 
się w asyście parafialnej. Harmonijnie układała się 
również współpraca z księżmi wikariuszami, którzy 
chętnie gościli na spotkaniach młodzieżowych. Na 
wakacyjny obóz pojechał z grupą ks. Józef Skarpe-
towski. W salce przygotowywano wieczorki z poezją, 
muzyką klasyczną i tańcem baletowym w wykonaniu 
Moniki Penconek, a w kościele obrazki sceniczne 
dla parafian. Latem odbywały się pogadanki w lesie 
powsińskim, zimą prawdziwy kulig na Zawadach, za-
kończony gorącą herbatą w domu państwa Ziółkow-
skich, rodziców Kazika – prezesa grupy. Zebrała się 

także liczna grupa bielanek, zwanych „beniaminka-
mi”, z którymi wyjeżdżano na wycieczki do Niepoka-
lanowa. Organizowano spotkania okolicznościowe 
„beniaminek” z grupą młodzieży. Zaangażowanie 
młodych parafian mobilizowało starsze osoby, któ-
re ufundowały dwie nowe chorągwie do kościoła,  
w miejsce zniszczonych. Wprowadzono również lek-
cje dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ks. proboszcz K. Konieczny i s. Beniamina siedzą  
z przedszkolakami koło plebanii, 15 września 1972 r.  

Wśród dzieci m.in.Joasia Kołodziejczyk, Kasia Kowalska, 
Lidzia Leszczyńska, Miruś Wrotek, Ania Kłosiewicz.

Gdy przełożoną generalną Zgromadzenia 
(1963-1969) była Matka Zdzisława Śniechowska, 
wspólnocie sióstr w Wilanowie przewodziła Matka 
Stanisława Żebrowska. Wtedy to nastąpiły zmia-
ny personalne. Do katechetki, s. Beniaminy, dołą-
czyły s. Aldona Malinowska i s. Wirginia Jendrzej-
czyk, które jednocześnie podjęły studia teologicz-
ne na Akademii Teologii Katolickiej. W zakrystii 
pozostała s. Kaliksta Góra, chorym posługiwała 
s. Longina Nietubyć, a gospodarstwo domowe  
w domu Zgromadzenia prowadziła niezmordowa-
na s. Bazylia Matuszczyk.

29 czerwca 1964 r. zmieniony został strój za-
konny Sióstr Pasjonistek.

S. Beniamina w stroju przed- i posoborowym

W domu zakonnym przeprowadzono remonty, 
aby przystosować go do potrzeb sióstr. Stwo-
rzono kaplicę, gdzie mogły odprawiać modlitwy 
codzienne i gdzie od czasu do czasu, dzięki po-
słudze kapłanów z parafii, odprawiano Mszę św. 
W codziennej Eucharystii siostry uczestniczyły  
w kościele parafialnym, a do spowiedzi przystę-
powały na Czerniakowie, u ojców bernardynów.

Ss. Bazylia, Beniamina, Melania  
i Konstancja w kaplicy

Cdn.
Fotografie pochodzą z albumu: „Złoty jubileusz  
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek 1918-1968”.
* Z albumu pp. Ziółkowskich.

/pasjo/

Historię Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek 
w Wilanowie można podzielić na trzy etapy: 
początki działalności w Wilanowie, dom for-
macyjny junioratu oraz dom generalny Zgro-
madzenia



4  Nr 215

PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Boga odkrywam w Eucharystii na tyle, na ile wierzę. Ona jest sakramentem wiary, kryterium 
wiary. W niej przychodzi prawdziwy, realnie istniejący Bóg, aby mnie przemienić i uświęcić, bo 
mnie kocha. W niej mam być dzieckiem, które pozwoli Ojcu prowadzić się za rękę, dzieckiem, 
od którego On nie wymaga, aby wszystko rozumiało i wiedziało. Bóg pragnie obdarzać mnie 
swą łaską i ufa, że jej nie odtrącę, nie zmarnuję, że przyjmę jej pierwszeństwo w moim życiu.

Przez wiarę człowiek może spotykać się z Bogiem. Może wejść z Nim w dialog. Aby dojść do 
prawdziwej wiary, musimy dotknąć istoty tego, w co wierzymy – dojść do osobowego spotkania 
z Jezusem. Wiara człowieka dojrzałego to widzieć wszędzie działanie Boga, przeżywać Jego 
obecność jako bardziej realną niż rzeczywistość, w której się poruszamy. Do takiej wiary trzeba 
dorosnąć, uczyć się jej tak, jak uczyli się Apostołowie.

Istnieje głęboka jedność między aktem, którym się wierzy, a treścią, z którą się zgadzamy. 
Apostoł Paweł pisze: „Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 
ustami – do zbawienia” (Rz 10,10). Serce wskazuje, że pierwszym aktem, przez który dochodzi 
się do wiary, jest dar Boga i działanie łaski, która przemienia osobę, aż do głębi jej serca.

Czym jest wiara? Co to znaczy wierzyć? Wiara to łaska, którą otrzymuję od Boga, ale też 
decyzja mojego serca, które mówi: TAK, WIERZĘ, że Bóg mnie kocha. Tak, wierzę, że moje 
życie może się zmienić. Tak, wierzę, że Bóg może przywrócić życie wszędzie tam, gdzie panuje 
śmierć. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania... Położył 
przede mną ogień i wodę, co zechcę, po to wyciągnę rękę. Położył przede mną życie i śmierć, 
co mi się spodoba, to będzie mi dane (por. Syr 15, 14.16-17). Wiara to odpowiedź, jaką daję Bogu  
w wolności, odpowiedź w oblubieńczym dialogu, gdzie rozmawiam ja i Bóg.
Odcinek 21:
LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
– CREDO: dać serce, otworzyć się 
i zawierzyć

Łacińskie słowo credo oznacza dać serce, 
otworzyć się i zawierzyć. W istocie oznacza to, 
że człowiek pragnie iść przez życie z Bogiem i dać 
Mu pierwszeństwo we wszystkim. Jednocześnie 
oznacza to obietnicę współpracy z Bogiem, który 
jest Stwórcą i Odkupicielem. Z Bogiem, który jest 
jedynym dawcą życia, dawcą wszystkiego, czego 
potrzebuje i dusza, i ciało człowieka. Z Bogiem, 
który uświęca w Duchu Świętym, a poprzez śmierć 
prowadzi do życia. Z Bogiem, który wybacza grze-
chy, który do nas przemawia, troszczy się i wysłu-
chuje naszych modlitw.

Ten, od którego otrzymujemy wszystko, od któ-
rego całkowicie zależymy, wciąż wydaje nam się 
głęboko ukryty, niepozorny. Często brak nam wy-
starczającej wiary, by Go dojrzeć, obecnego wszę-
dzie. Mamy trudności, by zobaczyć Pana uobec-
niającego się dla nas w sposób szczególny w Eu-
charystii, mimo że obcujemy z największym Jego 
cudem – karmimy się manną Jego Ciała i Krwi.

W obliczu potęgi doczesności, którą żyjemy, nie 
widać Jego wielkości. Spoza spraw tego świata, 
które traktujemy jako jedyną wielką rzeczywistość, 
najczęściej nie możemy dopatrzyć się żywej obec-
ności Boga. Kiedy brakuje nam wiary, wtedy nie ma 
Go dla nas.  Zatem trzeba mieć oczy wiary, aby do-
strzec Boga. Trzeba zapatrzyć się w Maryję i opiera-
jąc się na tym niezwykłym wzorze i narzędziu Bożej 
łaski, próbować z wiarą przyjmować realną obec-
ność Boga na ołtarzu. Trzeba zapatrzyć się w Tę, 
która dała Jezusowi ciało, to Ciało, które za chwilę 
będzie obecne na ołtarzu i zostanie przez nas przy-
jęte w Komunii Świętej. Trzeba pozwolić, aby Maryja 
stawała się dla nas wzorem pokornej wiary. Ona, 
jako Matka łaski Bożej, pragnie wypraszać każde-
mu z nas głębię wiary otwierającej na Eucharystię.

Otwieram Ci moje serce
Wiemy, że nie wszyscy ludzie podzielają naszą 

wiarę. Byli, są i pewnie będą tacy, którzy nie przyłą-
czą się do chóru wspólnoty wierzących. Nie wiemy, 
jak to się dzieje, że jeden człowiek odpowiada na 
wołanie Boga, idzie za Nim, a inny odchodzi, głuchy 
na Jego słowo. Tak było nad Jeziorem Genezaret, 
gdy Jezus wezwał Apostołów, a oni „natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4, 20). Pamię-
tamy też ewangelicznego młodzieńca, wezwanego 
przez Jezusa, który „odszedł zasmucony, bo miał 
posiadłości wiele” (Mt 19,22). Tak więc dostrzega-
my, że wiara zawiera w sobie pewną tajemnicę.  
To tajemnica wezwania przez Boga. 

Wiara jest drogą, po której Bóg i człowiek 
idą na spotkanie ze sobą. Do tego spotkania nie 
dojdzie, jeśli człowiek nie otrzyma od Boga łaski 
wiary. Czyli pierwszy krok czyni Bóg, zawsze i bez-
warunkowo czekający na człowieka. To On daje 
człowiekowi pewne znaki swej obecności.

Wiara jest wielkim darem, którego może nie 
doceniamy. Jest jedyną przestrzenią kontaktu  
z nieskończoną miłością Boga. To właśnie wiara 
prowadzi mnie do świętości, na tyle, na ile tej świę-
tości zapragnę. 

Wiara jest darem od Boga, z naszej strony 
potrzeba tylko jednego – powiedzenia Bogu: 
„tak”, otwarcia swego serca. Człowiek z natury 
jest capax Dei, czyli „otwarty na Boga”, nie musi 
niczego robić, wystarczy, że powie Bogu w swym 
sercu: „Tak, CHCĘ WIERZYĆ! Zaradź memu nie-
dowiarstwu, pokonaj moje wątpliwości, oddaję Ci 
moje zwątpienie, moją niewiarę. Boże, daj mi łaskę 
wiary… Chcę Ciebie szukać”.

Wiara jest aktem woli. W akcie wiary ważne 
jest to, że JA CHCĘ. Bóg przychodzi z inicjatywą,  
a moją rolą jest na tę inicjatywę odpowiedzieć. Bóg 
objawia się, obdarowuje, a ja odpowiadam. 

„Wiara jest odpowiedzią daną Bogu, który 
się objawia i udziela, przynosząc równocze-
śnie obfite światło człowiekowi poszukującemu 
ostatecznego sensu swego życia.” /KKK, 26/

Bóg czeka na moją odpowiedź, na moje „Tak” 
lub „Nie”. Warto pamiętać, że brak odpowiedzi, 
prowadzenie życia tak, jakby Boga nie było, też 
jest odpowiedzią. Moje „Tak” dla Jezusa to odpo-
wiedź naznaczona przygodą i ryzykiem, bo wia-
ra jest poręką tych dóbr, których nie zawsze się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczy, których nie 
widzimy.

Wiara nie należy do naszych zasług, jest ła-
ską Bożą, którą otrzymujemy za darmo, na którą 
niczym sobie nie zasłużyliśmy. Wiara oznacza dar 
Ducha Świętego dany nam przy chrzcie św., a my 
zdobywamy zasługę wtedy, kiedy odpowiadamy 
na ten dar pozytywnie, wtedy przed nami otwierają 
się „podwoje wiary” (porta fidei). 

„Podwoje wiary są dla nas zawsze otwar-
te. Wprowadzają nas do życia w komunii  
z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Ko-
ścioła. Próg ten można przekroczyć, kiedy 
głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala 
się kształtować łaską, która przemienia.” 

/Benedykt XVI/

Słowo Boże, które faktycznie usłyszę, to, co 
dotrze do mojego serca, co poruszy wolę, zależy 
od stopnia mojej wiary – tej wiary, która rodzi się 
ze słuchania. Wiara stanowi moją odpowiedź na 
słowo Boże, jest wsłuchiwaniem się w Słowo, aby 
nim żyć na co dzień. Wiara jest relacją nie tyle 
do jej treści, ale w stosunku do Tego, który daje 
mi uczestnictwo przez wiarę w życiu Bożym, jest 
moją relacją do Boga. Wsłuchiwanie się w sło-
wo Boże wpływa na moje wybory i decyzje, tak, 
by były one zgodne z nauką Chrystusa i Jego 
pragnieniami. Jeżeli zaniedbuję moją relację z Bo-
giem, to moja wiara nie może się rozwijać, umiera.

Wiara nie jest czymś, co posiadam. To proces, 
który rośnie powoli. Nade wszystko jednak stanowi 
relację między dwiema osobami: Bogiem i czło-
wiekiem. Bogiem, który daje łaskę wiary, i człowie-
kiem, który może tę łaskę przyjąć, ale może ją też 
odrzucić, na nią się zamknąć. Łaska wiary i dyspo-
zycja człowieka zawsze stykają się ze sobą, dla-
tego dostrzegając braki mojej wiary, powinienem 
wytrwale prosić Pana, jak Apostołowie, by tej wiary 
mi przymnożył.
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do Ciebie, polegam na Tobie, w pełni Ci ufam i po-
kładam w Tobie nadzieję, bo wiem, że Ty chcesz 
dla mnie jedynie dobra”. 

„Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bo-
żej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego 
/.../ W wierze rozum i wola współdziałają z ła-
ską Bożą” (KKK, 154 i 155). Nasza wiara i za-
ufanie Bogu mogą się umacniać, gdy opierają 
się na współpracy rozumu, woli i łaski Bożej.

Aby nasza wiara opierała się na Chrystusie 
i była powierzeniem się Jemu, musimy uznać, 
że tylko On jest naszym prawdziwym zabezpie-
czeniem. Płynące z wiary całkowite zawierzenie 
Chrystusowi to jedyna właściwa odpowiedź na 
Jego niezgłębioną miłość ku nam. Dojrzałość 
wiary to gotowość oddania Panu wszystkiego, 
co On nam daje, to całkowite powierzenie się 
Jemu. Bóg nie może zostawić człowieka, który po-
wierzając się Jemu całkowicie, sam oczyszcza się 
z fałszywych bożków i odcina od niszczącego jego 
wiarę systemu zabezpieczeń. Bóg patrzy z za-
chwytem na cud ludzkiej wiary, zwłaszcza tej 
ufnej, dziecięcej, która wyraża się oddaniem 
wszystkiego. Człowiek takiej wiary potrafi powie-
dzieć: „Boże, jeżeli taka jest Twoja wola, to jestem 
gotów nawet umrzeć, ponieważ wierzę, że Ty mnie 
kochasz”. Tak głęboka wiara rodzi świętych.

Jezus oczekuje od człowieka, który mówi: „Wie-
rzę”, bezwarunkowego przylgnięcia do Jego serca, 
pełnego zaufania. Nasze przylgnięcie do Chrystu-
sa nie będzie możliwe bez oderwania się od tego, 
co może nas zniewalać. Apostołowie, by pójść za 
Chrystusem, musieli wszystko zostawić. Dlatego 
potrzeba serca mężnego, które nie będzie się bało 
wstać z ciepłego fotela, nie będzie się lękało zrzu-
cić ciepłych kapci i powiedzieć: „Jezu, chcę cho-
dzić, chcę przylgnąć do Ciebie na zawsze i choć 
nie wiem, co dla mnie przygotowałeś, to wierzę, że 
to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać. Wiem, 
że jestem bezpieczny w ramionach mojego Ojca”. 
Należy jednak pamiętać, że „raz wybrawszy, 
ciągle wybierać muszę”. Jeśli podejmę decyzję  
o trwaniu przy Bogu, to całe moje życie, każdy 
dzień są potwierdzaniem bądź zaprzeczaniem tej 
decyzji. Każde moje „tak” dla Jezusa, każde moje 
stanięcie po Jego stronie w codziennych wybo-
rach to odpowiedź mojej wiary.

„Trudno jest wierzyć dzisiaj, ale z pomocą 
łaski Bożej jest to możliwe.” /bł. Jan Paweł II/

Co czynić, by nie stawiać oporu 
łasce wiary? Jak otwierać się na 

obecność Boga żywego na ołtarzu? 
Potrzebuję doświadczenia własnej bezradno-

ści, niemożności i niegodności, które są mi nie-
zbędne, bo służą otwieraniu mojego serca na 
niepojęte miłosierdzie rozlewające się z euchary-
stycznego ołtarza. Miłosierdzie, które szuka wła-
śnie takich marnych, nieporadnych, niegodnych, 
ale przepełnionych skruchą, by zalać ich swoją 
łaską. Trzeba być pustym, by zostać napełnionym. 
Trzeba być głodnym, by zostać nasyconym.

Składając nasze wyznanie wiary, wypowiadamy 
słowa zawierzenia, stanowiące podstawę do roz-
poczęcia każdego działania. Dajemy wyraz własnej 
świadomości o naszej przynależności do Boga.

Oddaję Ci moje serce

„Pragnienie Boga wpisane jest w serce 
człowieka, ponieważ został on stworzony 
przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje 
przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu 
człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których 
nieustannie szuka.” 

/Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 27/

Rozwój pragnienia odnalezienia Boga może-
my dostrzec np. u św. Augustyna, który napisał  
w „Wyznaniach”: „Stworzyłeś nas, Panie, dla sie-
bie – i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie 
spocznie w Tobie”. To bardzo ważna prawda, któ-
ra dotyczy każdego człowieka.

Wiara to dobrowolne uznanie całej prawdy, któ-
rą Bóg objawił (por. KKK, 150). To nie tyle: „wie-
rzę w Ciebie, Boże”, co: „wierzę Tobie” – wierzę 
Tobie, bo Tobie ufam; wierzę w to wszystko, co do 
mnie mówisz, co mi objawiłeś; przyjmuję prawdy 
wiary, ponieważ wierzę Tobie, wierzę, że objawiłeś 
i objawiasz mi siebie w swoim świętym Kościele; 
idę na Eucharystię i przecież nie widzę Ciebie, 
ale chcę wierzyć Tobie, wierzyć w Twoje słowa, 
które wypowiada celebrans: „To jest Ciało moje,  
To jest Krew moja, słowa, które faktycznie mówią 
mi o Twojej realnej obecności.

Jeżeli uwierzę w realną obecność Boga w Eucha-
rystii, to powinienem też uwierzyć, że Jego eucha-
rystyczna Miłość może dla mnie wszystko uczynić. 
Muszę tylko zobaczyć w świetle wiary, że przez całe 
moje życie Bóg walczy, abym na tę Jego Miłość się 
otwierał, bo Ona potrzebuje mojego otwarcia.

Zawierzam Ci moje życie
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, 

że wiara w Boga oznacza konkretną postawę 
przylgnięcia do Niego całym sobą, całkowite za-
wierzenie życia Bogu, kroczenie ku Niemu i z Nim, 
a więc nie po swojemu, lecz żyjąc treściami, które 
są nam przekazane jako dziedzictwo, jako depozyt 
wiary apostolskiej. 

Łatwiej nieraz umysłem uznać całą prawdę, któ-
rą Bóg objawił, trudniej dać osobistą odpowiedź 
Bogu. Łatwiej przyjaźnić się z Nim, kiedy doświad-
czamy rzeczy dobrych, szczęścia, spełnienia. 
Trudniej ufać Bogu i zrozumieć Jego Bożą logikę, 
gdy przeżywamy trudne doświadczenia, próby  
i cierpienia. Trudniej też wytrwać w wierze w chwili 
zwątpienia. To wszystko jednak jest dla nas kana-
łem łaski. Pan Bóg dopuszcza te trudne momenty, 
abym poczuł się słaby i przez to otworzył na łaskę. 
Zbliżając się do mnie, Bóg musi uczynić mnie słab-
szym, abym Go potrzebował, bym wierząc i coraz 
bardziej Mu ufając, w Nim szukał oparcia. Wiara 
to uznanie własnej bezradności, przekonanie, że 
niczego się nie posiada, że wszystko jest darem, 
oczekiwanie wszelkich darów od Boga.

Jezus chce, bym przylgnął do Niego bez pytania 
o szczegóły, bez pytania o przyszłość. Chce, bym 
jak Maryja powiedział „tak”, wyrażając tym swoje 
całkowite zawierzenie. Istota zawierzenia Jezuso-
wi i przylgnięcie do Jego Osoby tkwi w tej niewie-
dzy, która jest ciemnością, i przez to domaga się 
wiary. Przylgnięcie do Chrystusa to zaczątek miło-
ści, która będzie się realizowała przez zjednocze-
nie naszej woli z wolą Chrystusa. To początek oso-
bowej komunii z Bogiem. Wtedy człowiek gotów 
jest wołać: „Boże, wierzę w Ciebie, zwracam się 

Uroczyście, z czcią wyznajmy naszą wia-
rę. Niech przy tym zadźwięczy w nas ta ra-
dość, którą ogłasza Apostoł Paweł: „Mnie, 
zgoła najmniejszemu ze wszystkich świę-
tych, została dana ta łaska: ogłosić (…) nie-
zgłębione bogactwo Chrystusa. (…) W Nim 
mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością, 
przez wiarę w Niego”                (Ef 3, 8-12).

Wiara oznacza uwielbienie, a Eucharystia, 
jako sakrament wiary – świętą ofiarę uwielbienia. 
Przeżywać Eucharystię to pozwolić, aby Jezus 
we mnie uwielbiał Ojca. Eucharystia jest sakra-
mentem zjednoczenia dusz z Chrystusem, drogą 
uświęcenia, sakramentem, który kształtuje świę-
tych. Przez nią, jako przez główny kanał łaski, 
Duch Święty uświęca duszę. Eucharystia jest sa-
kramentem nadziei, sakramentem miłosierdzia, 
leczącym chore dusze.

Życie Eucharystią oznacza postawienie jej  
w centrum, do którego mają zmierzać moje myśli, 
pragnienia, nadzieje. Życie Eucharystią prowadzi 
do głębszego przylgnięcia do Chrystusa, żywej 
Osoby. Eucharystia jest drogą mojej przemiany 
w nowego człowieka, żyjącego dla Boga przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jeżeli będę 
tego pragnął całym swoim sercem, całym swo-
im umysłem, całą swoją duszą, On przyjdzie do 
mnie jako Bóg Najwyższy, który pragnie oddać mi 
się w pełni i mnie uświęcić.

Jeśli ogień mojej wiary płonie coraz mocniej, 
rośnie we mnie łaska świętości. Może się jednak 
zdarzyć, że wiarę będę stopniowo tracić. Spoty-
kamy ludzi, którzy tracą łaskę wiary, nawet ci sto-
jący blisko Boga. Wiara jest łaską, którą można 
utracić. To najboleśniejsza strata w ludzkim życiu. 
To także tajemnica drogi człowieka przez życie.

Módlmy się więc o łaskę wiary dla nas samych 
i dla innych. Wiara jest łaską, którą Bóg daje tak-
że w odpowiedzi na nasze prośby. Możemy np. 
odmawiać modlitwę, której anioł nauczył dzieci 
mające objawienia w Fatimie:

Boże mój,
wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie 
i kocham Cię. 
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, 
którzy nie wierzą w Ciebie, 
którzy Ci nie oddają hołdu uwielbienia, 
którzy nie pokładają nadziei w Tobie 
i którzy Cię nie kochają.
Amen.
Panie, przymnóż nam WIARY.

       Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko
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Katyń
Gdy musieliśmy ulec nawale,
Niemieckiej siły, bo nas zepchnięto, 
Gdy walczyliśmy we krwi i chwale,
Znienacka bagnet nam w tył wepchnięto.

Rany, bolesne tym bardziej były, 
Że je słowiańskie ręce zadały,
Że znowu w hańbie i łzach brodziły,
Darły bestialsko, wściekle szarpały.

Mało im było nas sponiewierać,
Bólem porażki, nędzą cierpienia, 
Tysiące wzięli, aby rozstrzelać,
W przypływie szału zezwierzęcenia.

Gdy mnie żywego do grobu kładli,
Ze związanymi z tyłu rękoma, 
Rzuciłem klątwę: „By trupem padli”, 
Za taką masę, która tu kona. 

Niektórych oddech szybki słyszałem, 
Gdy mi do głowy broń przyłożyli –
Spiąłem się mocno, na ciele drżałem.
Tamci zamilkli, bo już nie żyli. 

Później, gwałtownie ciemność nastała, 
A po niej jasność wielkiej światłości, 
To brać anielska w niebie witała,
Nas, oficerów, ofiar podłości. 

Spisku i zemsty armii sowieckiej, 
Która z Hitlerem pakt ułożyła, 
O akcji skrytej, wojnie zdradzieckiej,
Później zdradzonej, sama krwawiła. 

My martwi chcemy, by pamięć żyła, 
Wraz z ziemią, naszą krwią obryzganą, 
Aby w umysłach na zawsze była:
Zbrodnia Katyńska – nie zapomnianą. 

Ronald Śliwiński

WIADOMOŚCI Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

Alergia – choroba Polaków
– Na początku XX w. alergia była problemem mniej więcej 1% populacji, teraz to 

już kilkadziesiąt procent. Dolegliwości alergiczne ma nawet 40% Polaków – mówił 
alergolog, prof. Bolesław Samoliński. Jak zauważył, paradoksalnie „choroby brud-
nych rąk”, czyli choroby zakaźne i pasożytnicze, zostały zastąpione w państwach 
uprzemysłowionych przez „choroby czystych rąk”, na przykład właśnie alergię. 

Najczęściej, u mniej więcej 25% miesz-
kańców Polski, czyli 8 mln osób, występuje 
katar alergiczny, z którego może rozwinąć 
się astma, a z niej bardzo pogarszająca ja-
kość życia przewlekła obturacyjna choroba 
płuc (POChP). Astma to problem około 5% 
Polaków. Występują także alergie na leki 
i pokarmy, atopowe zapalenie skóry, po-
krzywka i obrzęk angioneurotyczny. 

W USA codziennie umiera średnio jedna 
osoba po zjedzeniu orzechów arachido-
wych lub zawierających je potraw. W cza-
sie wstrząsu, wywołanego spożyciem tych 
produktów, trzeba uczulonemu jak naj-
szybciej podać domięśniowo adrenalinę, 
najlepiej w mięsień czworogłowy. Dostęp-
ne są specjalne, automatyczne strzykawki 
z adrenaliną, które powinien on stale no-
sić przy sobie. W USA pojawiła się nawet 
„mówiąca” strzykawka, która – po zdjęciu 
osłonki – instruuje, co należy dalej robić.

Leczenie alergików opiera się na sto-
sowaniu leków oraz odczulaniu. Jak 
przyznają sami specjaliści, możliwości 
zapobiegania chorobom alergicznym są 
ograniczone. Warto np. karmić dzieci 
piersią co najmniej do 6 miesiąca życia 
i ograniczać zażywanie antybiotyków. 
Zwłaszcza dzieci powinny mieć częsty 
kontakt z nieskażoną naturą. Warto też 
zwracać uwagę na to, co jemy – im mniej 
sztucznych dodatków do żywności, tym 
lepiej, jednak niemal wszystkie dostęp-
ne obecnie rodzaje pokarmów zawie-
rają takie suplementy. Prof. Samoliński 
twierdzi, że szczególne znaczenie ma 
odpowiednio wczesna diagnostyka cho-
rób alergicznych. Dotyczy to zwłaszcza 
dzieci, u których wcześnie przeprowa-
dzone odczulanie może zapobiec po-
ważniejszym problemom zdrowotnym  
w przyszłości.

Alarmujący raport 
NIK

„Rzeczpospolita” podała informację, 
że kontrola NIK wykazała, iż 80% szkół 
jest nieprzystosowanych do przyjęcia 
sześciolatków. Brak odpowiednich ła-
zienek i niedostosowanie sal informa-
tycznych to najczęściej wskazywane 
niedociągnięcia. Do tego dochodzą nie-
odpowiednie świetlice i stołówki.

NIK wskazuje, że jedynie co piąta szko-
ła spełnia wymogi edukacji sześcioletnich 
uczniów. Ma zastrzeżenia do opieki ofero-
wanej przez szkolne świetlice, którymi, co 
więcej, nie wszystkie placówki dysponują. 
Inspektorzy nisko również ocenili przygo-
towanie szkolnych stołówek, które powinny 
umożliwić sześciolatkom zjedzenie 2-3 po-
siłków dziennie. 

Od 2014 r. dzieci, które ukończyły 6 lat, 
muszą pójść do szkoły.

Tydzień Biblijny
Od 14 do 20 kwietnia będzie trwał już 

piąty Tydzień Biblijny, w tym roku pod 
hasłem: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś 
Mesjaszem, Synem Bożym!”.

Zgodnie z przyjętą regułą hasło nawią-
zuje do tematu roku duszpasterskiego  
w Polsce i do przeżywanego w Kościele 
powszechnym Roku Wiary.

Tydzień Biblijny pomoże odnowić pamięć 
o Jezusie z Nazaretu, a nade wszystko 
wskaże drogi do osobistego spotkania ze 
zmartwychwstałym Panem.

Spotkania  
z historią

10 kwietnia, o godz. 18:00, Zofia 
Zańko wygłosi w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, w Audytorium Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, wykład nt. 
powstania w getcie warszawskim, no-
szący tytuł: „Anielewicz – Cukierman 
– Edelman: trzech przywódców z war-
szawskiego getta”. Wstęp wolny.

11 kwietnia, o godz. 18:00, odbędą się 
w centrum konferencyjnym Muzeum Po-
wstania Warszawskiego warsztaty dla 
młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-15 lat. 
Uczniowie spotkają się z powstańcem, 
który opowie o konspiracyjnych działa-
niach Polaków w wojennej Warszawie,  
a także odpowie na pytania: Co było ważne  
w konspiracji? Jakie działania obejmowała?  
Do czego zobowiązywała? Uczestnicy 
warsztatów obejrzą dokumenty i wiele 
rekwizytów związanych z działalnością 
Polskiego Państwa Podziemnego. Gość 
specjalny nauczy ich także najprostszych 
umiejętności potrzebnych osobom zaan-
gażowanym w tajną aktywność. 
Wstęp wolny po rejestracji: 
zawiszacy@1944.pl (od 2 kwietnia).

13 kwietnia, o godz. 11:00, rozpocznie 
się w Sali Małego Powstańca MPW tur-
niej gier planszowych dla dzieci w wieku 
7-10 lat, w którym można zdobyć Puchar 
Zawiszaka oraz atrakcyjne nagrody, ufun-
dowane przez firmę Granna. Spotkanie po-
prowadzą animatorzy z Ludoteki Roszada. 
Wstęp wolny po rejestracji: 
turniejgier@1944.pl (od 8 kwietnia).

14 kwietnia, o godz. 12:00, dzieci w wie-
ku 6-10 lat będą mogły posłuchać prelekcji 
pt.: „Co to jest Muzeum Powstania War-
szawskiego?”. Spotkanie odbędzie się  
w Sali Małego Powstańca. Wstęp w cenie 
biletu.
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W sobotę, 13 kwietnia 
– o godz. 18.00 – 

zostanie odprawiona w naszym ko-
ściele Msza św. z modlitwą o uzdro-
wienie wewnętrzne i fizyczne, którą 
poprowadzi pallotyn, ks. Ireneusz 
Łukanowski.
Obdarzony wieloma charyzmatami 
służy modlitwą wstawienniczą oraz 
błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem tym, którzy pragną, 
aby uzdrawiająca moc Boga dotyka-
ła ich serc, duszy, ciała i życia.

„Światłość moja wzejdzie nad tobą 
dnia ostatniego. 
Jakiż będzie wtedy twój zachwyt...
Poznasz dobrodziejstwo zbawienia.
Ogarnie cię i jakby zaleje  
moje Miłosierdzie.
Już teraz przez wiarę [w życie przyszłe] 
śpiewaj swą wdzięczność.”

[Słowa Stwórcy skierowane do stworzenia; 
Gabriela Bossis, „On i ja”, tom 1, nr 820

Odnowa w Duchu Świętym zaprasza

 

od 10.03.2013 do 14.04.2013
O dobre przeżycie Wielkiego Postu  

i owocne przygotowanie się do świąt  
wielkanocnych poprzez gorliwe  

uczestnictwo w rekolekcjach parafial-
nych i szczerą, wynagradzającą  

spowiedź i Komunię Świętą.

W następną niedzielę, 14 kwietnia, 
zapraszamy wszystkich członków oraz 
tych, którzy chcą dołączyć do wspólno-
ty, na spotkanie Kół Żywego Różańca. 
Rozpoczynamy o godz. 16.00, w kanonii.

zadanie 2:  Wykreśl nazwy siedmiu sakramentów świętych. Pozostałe litery,  
                                            czytane poziomo, utworzą hasło, które zapisz poniżej.

B I E R Z M O W A N I E M
N A M A S Z C Z E N I E C
E U C H A R Y S T I A I H
P E J M I Ł O S I E R D R
O Z M A Ł Ż E Ń S T W O Z
K I E D L A N A S I C A E
U K A P Ł A Ń S T W O Ł S
T E G O Ś W I A T A T
A

Hasło:     _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       _ _ _      _ _ _      _     _ _ _ _ _ _        

       _ _ _ _ _ _

zadanie 1:  Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie.

Autor: 
Maciej Lichota

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym przedsionku 
świątyni. Oprócz książek można tu zakupić:

● kalendarze ● świece ● okolicznościowe kartki 
● ozdoby świąteczne ● różańce ●  

● medaliki i inne dewocjonalia.
Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm 

Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.

W piątek, 12 kwietnia, zapraszamy  
na MODLITWĘ UWIELBIENIA 

słowem i śpiewem. 
Rozpoczniemy ją o godz. 19.00,  
w sali nad Galerią (w dzwonnicy). 

Serdecznie zapraszamy  
do wspólnej modlitwy!

Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim

„(…) Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
   Duch Twój Święty niech dotknie nas…”
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1. Dziś, w II Niedzielę Wielkanocną, wychwalamy Boga za 
Jego bezgraniczne Miłosierdzie, objawione w Tajemnicy 
Paschalnej Chrystusa. Jest to również pierwsza niedziela 
miesiąca.

 Nabożeństwo eucharystyczne oraz Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego odprawimy o godz. 17.00. Do udziału 
w procesji eucharystycznej wokół świątyni zapraszamy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną oraz wszystkie 
wspólnoty parafialne.

2. Pragniemy przypomnieć, że w każdy czwartek, po Mszy św. 
o godz. 17.00, odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe 
powołania kapłańskie.

3. Ofiara przeznaczona na utrzymanie Grobu Pańskiego  
w Jerozolimie, którą zebraliśmy w Wielki Piątek, podczas 
adoracji krzyża, wyniosła 2413 PLN, a ofiara z drugiego dnia 
świąt, przeznaczona na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 2084 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składa-
my serdeczne „Bóg zapłać”.

4. W poniedziałek, 8 kwietnia, będziemy obchodzić uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego.

5. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
 zawrą:

 - Krzysztof Murawski, kawaler z parafii pw. św. Andrzeja Bo-
boli w Warszawie, i Marta Kacprzyk, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź I. 

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących mię-
dzy narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

6. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłą w ostatnim miesiącu 
naszą parafiankę: śp. Inezę Lidię Andrzejewską.

 Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wieku-
ista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen.

Niedziela Miłosierdzia Bożego  
– 7 kwietnia 2013 r.

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

- Wydawca
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

KOMUNIK AT Y
DUS Z PASTE RSKIE

JAK PRZEKAZAĆ 
1% PODATKU

1% podatku dochodowego mogą przekazać:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym 

m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia pa-
pierów wartościowych);

• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych;

• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystają-
cy z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą również przekazać emeryci, pod warunkiem jednak, 
że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzyma-
nego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie po-
datku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1%.

Jak przekazać 1% na CARITAS  
przy Parafii pw. św. Anny w Wilanowie: 
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym  

roku (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), w pozycji: 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer 
KRS, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym  
CARITAS Diecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62,  
00-322 Warszawa:
• w rubryce: „Numer KRS” wpisujemy 0000225750;
• następnie w rubryce: „Wnioskowana kwota” podajemy 

kwotę, którą chcemy przekazać (maksymalnie 1% podatku 
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego), wpisu-
jemy ją po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, 
np. 10,72 zł = 10,70 zł;

• w pozycji: „Informacje uzupełniające”, jako „Cel szczegó-
łowy 1%”, wpisujemy CARITAS przy Parafii św. Anny w Wi-
lanowie, 02-946 Warszawa, ul. Kolegiacka 1;

• mamy prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych oso-
bowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku 
publicznego, zakreślając odpowiednią rubrykę. Informacje te 
przekazuje OPP urząd skarbowy. 

Kserokopię tej części zeznania podatkowego należy 
przekazać do naszej Parafii, do kancelarii lub w kopercie 
„na tacę”– na podstawie tych dokumentów CARITAS na-
szej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat  
z konta CARITAS Diecezji, które zostaną przekazane przez 
Urząd Skarbowy.

Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, 
przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebu-
jącym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, 
niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar 
przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej parafii.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne  
„Bóg zapłać”!

Zapraszamy wszystkich chętnych do tworze-
nia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy 
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współ-
czesnym, i tych, którzy dysponują materiałami 
– również archiwalnymi – o naszej parafii.

Wszelkie pytania i propozycje można kiero-
wać do ks. proboszcza, do któregoś z członków 
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy:  
klimaty@parafiawilanow.pl.              Redakcja


